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  Vårfyrverkeri

T 
rots att det inte kan ha undgått någon att fjolåret både 
bjöd på rekordvärme och rekordtorka, så tycks även 
landets botaniker ha tagits på sängen av den enorma 
blomning som vi har sett under våren av en rad växter. 
Rödplister, bergbräsma, styvmorsviol, skatnäva och 

asp har alla blommat fantastiskt.
En titt i Artportalen på observationer visar att dessa arter har 

ett extremt bra år jämfört med andra år under 2000-talet. 
För en del andra, som vitplister och åkerviol, vilka också har 

utmålats som ovanligt rikblommande i år, kan man inte se motsva-
rande höga antal individer rapporterade. 

Orsaken till att vissa arter blommar så enormt mycket i år 

verkar vara en kombination av att växter som gror redan under 
hösten och lever som små spröda skott under hösten och vintern 
hade optimala förhållanden, och torkan som slagit ut många gräs, 
vilket skapat fina växtförhållanden på många håll.

Om fröerna inte får lika optimala förhållanden som under förra 
året, med en varm sommar och fuktig höst, byggs det upp en frö-
reserv i marken. När förutsättningarna blir de rätta gror dessa och 
vi får en sådan enorm blomning som i år av till exempel rödplister.  

Detsamma gäller aspens blomning som varit rekordstor. Åslög 
Dahl, på pollenlaboratoriet i Göteborg, har registrerat de högsta 
nivåerna av asppollen någonsin. Under början på maj var det vitt 
på många håll av alla aspfrön. 

Oväntad vårexplosion 

Bergbräsma. Antal individer rapporterade i Artportalen under månaderna 
mars–maj 2000–2019. 
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Styvmorsviol. Antal individer rapporterade i Artportalen under månaderna 
mars–maj 2000–2019.
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Trift, styvmorsviol och vårklynne på Bjärehalvön.

FOTO: NIKLAS ARONSSON

FOTO: NIKLAS ARONSSON

Några bilder från 
våren 2019 när många 
arter rekordblom-
made. Längst upp 
rödplister på Öland. 
Till höger bergbräsma, 
också det på Öland. 
Till vänster blom-
mande aspar och frön 
från aspar, som i maj 
täckte marken på 
många håll. 

Skatnäva. Antal individer rapporterade i Artportalen under månaderna 
mars–maj 2000–2019.

Skatnäva. Trift, styvmorsviol och vårklynne på Bjärehalvön.
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Ur innehållet

Ja, nu har det varit Valborgsmässoafton med en massa eldnings-
problem, nästan lika torrt som i somras. Vissa delar av Sverige fick 
regn och alla jublade – brasan gick att tända! Andra fick lyssna till 
”vintern rasat” utan en värmande eld. Dessutom blåste det på sina 
ställen mer eller mindre storm i byarna, vilket hindrade en del 
från att elda och textbladen till ”vintern rasat” blåste all världens 
väg.

Det mest intressanta under Valborgshelgen var nog Svenska 
Botaniska Föreningens medborgarforskningsprojekt Vårkollen, 
där gemene man uppmanas att notera och rapportera hur långt 
ett antal utvalda arter har hunnit i sin utveckling. De arter som 
var aktuella var tussilago, blåsippa och vitsippa samt trädbuskarna 
sälg, hägg och björk – alla lätt igenkännbara. Man ska ange huru-
vida blomning startat, pågår eller är avslutad, alternativt att arten 
inte observerats alls. Det har kommit in över 8 000 rapporter från 
16 000 lokaler, ett helt fantastiskt resultat. Vårkollen startade 2015 
vilket betyder att vi nu har fem år av jämförelser. Temperaturen 
fluktuerar ju mellan åren, men det går nog snart att utläsa en 
eventuell trend – blir det månne varmare?

Ännu intressantare är att för över 100 år sedan var dåvarande 
SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut) in-
tresserade av fenologi. Folk i hela Sverige blev involverade, många 
var lärare och bibliotekarier. Centralt trycktes listor med arter 
där blomningen skulle noteras, och dessa sändes ut till alla som 
anmält sig. I reglerna stod att en stor del av blommorna skulle 
vara utslagna. Dessa listor skickades till ”Prefekten för Kongl Uni-
versitetets Observatorium Professoren Gustaf Svanberg Upsala”, ” 
Portofritt”. Insamlingen av data pågick från 1873 till 1926 då det 
publicerades ett verk för var del av Sverige; Götaland, Svea-
land respektive Norrland. Det är blomningstiderna från denna 
undersökning som vi jämför med idag, och som till exempel visar 
att björkens lövsprickning nu sker cirka 45 mil längre norrut vid 

Valborg än den gjorde förr. Detta 
får väl anses som ett ganska säkert 
tecken på att det har blivit varmare. 
Det gamla materialet har en enorm 
potential – då noterade man upp 
till 50 arter, och av dem använder vi 
för närvarande bara sex.

Eva Waldemarson
ordförande i 

Svenska Botaniska 
Föreningen

Stort intresse 
för fenologi 
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  Från fältet

Svamp lockar barkborre
Örebroforskaren Tao Zhao har för första gången 
visat hur svampar lockar till sig barkborrar för 
att få skjuts. Barkborren får i sin tur hjälp av 
svampen att döda granar. Om det går att stoppa 
kommunikationen skulle det kunna vara ett sätt 
att skydda skogen.

Granbarkborren är en av de barkborrar som 
Tao Zhao undersöker och den insekt som gör 
störst skada på svenska granskogar. Den torra 
sommaren 2018 ledde till stora angrepp i södra 
Sverige och Skogsstyrelsen har gjort beräkningar 
som visar att angreppen av granbarkborre kan bli 
stora även 2019.

– Granbarkborrarna är framgångsrika 
eftersom de kan locka till sig många barkborrar 
med hjälp av doftämnen. De berättar helt enkelt 
för alla som finns i närheten att här finns ett bra 
träd, säger Tao Zhao, forskare i biologi vid Örebro 
universitet.

– Vad vi har sett i den här studien är att även 
svampar associerade med barkborrar skickar 
ut doftämnen som lockar till sig olika barkbor-
rar – för att få skjuts till ett lämpligt träd, säger 
Tao Zhao.

Hälsinglands flora ute nu! 
Hälsinglands flora finns nu i föreningens webb-
butik som du hittar på www.svenskbotanik.se. 
Priset för de bägge banden är 440 kronor. 
Vegetationen i Hälsingland och dess samspel 
med omgivningen är temat för florans första del. 
Florans andra del behandlar alla arter som någon 
gång påträffats i Hälsingland.

H
an vill prioritera bekämpning-
en av de invasiva växter som 
är särskilt aggressiva.

– Jag blev lite chockad 
när jag såg bilder av kotulans 

utbredning på Öland. Den blir en stor 
utmaning att bekämpa, säger han.

Naturvårdsverket har fått en del kritik 
för att ha varit sena i starten när det gäller 
att bekämpa invasiva växter. Claes Sved-
lindh håller med till viss del.

– Man kan säkert säga att vi har varit 
sena, men det fanns ingen förordning på 
plats förrän 1 januari 2019, säger han.

Bakgrunden till förordningen är EU:s 
lista över invasiva arter som ska bekäm-
pas. I Sveriges fall handlar det om sju ar-
ter som är etablerade i landet: gul skunk-
kalla, jättebalsamin, jätteloka, kabomba, 
sidenört, smal vattenpest och tromsöloka. 
Dessa måste Naturvårdsverket prioritera, 
även om andra invasiva växter kan upple-
vas som väl så aggressiva eller skadliga.

– Det här är ett resurskrävande jobb. 
Naturvårdsverket har i budgetunderlaget 
för 2020–2022 föreslagit en successiv höj-
ning av medel till bekämpning av invasiva 
växter, samt begärt att dessa ska öronmär-
kas i en egen budgetpost. Så är det nämli-

gen inte idag, säger Claes Svedlindh.
Hans uppfattning är att man bör starta 

med bekämpning av de arter som ännu 
inte har spridit sig så mycket i landskapet. 
Dessutom ska en nationell lista tas fram. 
Naturvårdsverket tar fram underlaget, 
men listan ska beslutas av regeringen. 
Claes tror det är en realistisk förhoppning 
att en sådan ska finnas inom ett par år.

– Det måste vara greppbart. Ska vi ha 
med blomsterlupin eller inte? Jag är själv 
kluven och undrar om det skulle vara 
värt att lägga de enorma resurser som det 
skulle kräva på just lupinen.

Det är viktigt att de aktörer som berörs 
av invasiva växter tar sitt ansvar, säger 
han och pekar på trädgårdsnäringen.

– Den står för en stor del av spridandet 
och måste ta sitt ansvar. Det är inte skat-
tebetalarna som ska betala, utan den som 
sprider växterna, säger han.  

Den genomgång som ArtDatabanken 
nyligen gjorde av invasiva växter i Sverige 
kommer att utgöra grunden för den na-
tionella listan. Där finns 600 främmande 
arter upptagna, varav 100 anses som 
invasiva, det vill säga sprider sig snabbt 
och gör skada.                               

               Niklas Aronsson
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Vill prioritera de mest 
aggressiva växterna  

Granbarkborre.
U 

nder året inkom 1 100 rappor-
ter av gullpudra, från Skåne i 
söder till Pite lappmark i norr. 
Flitigast var man i Småland 
med hela 243 rapporter. 

Tyvärr kunde ingen gullpudra återfinnas 
på 22 av de gamla småländska lokalerna. 
Även i Blekinge och Västmanland gapade 
en del tidigare lokaler tomma. I de 
flesta fall växer gullpudra i sumpskogar, 
söderut ofta med klibbal, längre norrut 
med gråal eller gran. På många ställen 
ses växten utmed källflöden och marken 
får gärna slutta påtagligt. Någon form av 
hävd, främst genom bete, förekommer på 
knappt tio procent av lokalerna. 

Hot mot arten är främst skogsbruk 

med avverkningar vilket ofta leder till kör-
skador som påverkar vattenflödena där 
gullpudran växer. Även bök av vildsvin 
kan vara negativt. Andra hot mot arten 
är igenväxning av mer konkurrensstarka 
och högväxta grannar men även alltför 
hårt bete. De flesta lokaler är ganska små 
och hyser mindre än 100 plantor men det 
finns undantag. Från Ljungby i Småland 
rapporterades att två hektar i ett alkärr 
var täckt med gullpudra. 

Bättre för kust- och polargullpudra
Kustgullpudra finns kvar i Skåne på sin 
enda kända lokal i landet. Antalet plantor 
anges till 1 000–1 500 och något hot mot 
växtplatsen föreligger inte.

Gullpudra försvunnen på många håll 
Gullpudror var Årets växt 2018. Resultaten pekar 
på att gullpudra minskar medan kust- och polar-
gullpudra håller ställningarna bättre.   

FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Gullpudra.

G
enerositet, omtanke och sam-
manhållning – det genomsy-
rar berättelserna efter skogs-
branden i Västmanland. När 
Örebroforskare undersökte 

hur människor, som äger hus eller mark i 
området, påverkades av branden växte en 
oväntad bild fram.

– Självklart är de negativa konsekven-
serna många efter en stor skogsbrand men 
vi blev förvånade över hur positiva de 
boende i området var, säger Rolf Lidskog, 
professor i miljösociologi vid Örebro 
universitet, när han sammanfattar det 
avslutade forskningsprojektet.

Konflikter lades åt sidan
750 personer svarade på en enkät sex må-
nader efter skogsbranden och en intervju-
studie genomfördes direkt efter branden 
och ytterligare en året efter. De beskriver 
hur gamla konflikter lades åt sidan och 
gav plats för omtanke, social gemenskap 
och generositet. 

Så här svarar en av deltagarna i 
studien: ”Det har blivit en annan anda i 

hela byn överhuvudtaget. Vi pratar mera 
med varandra, och på ett annorlunda 
sätt. Överhuvudtaget generositeten hos 
människor runt omkring en, den är alltså 
fantastisk.”

Hälften naturreservat
I dag är halva området naturreservat. 
Skogsbränder är bra för den biologiska 
mångfalden eftersom naturen får en ny-
start – men samtidigt är skogen saknad. 

–Bärplockning, fiske, jakt och att lätt 
kunna ta sig ut i naturen var det som flest 
saknade året efter branden. Och till skill-
nad från många andra katastrofer är det 
relativt få som lidit en större ekonomisk 
förlust, säger Rolf Lidskog. 

–De som drabbas av katastrofer hörs 
ofta i det akuta läget och då i media, 
men de får sällan uttala sig när de fått 
lite perspektiv på händelsen. Vi följde 
upp dem för att få mer kunskap om vilka 
sociala effekter en katastrof kan ha, vilket 
inte minst är viktigt eftersom ett föränd-
rat klimat bedöms leda till ökad risk för 
skogsbränder och stormar.

Skogsbranden tog fram 
det bästa i människor

Inom ett par år ska det finnas en nationell lista 
över invasiva arter. Det säger Claes Svedlindh, 
chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.  

Polargullpudra har rapporterats från 
fyra lokaler, samtliga i Torne lappmark. 
Den återfanns på två lokaler nära Abisko 
turiststation där den inte setts sedan 2003. 

Samtliga rapportörer tackas för årets 
arbetsinsats. Flera landskap med avslu-
tade florainventeringar har återbesökt 
många äldre fynd och i en del fall tvingats 
konstatera att gullpudran är försvunnen.           
            Ulla-Britt Andersson

FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Den invasiva växten kotula på Öland. Allt det gula på bilden är blommande kotula.

Hälsinglands flora består av två band. Ett om natur 
och vegetation, och ett om arterna.

Pollinera mera!
Nätverket Pollinera Sverige vill driva på 
utvecklingen mot en nationell strategi. 
Storbritannien, Frankrike, USA, Skottland 
och Nederländerna är exempel på länder 
som antagit nationella pollineringsstra-
tegier.

– Det finns en hel rad åtgärder som 
vi vet kan förbättra läget och minska 
utrotningen av insekter. Vi måste bara se 
till att alla delar av samhället tar sitt ansvar 
och genomför nödvändiga förbättringar, så 
snabbt som möjligt säger Lotta Fabricius 
Kristiansen som startat nätverket Pollinera 
Sverige med Anna Lind Lewin.

Kan beställas från www.pollinerasverige.se.
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  Personligt

”2019 blir definitivt ett år med hack i 
kurvan när det gäller naturvårdsarbetet.”

N
aturvårdsverket har flyttat till 
nya lokaler på Virkesvägen i 
Hammarby sjöstad. Passande 
byggda i enkla nakna trämate-
rial och med ventilationsrören 

synliga i taket. Varje plan ser likadant 
ut, indelat i fyra zoner. Några personliga 
kontorsplatser finns inte. Den som vill 
kan förvara sina saker i skåp, inte olika 
dem man ser på gymnasieskolor. De fyra 
zonerna är möblerade på olika sätt och 
ska också användas på olika sätt – från 
den aktiva zonen där man kan prata och 
diskutera hur man vill, till den tysta zonen 
där man får vara helt ostörd. Det här är det 
moderna sättet att organisera en arbets-
plats. Det uppmuntrar till interaktion och 
möten, och dessutom utnyttjas lokalerna 
mer effektivt.

– Jag kom hit med två kartonger böcker 
och tänkte att jag behövde dem. Sedan har 
jag insett att jag inte gjorde det. Nu har 
jag bara min lilla ryggsäck med en bärbar 
dator och tycker det är jätteskönt, säger 
Claes Svedlindh.

Hack i kurvan 
Det är sen eftermiddag och lokalerna är 
tomma på människor så när som på någon 
enstaka kvarsittare på väg hem. Utanför 
fönstret seglar ett par silltrutar. Ett fint 
exempel på en art som klarat sig bra i 
människans närhet, där många andra har 
det svårare. Naturligtvis ska inte Claes 
Svedlindh alldeles ensam rädda den 

biologiska mångfalden i Sverige. Hans, och 
Naturvårdsverkets, roll är att fördela re-
geringens anslag så bra som möjligt för att 
miljömålen, som Riksdagen har beslutat 
om, ska kunna uppnås. Några av miljö-
målen är Myllrande våtmarker, Levande 
skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett 
rikt växt- och djurliv. Ett uppdrag som inte 
direkt blev lättare av de kraftiga nedskär-
ningar – över 50 procent – på till exempel 
skydd av värdefull natur som fanns i den 
budget som Riksdagen klubbade i höstas. 
Visserligen kommer regeringens våränd-
ringsbudget innebära en viss återställning, 
men så länge den inte är beslutad vågar 
Claes inte känna sig säker på att de peng-
arna kommer.

– 2019 blir definitivt ett år med hack i 
kurvan när det gäller naturvårdsarbetet. 
Minst fem av de sexton miljökvalitetsmå-
len påverkas av nedskärningarna. Etapp-
målet om formellt skydd av skog hade vi 
kunnat nå 2020 om 2018 års budget hade 
bestått. Även med en viss återställning 
kommer en betydligt mindre del värdefull 
natur att kunna få ett långsiktigt skydd 
genom ersättning till markägare, och 
betydligt färre insatser såväl för skötsel av 
skyddade områden som åtgärder för ho-
tade arter kommer att kunna genomföras, 
säger han. 

Bekymrad över sämre budget
I grunden är Claes optimist. Han pratar 
engagerat om den potential som finns runt 

Möt Claes Svedlindh – mannen som ska rädda den 
biologiska mångfalden i Sverige. Han är chef för 
naturavdelningen på Naturvårdsverket och ansvarar för 
naturvården.  

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

Tre favoriter
Växt:
Det är nog ögontrösten, särskilt ljung-
ögontröst och späd ögontröst. Jungfru-
lin är en annan favorit, liksom eken.

Plats:
Besöker gärna nya områden – att 
kryssa nationalparker och naturreservat 
är jättehärligt. Att återkomma är också 
kul vare sig det är till Gotska Sandön, 
Koster eller Padjelanta.

Resmål:
Ska jag välja en enda så är det nog Tin-
nerö eklandskap – en bred grönkil och 
stort naturreservat i kanten av centrala 
Linköping. 

Jungfrulin.
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Namn Claes Svedlindh. Ålder 59 år. Bor Lin-
köping. Aktuell Chef för naturavdelningen på 
Naturvårdsverket sedan slutet av 2016.
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om i landet, på olika håll, men är bekym-
rad över budgettilldelningen. 

– Våtmarkssatsningen, som fick en 
flygande start 2018, går inte att få igång 
i någon större omfattning även om det 
kommer pengar till andra halvåret. Den 
här ryckigheten med snabba och dras-
tiska förändringar av budgeten är förstås 
oerhört negativ på många sätt – inte minst 
när det gäller förtroende och arbetsmiljö 
för dem som jobbar med naturvård runt 
om i landet.

En konsekvens av neddragningarna är 
att inga nya åtaganden tas. Allt är mer osä-
kert och några utfästelser om framtiden är 
svåra att göra. De senaste åren har mycket 
natur fått skydd, samtidigt som budgeten 
för skötsel av dessa skyddade områden har 
halverats.

– Det är såklart allvarligt och det är jät-
tesvårt för oss att planera långsiktigt. 

Vad tror du om möjligheterna att nå 
miljömålen till 2020?

– Miljökvalitetsmålen är faktiskt inte 
tidsatta till 2020, även om många tror det. 
Det är däremot flera av etappmålen som 
har målår 2020. De övergripande miljö-
kvalitetsmålen är i sig lite ”visionära” i sin 
karaktär och kommer nog att ta lång tid att 

nå. Det svenska miljömålssystemet har va-
rit väldigt betydelsefullt för färdriktningen 
i miljöarbetet och har inneburit att medel 
faktiskt avsatts för konkreta åtgärder, även 
om vi inte nått ända fram. Jag tror det nu 
är viktigt att formulera nya etappmål för 
de kommande tio åren. Vi har från Natur-
vårdsverket också nyligen i den fördjupade 
utvärderingen av miljömålen pekat på att 
regeringen behöver satsa på både klimat-
arbetet och den biologiska mångfalden 
under de kommande åren, säger han.

Det är lätt att se pessimistiskt på framti-
den, med tanke på larmrapporter om att vi 
nu lever i det sjätte massutdöendet och att 
en miljon arter hotas av utrotning.

– Ja visst känns det tufft. Mest kanske 
den likgiltighet som finns hos stora delar 
av befolkningen. Jag är dock inte den som 
ger upp i första taget. I sommar får jag mitt 
första barnbarn – det är klart att vi måste 
verka för en rimlig framtid för kommande 
generationer och inte som idag sätta deras 
framtid i pant. Jag tror som Kerstin Ekman 
nyligen uttryckte det om hur den biolo-
giska analfabetismen breder ut sig:  ”utan 
namn på arter är naturen hotad”. Därför är 
tillgång till natur och fungerande natur-
vägledning så oerhört viktigt. Friluftsliv 

och naturvård hänger ihop. Den medbor-
garforskning som växer fram genom Art-
portalen och utveckling av digitala verktyg 
för artbestämning kommer, i kombination 
med sociala mediers flöde av kunskapsför-
medling, att ha betydelse, säger han.

Fältbiologerna fostrade
För hans egen del började naturintresset 
med att han kastade sten på gräsänder i 
Oxelösund tillsammans med ett par jämn-
åriga kompisar. En fältbiolog såg vad de 
höll på med, och frågade om de inte ville 
komma med dem istället. 

– Det gjorde vi och jag blev snabbt aktiv 
i Fältbiologerna. Jag trivdes med att alltid 
vara utomhus. Ibland var vi i vår klubb-
stuga och umgicks. Det var mycket för 
kompisarnas skull. Jag tror de där åren i 
början av 1970-talet haft stor betydelse för 
mig. Fältbiologerna har inga vuxna ledare 
och vi fick ta mycket ansvar. Vi lärde oss 
mötesteknik, föra protokoll, bokföring. Det 
var en god skola för ansvarstagande, säger 
han.

Biologistudier i Linköping följde efter 
gymnasiet med hopp om att få jobba med 
ekologi. På somrarna inventerade han 
lövskogar och hagmarker åt länsstyrelsen. 
Naturintresset har hela tiden varit brett. 
Fåglar, kärlväxter och insekter är också 
något han intresserar sig för.

I slutet av 1980-talet fick Claes jobb i 
Norrköpings kommun som naturvårdsin-
venterare och därefter som kommuneko-
log. På den tiden var det inte lika vanligt 
med kommunekologer.

– Idag finns det i väldigt många kom-
muner. För mig har det varit väldigt bra att 
ha fått det kommunala perspektivet i den 
roll jag har idag. När man arbetar i kom-
munen står man närmare verkligheten, 
och ser resultaten av till exempel arbets-
lagen som restaurerar värdefulla miljöer. 
Här finns så otroligt mycket potential. Jag 
kan sakna den lokala förankring man har 
i kommunen. Jag har blivit den som nöter 
möten, säger han.

Efter sejouren i Norrköping fick han 
jobb i Linköping 1995, först som Agenda 
21-samordnare och sedan även där som 
kommunekolog. Tio år senare blev det 
länsstyrelsen i Östergötland som chef för 
naturvårdsenheten.

– Där arbetade vi med många spän-
nande saker – eklandskapet till exempel. 
Eken är på något vis en nyckelorganism 
som i sig själv är ett helt ekosystem, från 

Personligt

Claes Svedlindh och kungsängsliljor i Kolerakyrkogården nära Skanstull i Stockholm.

de arter som är mulmlevande till de som 
lever på barkåsar eller i bladverket. Eken 
finns där starkt i mitt hjärta, för att det är 
en sån häftig organism. Vi arbetade också 
mycket med skärgården och med Tåkern 
och Omberg.

Viktigt med byråkrati
Sedan slutet av 2016 är han alltså chef för 
naturavdelningen på Naturvårdsverket. 
Han har blivit, vad andra kanske skulle 
säga, en byråkrat. 

– Jag trivs utmärkt i rollen som byrå-
krat. Byråkrati i sig är något positivt och 
en viktig del i en demokrati. Jag trodde 
aldrig jag skulle göra karriär och ännu 
mindre att jag skulle arbeta i Stockholm 
(och ibland i Östersund). Men det känns 
väldigt roligt nu, säger han.

Hinner han vara i fält alls, kan man 
undra?

– Jodå, ungefär lika mycket som under 
tidigare ”naturbyråkratjobb” jag har haft. 
Jag veckopendlar mellan Stockholm och 
Linköping där jag fortfarande bor. Det blir 
dock inte mycket tid i naturen på arbets-
tid. En och annan invigning och några 
studieresor eller gästbesök samt fältexkur-
sioner i samband med konferenser då och 
då. Men det tar jag igen på ledig tid.

Varför är du rätt person att leda natur-
avdelningen?

– Jag tror att jag har nyttiga erfaren-
heter från kommun och länsstyrelse som 
kommer väl till pass. Jag vet betydelsen av 
olika aktörers roll. En stor del av nyckeln 
till framgång tror jag finns i kommunerna. 
Det är en enorm kraft som ryms i landets 
kommuner, även om de är väldigt olika 
sinsemellan. Här finns mycket utveckling 
att driva och naturvårdsarbetet stärker 
ofta stoltheten över den lokala identiteten.

Vilka är dina starka sidor i jobbet?
– Jag har lång erfarenhet, är bra på att 

samverka och få saker genomförda. Enga-
gerad och uthållig, vill jag påstå. 

Hur ser en bra dag i fält ut?
– Svårt. Visst finns det exklusiva 

resmål och helt fantastiska naturpärlor 
att besöka – inte minst runt om i Sverige: 
fjällen, Höga kusten, Gotska Sandön, 
Östergötlands skärgård och det småskaliga 
odlingslandskapet med myllrande ängar 
och hagar. Någonstans är det nog ändå i 
skogen som jag njuter mest – kombinatio-
nen skog, vatten och myr är viktig för mitt 
välbefinnande. Sedan behöver jag inte se 
så väldigt mycket sällsyntheter. Jag ägnar 

mig ju åt en del lite basalt vardagsslit i fält 
– såsom floraväkteri, vinterfågelräkning 
och ringmärkning av fåglar.

Sen tycker du om att slå med lien har jag 
hört. När gör du det?

– Ett par veckor och några helger per 
sommar. Jag har restaurerat en liten äng 
på vår allmänning vid stugan i Kinda-byg-
den de senaste åren. Att se de rätt snabba 
resultaten i början där både växterna, 
ängssvamparna och fjärilarna svarar med 
ökande antal är en fantastisk drivkraft. 
Snacka om konkret arbete för biologisk 
mångfald. Med den nya typen av ”knack-
liar” har det också blivit lättare och Janne 
Westers ”lieskola” på Youtube kan verkli-
gen rekommenderas.

Till sist. Kommer vi att rädda den biolo-

giska mångfalden, även på längre sikt tror 
du, handen på hjärtat ...

– Ja, någonstans är jag optimist även 
om det känns motigt. Men jag tror vi 
kommer att få fler bakslag innan vi på 
allvar fattar hur beroende vi människor är 
av naturens tjänster. Jag tror också att vi 
behöver prioritera resurserna och verk-
ligen satsa på en grön infrastruktur och 
att detta måste ske i samverkan, inte bara 
med skattemedel. Sektorsansvaret behöver 
få mer fokus. Vad kan respektive enskild 
förvaltare av mark och vatten göra i sin 
roll för den biologiska mångfalden? Sen 
skulle det förstås underlätta om vi också 
utvecklar styrmedel så att det verkligen 
lönar sig att bevara och utveckla biologisk 
mångfald. 

Kyrkkåta vid Staloloukta i Padjelanta, ett av många favoritresmål som Claes Svedlindh har. 

MIKAEL SVENSSON/JOHNÉR, RF
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D
e fyra appar vi har valt att titta 
närmare på är Pl@ntNet, 
PictureThis, Seek och 
PlantSnap.  Tre andra för-
sökte vi testa, men två av dem 

var helt enkelt för dåliga, och en krävde 
att man registrerade sig. Plantdetect 
(artbestämde enkla arter fel) och Planti-
dentification (klarade ingen av testbil-

derna). Dessa kan man hoppa över med 
gott samvete. En tredje app, Plantfinder 
var dyr, 95 kronor per vecka, och gick inte 
att testa utan att man registrerar sig. 

De fyra appar som klarade kvalet är 
sinsemellan ganska olika. Pl@ntNet är ett 
europeiskt medborgarforskningsprojekt 
som startades redan 2009. Det får stöd 
av Agropolis Foundation som är ett stort 

nätverk av forskare från hela världen och 
vars syfte är att uppmuntra utveckling av 
forskning inom jordbruksområdet med 
fokus på hållbarhet. Pl@ntNet är en del av 
det franska initiativet Floris’Tic som för-
utom appen även utvecklat andra digitala 
verktyg som The Plant Game, Pl@ntUse, 
IdentiPlante. Appen utnyttjar bilder som 
användarna lagt upp. Man kan säga att ap-

Appar som 
snappar

TEXT: NIKLAS ARONSSON
  Digital artning

Den senaste tiden har appar som kan identifiera väx-
ter utifrån bilder lanserats för smarta mobiler, både till 
Android och iOS. Vissa av apparna är gratis, och några 
kostar pengar, andra kräver registrering. Vilda Växter 
har testat sju stycken, varav tre föll ifrån direkt.  

pen är summan av användarnas kunskaper. 
Det skapar möjligheter, men förstås också 
begränsningar. När man första gången 
laddat ned appen till sin mobil är det 
första man gör att välja vilket geografiskt 
område man vill testa den inom. I Sverige 
är Western Europe det givna valet. När 
denna artikel skrev fanns 779 891 bilder i 
databasen fördelade på 6 839 arter växter. 
Man kan välja till många andra paket, till 
exempel växter i franska Polynesien, Syd-
afrikas träd och växter i Hawaii, eller var-
för inte för invasiva växter? Det finns med 
andra ord många användningsområden för 
appen, inte minst om man befinner sig på 
resande fot. En nackdel med de flesta av 

de testade apparna är att de kräver i alla 
fall grundläggande kunskaper i engelska. 
Som väl är får man också det vetenskapliga 
namnet på den föreslagna växten, vilket 
underlättar enormt. Även den som har 
goda kunskaper i engelska kan som regel 
bara ett fåtal engelska namn på växter. 

Svenska instruktioner
En av apparna finns på svenska, PlantSnap. 
Den är kommersiell och kostar pengar, 
men den går att testa gratis (319 kronor 
livstids användning alternativt 89 kronor 
per år eller 9 kronor per månad). Tyvärr 
visar sig svenskan begränsa sig till grund-
läggande instruktioner, svenska artnamn 

på växterna finns inte, och när man läser 
arttexterna förstår man snabbt att det 
handlar om google-översättningar. An-
nars har PlantSnap många funktioner och 
känns generellt sett som enklare att an-
vända än Pl@ntNet. Appen sägs innehålla 
585 000 växter, men det är högst oklart om 
det är arter eller sorter, eller något annat 
som avses.

Tre miljoner användare
PictureThis är en annan app som kan 
användas för att identifiera växter. På 
webbsidan berättas det om tre miljoner 
användare i 150 olika länder. Appen är inte 
gratis, även om också denna går att testa 

Pl@ntNet. PictureThis. Seek. PlantSnap.

Pl@ntNet. Har 
grusviva Androsace 
septentrionalis som 
sitt andraalternativ, 
med flocksvalting som 
felaktigt  förstaalter-
nativ.

Seek. När Seek inte 
anser sig veta art är 
appen ödmjuk nog 
att inte chansa och 
konstaterar bara att 
den ännu lär sig. 

PictureThis. Föreslår 
svalting, vilket alltså 
inte är rätt svar, inte 
heller de andra två 
förslagen är nära – ett 
av förslagen är till ex-
empel slåtterblomma.

PlantSnap. Föreslår 
grusviva som första 
alternativ. Som andra 
förslag A. lactea och 
som tredje trådviva 
A. filiformis, vilket är 
en art som nämns i 
Facebook-gruppen. 

Den här bilden laddades upp av Jörgen Grahn i 
Facebook-gruppen Los Adventivos med följande 
bildtext: ”Den här saken ser ut som en förväxt grus
viva, men med fylligare kronor. Antar att det är en 
Androsace, men odlas det såna här arter? Trottoar
kant i Falköping i fredags.” I kommentarsfälten 
hamnade man till slut på någon art inom släktet 
Androsace, utan att grusviva uteslöts.  

Pl@ntNet. Klarar skat-
näva på första försö-
ket. Genom att klicka 
i Confirm så bidrar 
man till att förbättra 
(försämra om man har 
fel) databasen. 

Seek. Också Seek 
hittar rätt. Här läggs 
din observation till i en 
lista över vad du har 
upptäckt. Perfekt att 
sätta i händerna på ett 
barn. 

PictureThis. Även den-
na app fixar skatnäva. 
Du kan titta på andra 
bilder av arten för att 
du ska bli säker.

PlantSnap. Här blir det 
tokfel. Appen föreslår 
en blågullsväxt i Phlox-
släktet. Inte heller 
appens övriga förslag 
är korrekta. 

Den första testbilden får bli något relativt enkelt, 
fast ändå inte den allra lättaste växten. En app 
som bara klarar prästkragar och vitsippor blir 
tämligen meningslös. Men varför inte en bild på en 
av vårens överraskande talrika arter – skatnäva? 
Fotograferad med en vanlig mobilkamera i Hällsvik 
i Torslanda. Hur klarar apparna den?     

FOTO: NIKLAS ARONSSON

FOTO: JÖRGEN GRAHN

Hur klarar apparna några olika växter? 
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Digital artning

gratis några gånger. Appen är förhållan-
devis dyr – 229 kronor per år, alternativt 
25 kronor per vecka. Den innehåller också 
en användardel som kan liknas vid sociala 
medier. Du kan lägga upp bilder och få 
gilla-markeringar eller kommentarer från 
andra.

Uppmuntra barn att undersöka
Seek är ett amerikanskt initiativ (Cali-
fornia Academy of Sciences och National 
Geographic Society med stöd av bland an-
nat Världsnaturfonden (WWF)). Syftet är 
att uppmuntra barn och ungdomar att leta 
i omgivningen efter levande organismer, ta 
bild på dem med appens inbyggda kamera 
och få arterna bestämda. Den är gratis, 
det behövs ingen registrering och ingen 
användardata samlas in. Denna app klarar 

alltså även andra organismer än växter, 
men är mer begränsad, ödmjuk kanske 
man ska säga. Hellre talar den om att den 
inte vet än ger mer eller mindre trovärdiga 
alternativ. Ofta anges också bara familj, 
men inte exakt art.

Flera användningsområden
Sammanfattningsvis måste man säga att 
det definitivt finns användningsområden 
för denna typ av appar, om man använder 
dem med eftertanke och med den kritiska 
radarn påslagen. För barn och ungdomar 
som i Pokemon-anda vill utforska sin 
omgivning kan ett sådant här hjälpmedel 
skapa lust att lära sig mer.

Är man utomlands och vill kolla upp 
några vanliga växter går det oerhört fort 
med en app, även om det självfallet är bäst 

på vanliga växter, där det inte finns andra 
arter som är snarlika.

Men testet visar att apparna också kla-
rar lite svårare växter som jag tror att även 
rätt drivna botanister kan uppleva som 
svåra ibland. En sökning kan då ge en vink 
om vilken familj eller vilket släkt man bör 
leta vidare i för att hitta fram till rätt art. 
För de svåraste artparen och för arter där 
det krävs sammanvägningar av karaktärer 
fungerar apparna sämre.

Många av apparna har finesser som att 
fynden placeras in på en karta (Seek), eller 
att man kan få mer information om väx-
tens ekologi och när den blommar. Med 
Seek får du också små belöningar för nya 
observationer, vilket kan vara en morot för 
barn och ungdomar. Helt klart är att dessa 
appar har en funktion att fylla. 

Pl@ntNet. Den enda 
appen med en särskild 
funktion för bestäm-
ning av blad. Gör 
uppenbarligen jobbet. 
Fixar skivan galant.

Seek. Nej, här högg 
Seek i sten, inte en 
chans.

PictureThis. Hoppsan, 
här blir förslaget en 
art som säljs som 
kiwifrukt (Golden kiwi). 
Övriga förslag också 
inkorrekta.

PlantSnap. Här blir det 
nästan lite pinsamt 
när PlantSnap föreslår 
skogsklematis, vilket 
det såklart inte är.

Låt oss prova en lite svårare bild. Några blad bara. 
Bilden visar en björkpyrola i vardande och lades 
upp i gruppen Svensk Botanik för artbestämning. 
I det här fallet har en av de testade apparna – 
Pl@ntNet – ett litet försteg då den ger användaren 
möjlighet att klicka i om det är blad, blomma eller 
trädstam som bilden föreställer.  

Pl@ntNet. Inga 
problem här inte. Det 
blir rosling på första 
försöket.

Seek. Japp, även här 
blir det bingo, dock 
med ett annat engelskt 
namn – Wild Rosemary. 
Det visar sig att båda 
namnen förekommer i 
engelskan för rosling.

PictureThis. Inte heller 
PictureThis tvekar det 
allra minsta. Här får 
vi det ena engelska 
namnet serverat – Bog 
Rosemary.

PlantSnap. Också den 
fjärde appen klarar 
rosling utan några som 
helst problem. Bog 
Rosemary blev namnet 
även här. 

Rosling Andromeda polifolia är kanske inte den 
allra svåraste växten, men ändå en växt som förhål-
landevis ofta dyker upp i olika bestämningsgrupper 
på Facebook. Det är en växt man inte stöter på så 
ofta, men som är karakteristisk på många sätt.

FOTO: THERESE STEINER

FOTO: DANIEL GUSTAVSSON

Pl@ntNet. Imponeran-
de att klara av växten, 
i princip enbart utifrån 
bladutseende. Första 
förslaget korrekt.

Seek. Också Seek slår 
fast att den tror det är 
en berberis, men vet 
inte vilken art det rör 
sig om.

PictureThis. Även om 
den bara når fram till 
rätt släkte är detta 
korrekt.

PlantSnap. Här ham-
nar appen helt rätt från 
början och föreslår det 
korrekta artnamnet.

Vi bestämmer oss för att testa en helt annan typ 
av bild. En odlad art som förekommer förvildad i 
sydligaste Sverige – mahonia Mahonia aquifolium 
(synonym Berberis aquifolium). Bilden publicera-
des på Facebook med en fråga om arttillhörighet.

FOTO: RICKARD ROLF

Pl@ntNet. Grottar 
ned sig i rätt släkte 
och listar flera olika 
alternativ, varav ett är 
just Carex spicata. 

Seek. Nix, där fanns 
inget att hämta.

PictureThis. Sätter i 
varje fall rätt släkte, 
starrar Carex. 

PlantSnap. Visar 
ojämn kvalitet. Här var 
det återigen inte ens 
nära. Tyvärr.

Som sista testbild provar vi en starr – piggstarr 
Carex spicata. Klarar apparna av att hamna rätt på 
en lite svårare växt? Det visar sig att bara Pl@ntNet 
har något riktigt bra svar att leverera. PictureThis 
sätter släktet, medan de två andra famlar i blindo.

FOTO: NIKLAS ARONSSON

Pl@ntNet klar vinnare i testet 
I det här testet där fyra olika appar har 
testats är appen Pl@ntNet vinnare med 
god marginal. Appen är gratis och finns 
för både Android och iOS. Den klarade sig 
också bäst i den artbestämning vi utsatte 
apparna för. Av sex arter klarade den fyra 
galant och de två andra bildernas artnamn 
fanns med bland de alternativa arter som 
appen föreslog.

Övriga tre appar har sina för- och nack-
delar. PictureThis och PlantSnap blandar 
och ger för mycket för att de ska få godkänt. 
Korrekt svar ibland, men också helt uppåt 
väggarna i några fall. Dessa bägge kostar 
också pengar, vilket gör att man som 
användare ställer högre krav på dem. Den 

fjärde appen, Seek, klarade visserligen 
bara tre av sex testbilder, och av de tre den 
klarade var en bestämd till släkte. Samtidigt 
får användaren klart besked när appen inte 
tycker den har tillräckligt med information 
för att kunna ge ett svar. Det visar på en viss 
ödmjukhet. 

Seek är gratis, och är den enda appen 
där man kan artbestämma också andra 
organismer, som fåglar. Därför har den ett 
bredare användningsområde. Perfekt att 
sätta i händerna på ett vetgirigt barn: ”Kom 
inte hem förrän du har artbestämt 10 växter 
och 10 fåglar.” I Seek får användaren små 
belöningar efterhand i form av medaljer och 
pokaler när man lyckats med artbestäm-

ningen.    

Pl@ntNet tar hem segern i testet.
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  Låsbräknar TEXT: PETER STÅHL

F 
örr tillskrevs låsbräknar magiska 
egenskaper. Månlåsbräken gav 
med sina yxliknande bladflikar en 
anvisning om att örten kunde läka 
skärsår och stilla blod. I andra fall 

skulle den lilla örten plockas vid fullmåne, 
därav artepitetet lunaria och engelskans 
moonwort. De magiska krafterna har 
bland annat omfattat förmågan att öppna 
lås och ge tillgång till dolda skatter och 

Nordlåsbräken.

Låsbräknar är en liten fristående grupp av ormbunkar med åtta 
svenska arter. De bildar tillsammans med ormtungor en egen fa-
milj, Ophioglossaceae, eller på svenska, låsbräkenväxter. De flesta 
låsbräknar är sällsyntheter. Svårupptäckta döljs de bland gräs 
och örter.  

metaller, särskilt silver vars äldre symbol 
är månskäran. Från England och Frank-
rike omtalas hur hästar som passerar över 
växten tappar skorna. 

Kanske kan man fortfarande ana ett 

slags kraftfält som knyter samman männ-
iskor och låsbräknar i egendomliga möten. 
Att hitta någon av de ovanligare arterna 
kan ge en euforisk lyckokänsla. Som ett 
sorts inträdesprov måste man nog finna en 
låsbräken själv eller kanske rent av bli hit-
tad av en låsbräken. Självklart finns också 
flera facebookgrupper för låsbräkenentu-
siaster i Sverige såväl som i andra delar av 
världen. Den svenska gruppen Låsbräken-
riddarna har 236 medlemmar.

Våra svenska låsbräknar befann sig 
länge på en skala från ett till sju i raritet. 
I Kerstin Ekmans och Gunnar Erikssons 

bok Se blomman (läs den!) skildrar Gun-
nar Eriksson sina möten med låsbräknar 
och hur han till slut fick se alla sju. Han 
beskriver bland annat hur han ställt ifrån 
sig ryggsäcken inför en kraftansträng-
ande klättring upp mot en fjällbrant och 
vid återkomsten upptäcker han en ny art 
under ryggsäcken, den sällsynta topplås-
bräken B. lanceolatum. Här finns också 
berättelsen om det osannolika fyndet av 
den yttersta och sjunde rariteten, dvärg-
låsbräken B. simplex, på en skogsväg i 
Dalarna 1993. En art som aldrig tidigare 
skådats i Dalarna och i övrigt är en av 
landets sällsyntaste växter eller för att 
citera Gunnar Eriksson ”en dröm bortom 
horisontens hopp”.

De sju som blev åtta 
Lika sällsam är berättelsen om nummer 
åtta. Den har fått namnet pysslinglåsbrä-
ken B. tenebrosum. En pyssling är möjligen 
något mindre än en dvärg, i detta fall inte 
mer än någon centimeter hög. Den hitta-
des 2014 på en lokal i mina hemmatrakter 
i Gästrikland av en grupp botanister från 
Mälardalen. De ville se nordlåsbräken B. 
boreale och tipsades om lokalen som varit 
känd i närmare 50 år. Några år tidigare 
hade jag ganska systematiskt krupit ige-
nom lokalen i ett fåfängt försök att hitta 
dvärglåsbräken. Nu visade mobilen bilder 
på en låsbräken som inte passade in på 
någon av de sju. Märkligast var kanske 
att man rapporterade 52 exemplar av den 
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Gömda
nycklar
i gräset

avvikande formen. Eftersom jag själv var 
på Arlanda i väntan på ett flyg till Alaska 
fick besöket bero till nästa år. Samtidigt 
hittades en liknande lokal i Uppland och 
strax kom bilder på en likadan låsbräken 
från Norrbotten från 1992. Men först efter 
DNA-analys av alla tre lokaler 2015 kunde 
arten fastslås. Sju hade blivit åtta.

Låsbräknars byggnad och livscykel
Låsbräknar har en mycket enkel byggnad. 
Den gröna plantan består av ett grönt 
flikigt blad och överst på stjälken en 
sporgömmeställning. Det vetenskapliga 
släktnamnet, namngivet av den svenske 
botanisten Olof Swartz, syftar på den 
druvlika sporsamlingen (botrys=druva). 
I marknivå finns en kort lodrät jordstam 
där nya bladanlag anläggs varje år. Från 
jordstammen utgår enkla rötter. De saknar 
rottrådar och fungerar bara som förank-
ring och kontaktorgan med mykorrhizabil-
dande svampar. 

Kärlkryptogamer har en, jämfört 
med blomväxterna, helt annorlunda 
förökningscykel med en växling mellan 
två livsformer. Den sexuella fasen kallas 
gametofyt och är haploid vilket innebär 
att den har en enkel uppsättning kromo-
somer. Gametofyten består av en under-
jordisk kropp med han- och honorgan, ett 
protallium, som hos låsbräknar kanske 
kan liknas vid en lite avlång millimeter- el-
ler centimeterstor potatis. Den sexuella 
befruktningen sker alltså i marken och 

Pysslinglåsbräken från Norrbotten.
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Nordlåsbräken, topplåsbräken, rutlåsbräken, höstlåsbräken och månlåsbräken.

Månlåsbräken. Höstlåsbräken.
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nästan alltid genom självbefruktning. Från 
protalliet bildas sporofyten, som är den 
ovanjordiska växten vars enda uppgift 
är att sprida sporer till nya avlägsna eller 
närbelägna växtplatser. Den är diploid, 
det vill säga den har dubbel uppsättning 
kromosomer. 

Låsbräkenväxterna har ovanligt många 
kromosomer. Det är också känneteck-
nande att många arter har bildats genom 
kromosomtalsfördubblingar. Månlåsbrä-
ken är diploid och har 90 kromosomer 
medan nordlåsbräken har dubbelt så 
många. Låsbräkenväxten ormtunga har 
480 kromosomer (eller fler) – det högsta 
antalet av alla kärlväxter.

Låsbräknar är trots sin i princip enkla 
byggnad märkligt plastiska. Bladform och 
storlek växlar starkt mellan olika plantor 
vilket man måste vara medveten om för att 
kunna examinera dem korrekt.

Molekylära data ger bevis
Så långt finns alltså åtta Botrychium-arter 
i Sverige, men kanske blir de snart fler. De 
senaste åren har omfattande internatio-
nell forskning bedrivits på låsbräknarnas 

släktskap. De genetiska studierna visar 
att höstlåsbräken och stor låsbräken B. 
virginianum är ganska avlägsna släktingar 
till övriga låsbräknar. De har således tidigt 
avgrenats i släktträdet. För stor låsbräken 
skedde detta strax efter kritaperiodens 
slut för cirka 60 miljoner år sedan och 
för höstlåsbräken för cirka 36 miljoner år 
sedan. Amerikanska forskare har därför 
separerat dem i egna släkten – höstlåsbrä-
ken hör till släktet Sceptridium och stor 
låsbräken till släktet Botrypus.

De övriga arterna i släktträdet, som 
totalt omfattar cirka 35 arter, är betydligt 
yngre. Former kring månlåsbräken bildar 
en särskilt komplex grupp där några 
arter helt nyligen urskilts med ledning 
av de molekylära analyserna. Hit hör 
nagglåsbräken B. nordicum som hittats 
på Island och på några ställen i Norge. I 
samma grupp finns snedlåsbräken B. tunux 
som är en vittspridd art i Nordamerika 
men som nu är funnen på Lofoten och i 
Finnmark i norra Norge. Ytterligare ett 
nyligen urskilt taxon är gleslåsbräken 
B. lunaria var. melzeri som också påträffats 
i Norge och på Island. Utseendemässigt är 

de oerhört svåra att skilja åt eftersom den 
individuella variationen är så stor. Nog 

borde någon av arterna gå att hitta i 
Sverige också fast genetiska analy-

ser lär krävas för att bekräfta ett 
sådant fynd. 

De åtta svenska arterna
Arterna beskrivs nedan 

kortfattat i ordning 
efter ökande raritet. Alla 
svenska arter är rödlis-
tade. För flera låsbräknar 
har Naturvårdsverket 
tagit fram åtgärdspro-
gram. Åtgärdsprogram 
för låsbräknar i hävdade 

marker är skrivet av To-
mas Ljung och Åtgärds-

program för bevarande av 
dvärglåsbräken av Anders 

Svenson. Programmen 
innehåller mycket intressant 

läsning och kan laddas ned på 
nätet.

Månlåsbräken
Månlåsbräken är klart vanligast och finns 
från Skåne till norra Lappland. Trots det 
har växten säkert minskat betydligt när 
arealen naturliga gräsmarker minskat. 
Den är därför rödlistad som Nära hotad.
Man känner igen den på att det sterila 
bladet är fäst nära mitten av stjälken och 
att det är två–tre gånger så långt som brett 
med parställda hela bladflikar som liknar 
solfjädrar eller yxskäror. Variationen är 
stor och bladflikarna är ibland naggade 
eller något flikiga. Exemplar med dubbla 
blad och andra konstigheter ses ibland. 
Plantan är rent grön eller svagt grågrön. 
Månlåsbräken är relativt stationär och 
samma planta kommer upp många år i 
följd. 

Höstlåsbräken
Höstlåsbräken har också en utbredning 
som omfattar i stort sett hela landet men 
den är nu mycket sällsynt eller försvunnen 
i landskapen i södra Sverige. Den saknas 
också i stora delar av våra fjälltrakter. I 
norra Norrlands inland är den betydligt 
vanligare, traktvis kanske lika vanlig som 
månlåsbräken. Även höstlåsbräken är 
klassad som Nära hotad.
Arten är lätt att känna igen på den flikiga 
trekantiga bladskivan som dessutom över-
vintrar. Övervintrade blad är mörkgröna 

som lingonblad medan nyanlagda blad är 
ljusgröna. När sporstängeln på sensom-
maren sticker upp som ett periskop ur 
grässvålen är den lätt att upptäcka. Utan 
sporblad är den ensamma bladskivan, 
övervuxen av gräs och mossa, en verklig 
utmaning.

Topplåsbräken
Topplåsbräken har en tydligt nordlig 
utbredning som också når in i kanten av 
fjällkedjan. I Svealand finns bara enstaka 
förekomster. Den hittas oftast på gamla 
gräsmarker vid fäbodar, torp och fiskelä-
gen. Den klassas som Sårbar i rödlistan.
På topplåsbräken sitter bladskivan högt 
upp på stängeln och ofta alldeles nedan-

för sporbladet. Hela plantan är gulgrön 
utom på bladskaftet där vissa former är 
rödaktiga och andra gröna. Den finflikiga 
bladskivan kan ha spetsiga eller trubbiga 
flikar. Den blir sällan varaktig utan tycks 
flytta runt på växtplatsen. Troligen blir 
plantorna inte så gamla.

Nordlåsbräken (bild på sid 16)
Nordlåsbräken har som namnet antyder en 
nordlig utbredning som även omfattar våra 
fjällområden. Den är också lite vanligare 
längs norrlandskusten än i inlandet. Längs 
ostkusten finns enstaka förekomster ända 
ner till Stockholms skärgård. Nordlåsbrä-
ken har gått lika starkt tillbaka i låglandet 
som topplåsbräken men klassas som Nära 

hotad på grund av förekomsterna i fjällen. 
Växten är kalkgynnad och växer bland 
annat på kalkrika klippor både vid kusten 
och i fjällen.

Den är ganska snarlik både månlås-
bräken och topplåsbräken. Bladskivan är 
i grunden trekantig med bredare bladfli-
kar än topplåsbräken. Bladen är ofta lite 
tjockare än hos månlåsbräken och aldrig 
gulgröna som hos topplåsbräken.

Rutlåsbräken
Till skillnad från föregående arter har 
rutlåsbräken en sydlig tyngdpunkt i sin 
svenska utbredning. Rutlåsbräken är 
dock mycket sällsynt med bara enstaka 
förekomster i varje landskap. Växten har 
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minskat starkt och klassas som Sårbar. 
Rutlåsbräken växer på gräsmarker, gärna 
på sandig mark och ofta tillsammans med 
andra låsbräknar. Märkligt nog tycks 
den också trivas i ädellövskog, gärna 
bland klippor och block. Rutlåsbräken är, 
åtminstone i början av säsongen, grågrön 
med en rödaktig ton på nedre delen av 
bladskaftet. Bladskivan sitter ovan mitten 
och är parflikig med stort mellanrum 
mellan de trubbiga huvudflikarna. Plantan 
kommer upp inrullad som ett litet kålhu-
vud. Rutlåsbräken är ofta tillfällig och blir 
sällan varaktig någon längre tid på samma 
plats. Plantorna är troligen kortlivade. 

Stor låsbräken
Stor låsbräken är en kalkkrävande skogs-
växt med liknande krav på markförhållan-
den som guckusko, frånsett att den växer i 
skogens gläntor och ytterst sällan i sluten 
skog. Den är starkt knuten till kalktrakter 
i mellersta Sverige. Rikaste förekomster 
finns i gränsområdet mellan Gästrikland 
och Uppland. Flera fina lokaler finns också 
i Norrbottens kustland. I andra landskap 
har den mest påträffats i anslutning till 
urbergskalk.

Stor låsbräken är en jätte i förhållande 
till andra låsbräknar. Den kan bli upp till 
en halvmeter hög. Men de flesta plantor 
är små, ofta inte högre än en decimeter. 
Stor låsbräken är lätt att känna igen på sin 
finflikiga och ljusgröna bladskiva. Trots 
storleken är den ofta mycket svår att få syn 
på eftersom den växer dold av höga gräs 
och örter.

Stor låsbräken har 184 kromosomer 
till skillnad mot andra låsbräknar som har 
90 kromosomer eller multiplar av 90. Vid 
DNA analyser av arten upptäcktes för ett 
antal år sedan något som förvånade fors-
karvärlden. Växten innehåller nämligen 
gener från blomväxtordningen Santalales, 
sandelträdsordningen. Till Santalales hör 
flera parasiter, bland annat mistel. Vid 
något tillfälle under evolutionens gång har 
det alltså skett en överföring av blomväxt-
gener. Möjligen via parasitism hos någon 
förfader till mistel men kanske troligare 
via mykorrhizasvampar som alla låsbräk-
nar är beroende av och som är samman-
kopplade i nätverk av olika växter.

Dvärglåsbräken
Dvärglåsbräken är en av våra mest säll-

synta växter. Totalt har den hittats på ett 
trettiotal lokaler och då oftast på kustnära 
sådana. De flesta är sedan länge försvunna, 
till exempel den klassiska lokalen på Iggön 
i Gästrikland där den överlevde i nästan 
hundra år trots flitigt samlande till her-
barierna. Idag finns färre än tio aktuella 
lokaler i landet. Dvärglåsbräken klassas 
som Starkt hotad.

En typisk växtplats för dvärglåsbräken 
är en hårt betad sandig strandäng vid 
havet. Dvärglåsbräken är en kortlivad art 
som ofta flyttar runt inom lokalen.

Dvärglåsbräken känns igen på att 
bladskivan är fästad vid basen av plantan. 
Bladet är mycket varierat och kan vara helt 
eller parbladigt grenat med en förhållan-
devis bred bladskiva. Hela växten har en 
typisk gulgrön eller grågrön färg. Växten, 
som ofta bara är ett par centimeter hög, 
kräver nära markkontakt och skarpa ögon 
för att upptäckas.

Pysslinglåsbräken
Pysslinglåsbräken får klassas som vår 
allra mest sällsynta låsbräken, eftersom 
den bara har setts på fyra lokaler. Utöver 
tidigare nämnda kustlokaler har den också 

påträffats på en gräsmark i Jämtland. Tro-
ligen finns fler lokaler men hade den varit 
vanlig skulle den ha uppmärksammats 
långt tidigare. Växten har inte kommit in i 
rödlistan ännu men blir troligen klassifice-
rad som Starkt hotad eftersom populatio-
nen är mycket liten och känslig.

Man kan skilja pysslinglåsbräken 
från dvärglåsbräken på att bladet är högt 
fästat, vanligen ovanför mitten. Bladskivan 
är hel eller oregelbundet parflikig och 
betydligt smalare än hos dvärglåsbräken. 
Ibland före kommer enstaka sporkapslar i 
bladkanten. Unga plantor har en liknande 
grågrön färg som dvärglåsbräken. Pyss-
linglåsbräken har, frånsett Jämtlandsföre-
komsten, bara hittats på kalkrika klippor 
vid havet. I USA, där den kallas ”swamp 
moonwort”, uppges den bland annat växa 
i blöt sumpskog av lönn och gärna runt 
sänkor med multnande löv och bland 
vitmossor. Man kan därför undra om det 
verkligen är samma växt, men det har ju 
faktiskt de genetiska analyserna bekräftat. 

Hur hittar man dem?
Låsbräknar är, med undantag för stor 
låsbräken, gräsmarksväxter som gynnades 

av det gamla småskaliga jordbruket med 
slåtter och betesdrift i skogsbygderna. 
De är på ett sätt väldigt anspråkslösa och 
föredrar magra, ofta sandiga, marker med 
gles och lågvuxen vegetation. Det kan vara 
en glänta i skogen där korna förr betade, 
ett hörn av fäbodvallen, en gistvall, en 
körväg, en vändplan och gammal avläggs-
plats för timmer. Gärna något som varit 
snarare än något som är. Sällan går det att 
förutse var de växer och nästan alltid blir 
man överraskad av uppdykandet. En viss 
ledning har man väl av växttäcket i övrigt 
som gör att man skärper blicken lite extra. 
Av Sten Ahlner, som hade alla arter utom 
stor låsbräken kring sitt sommarviste på 
Iggön i Gästrikland, lärde vi oss att kattfot 
är låsbräknarnas vän och stagg dess fiende. 
Men båda arterna är utmärkta ledarter. Li-
ten blåklocka, gullris, ögontröst, gråfibbla, 
smultron och fårsvingel är också sådant 
stillsamt sällskap som låsbräknar föredrar. 
Märkligt nog finns ofta flera arter på sam-
ma lokal, ibland tre eller till och med fyra 
eller fem arter. Andra gånger går det inte 
att hitta annat än mängder av månlåsbrä-
ken trots idogt sökande. Ofta hittar man 
bara något enstaka exemplar och typiskt 

nog bara på en plats, trots att omgivningen 
ser precis lika bra ut. Månlåsbräken är 
alltså den klart vanligaste och en bra art 
att träna ögat på. Vi har ibland utmanat oss 
med att man inte får dricka sitt kaffe för-
rän man hittat en månlåsbräken. I hävdade 
slåtterängar kan månlåsbräken vara både 
talrik och storvuxen, men den kan owckså 
hittas i helt andra miljöer som på kalkrika 
klippor, på fjällheden, i örtrik ädellövskog 
och på gräsrika hyggen i sällskap med stor 
låsbräken.

Det är i allmänhet inte lönt att specifikt 
leta efter andra låsbräknar än månlås-
bräken, kanske också med undantag för 
trakter i norra Norrland. Flera gånger har 
vi hittat höstlåsbräken längs den gräsiga 
mittsträngen på någon skogsväg. Skogsvä-
gar finns i mängd och logiskt sett borde 
det finnas mängder med sådana förekom-
ster. Vi har ordnat särskilda inventeringar 
längs skogsvägar utan framgång. Då har 
det faktiskt varit effektivare att sitta ner i 
gräset dricka sitt kaffe och vänta på att nå-
gon låsbräken ska komma fram ur gräset.

Är svampar en del av förklaringen?
Kanske finns förklaringen under jord. 

Topplåsbräken. Rutlåsbräken. Stor låsbräken. Dvärglåsbräken. Pysslinglåsbräken.
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Låsbräknar bildar liksom de flesta landle-
vande växter arbuskulär mykorrhiza (en-
domykorrhiza) med svampar. Det innebär 
att svamphyferna tränger in i växtcellerna 
och bildar ett nätverk av myceltrådar. Hos 
Botrychium bildas mykorrhiza med det 
underjordiska svampsläktet Glomus (flera 
arter). För att låsbräkensporerna skall ut-
vecklas till den första fasen, den underjor-
diska gametofyten, krävs ett sådant försör-
jande nätverk av svamphyfer. Via svampen 
får gametofyten bland annat kolhydrater 
som hämtats från närbelägna blomväxter, 
men inte från skogsträden som har ett 
annat system av mykorrhiza. Även sedan 
sporofyten bildats och utvecklat gröna 
blad är ett sådant utbyte av näringsämnen 
nödvändigt. 

Det är oklart i vilken omfattning 
låsbräknarna återgäldar denna tjänst 
med egenproducerade kolhydrater från 
fotosyntesen. Möjligen är utbytet ganska 
ensidigt och i vissa fall har inga gröna 
växtdelar observerats ett enstaka år. 
Det är omvittnat hur lokaler för till exem-
pel dvärglåsbräken kulminerat och däref-
ter oförklarligt försvunnit under loppet av 
något tiotal år. Det är ett uppträdande som 
är olikt andra kärlväxter. Man får känslan 
av att låsbräknarna exploaterar en begrän-
sad näringskälla, osynlig för blotta ögat.

Slåtter och röjning ger effekt
De flesta låsbräknar gynnas av störningar. 

Med det menas något som bryter vege-
tationstäcket till exempel slåtter eller 
röjningar.

Ett exempel som vittnar om detta är 
Kåikul, i Vuollerim i Lappland – en låsbrä-
kenlokal med fem olika låsbräknar. Strax 
efter upptäckten startade Mats Karström 
med hjälp av Naturskyddsföreningen 
arbetet med att röja och slå ängen som 
legat i träda sedan 1950-talet. Efter fem 
års slåtter hade antalet låsbräknar ökat 
från 255 till 1 018 och två arter som inte 
setts tidigare dök upp. Antalet topplås-
bräknar mer än fyrdubblades (från 106 
till 483) och höstlåsbräken ökade nästan 
lika mycket (från 145 till 510 exemplar). 
Efter en närgången avverkning vid lokalen 
1994 förändrades vegetationen, slåttern 
upphörde och några år senare fanns bara 
två arter kvar.

Explosion av låsbräken
Ett annat intressant exempel är Bäckan 
i Hälsingland. På den gamla fäbodvallen 
som inte hävdats under lång tid upptäckte 
Maj Johansson och Bengt Stridh några 
enstaka låsbräknar 1983. Efter upptäckten 
inledde Maj med familj slåtter och röj-
ning. Stora marktäckande granar avver-
kades, grenar och barr krattades bort och 
kvävegynnade växter intill, som mjölkört, 
nässlor och hallon, slogs. Gradvis ökade 
och expanderade låsbräknarna som nu 
bestod av fyra arter. Till och med där det 

vuxit tät granskog kom låsbräknar upp. 
Där en stor rishög av grangrenar blivit 
liggande kom 45 plantor rutlåsbräken 
och åtta av topplåsbräken upp redan året 
efter att riset avlägsnats. Nästa år hade 
antalet rutlåsbräken ökat till 120 plantor. 
Totalt fanns tre topplåsbräken och en 
rutlåsbräken vid upptäckten och efter 
restaureringen 2003 räknades sammanlagt 
882 topp-, rut- och höstlåsbräken. Senare 
har antalet låsbräknar minskat betydligt, 
inte på grund av igenväxning utan kanske 
på grund av att röjningseffekten avklingat 
och mycket mossa kommit in. 

Ett tredje exempel är Gryttjesberget 
i Hälsingland. Här gjordes ingen omfat-
tande restaurering men antalet plantor av 
höst-, mån-, rut- och topplåsbräken följdes 
noggrant av Börje Wernersson och Bengt 
Stridh under många år. Antalet kulminera-
de 1998 men minskade sedan. Lokalen har 
inte vuxit igen eller påtagligt förändrats på 
annat sätt, ändå var alla plantor försvunna 
2014. Det är lite oklart vad lokalen använts 
till men troligen har den tidigare varit 
avläggsplats för timmer och möjligen har 
det tidigare stått ett stall på platsen. 

Det framstår som motsägelsefullt 
att låsbräknar som tyr sig till anspråks-
lösa och stabila fattigmarksmärken som 
gråfibblor, fårsvingel och kattfot också 
gynnas av störningar som radikalt föränd-
rar näringsförhållandena. Trots att stor 
låsbräken inte alls är en gräsmarksväxt 

finns här en gemensam nämnare. Stor låsbräken är hos 
oss till större delen beroende av att skogstäcket bryts, till 
exempel genom avverkning, stormfällning eller brand.

Nya sporspridda plantor etablerar sig på de öppna 
ytorna om marken är tillräckligt mullrik och kalkpåver-
kad. De ökar gradvis under något tiotal år och minskar 
därefter allt eftersom ny skog etablerar sig och tätnar. 
Om man tänker sig att låsbräknar är knutna till ett helt 
annat system för samlevnad (symbios) mellan växter 
och svampar än våra skogsträd och ljungväxter så blir 
det mer begripligt. 

När gran, tall, blåbär, lingon och ljung flyttar in 
försvinner låsbräknarna och mykorrhizasvampar som 
bildar ektomykorrhiza tar över. Även gräshakmossa och 
andra mossor verkar vara ett dåligt tecken och mossor 
utvecklar som bekant inte mykorrhiza. 

I Nordamerika är låsbräknar i större utsträckning 
skogsväxter som delvis förekommer i helt andra miljöer 
till exempel i lövskogar av andra trädslag. Även hos oss 
förekommer ibland månlåsbräken och rutlåsbräken i 
örtrika lövskogar. Däremot vet jag ingen som sett lås-
bräknar i vanlig mossrik barrskog. Med modern teknik 
inom vetenskapen har kunskapen om låsbräknarna vis-
serligen ökat. Men fortfarande är de med sitt nyckfulla 
och svårbegripliga uppträdande ett alldeles eget kapitel 
inom botaniken.  

Låsbräknar

”Den perfekta gräsmattan” på ett sommarviste i 
Soppero, Torne lappmark. Kattfot, ögontröst och 
gullris karaktäriserar växtligheten som också inne-
håller topp-, höst och månlåsbräken.

FOTO: PETER STÅHL

Låsbräkenlycka – en litet fält av nordlåsbräken på en kalkhäll i Kalixtrakten. 

FOTO: STURE WESTERBERG

Bäckeskogsvallen på 1930-talet.

Nutida bild från Bäckeskogsvallen.

FOTO: MAJ JOHANSSON
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   Växtfärgning

F
ärgning av textil med hjälp av växter, svampar, insekter 
och skaldjur har anor långt tillbaka. Det är däremot 
klent med äldre belägg från den svenska historien. Bland 
de äldsta, vad gäller växtfärgade textilier, är 
Överhogdalstapeten, som troligen härstam-

mar från 1200-talet. Den är färgad blå med vejde, röd 
med krapp och gul med mjölon. Vejde hade odlats re-
dan på järnåldern och var en mycket viktig handelsvara 
i det medeltida Europa. Tullhandlingar från 1500-talet 
visar att Sverige importerade stora mängder färgäm-
nen som saffran, lackmus och bresilja, men också vejde 
och indigo. Så småningom fick färgningsnäringen stöd 
av staten för att minska beroendet av importerade 
varor. 

Uppkomsten av syntetiska färgämnen under 1700-talet ledde 
till att färgning med naturliga material försvann under 1800-talet. 
Ett skäl till syntetfärgernas genomslag var, förutom att de var enk-

TEXT: NIKLAS ARONSSON

lare och ofta billigare att framställa, att det krävdes någon form 
av betmedel i växtfärgen för att den skulle fästa på textilfibern 
– syntetfärgerna var alltså mer okomplicerade att använda. För 

betningen användes bland annat salter av aluminium och 
järn, båda vanliga och lättåtkomliga metaller. I Sverige 
bröts på många håll även alunskiffer i stor omfattning – 
resultatet av brytningen blev alun (kaliumaluminiumsul-
fat), vilket länge var en stor exportvara för Sverige.

Alströmer engagerade sig
Under 1700-talet engagerade sig Jonas Alströmer i 
färgning av textilier. Han grundade Alingsås textil-
manufakturverk år 1724, och startade odling av nytto-

växter i områdena runt verket. Bland annat odlades vejde för 
blått, safflor (färgtistel) för rosarött och vau (färgreseda) för gult. 
Växterna torkades och förvarades i ett 15 000 kvadratmeter stort 
magasin. Något som har dokumenterats av Carl von Linné.

Färgstarkt garn
Vejde, vau och safflor är tre växter som har varit viktiga 
i växtfärgningens historia. Men en rad andra växter har 
också använts – många av dem används än idag.

Under den här tiden gjordes också försök att storskaligt odla 
vejde i syfte att att minska importberoendet, men dessa försök 
misslyckades.

I Sverige utfördes växtfärgningen av textilarbetare som till 
exempel vävare. Att bli färgmästare tog lång tid. Först skulle 
man klara av fem års lärlingstid och därefter en lika lång tid som 
gesäll. Man var tvungen att visa att man hade fallenhet för att bli 
antagen som lärling, och proven för att bli mästare var noggrant 
utarbetade i den kungliga författningen. Färgerierna som leddes 
av en mäster var i regel små verksamheter. Undantaget tre större 
färgerier belägna i Borås. 

Under 1800-talets industrialisering försvann de små färgeri-
erna till förmån för fabriksfärger som framställdes syntetiskt. 

Viktiga böcker
Under 1700-talet gavs två böcker ut i ämnet: Johan Linders Swen-
ska Färge-Konst (1720) med regler som man bör ta hänsyn till vid 

färgning, samt den mer kända Hjelpreda i Hushållningen för unga 
Fruentimmer av Cajsa Warg. Den senare gavs ut i många upplagor 
och var mycket populär, vilket vittnar om att färgning av textilier 
var något som kvinnor i hög utsträckning ägnade sig åt i hemmen. 

Med urbaniseringen som följde i industrialiseringens spår för-
svann förutsättningarna för att kvinnor i hemmen skulle fortsätta 
med vävning och spånad (garnspinning) i någon högre utsträck-
ning. 

I början av 1900-talet fick emellertid växtfärgningen ett 
uppsving i och med hemslöjdsrörelsen. Här blev Beda Larsson en 
förgrundsfigur, inte minst för boken Hemfärgning med växtfärger 
som kom ut 1915. Boken innehöll recept och instruktioner för hur 
man skulle gå tillväga.

På senare tid har växtfärgning åter blivit mer populärt i takt 
med sociala mediers framväxt som har gjort det enklare att dela 
erfarenheter. Facebookgruppen Färga garn med växter och svam-
par, med drygt 3 800 medlemmar, visar på det intresset. 

Detalj från Överhogdals-
tapeten från 1200-talet.

1. Vejde Isatis tinctoria
En av de äldsta och mest betydelsefulla färgväxterna fram till 
1700-talets mitt då import av indigo slog ut Europas odlingar 
av vejde. Vejde ger en blå färg som bland annat användes för 
att färga den svenska flaggan och karolinernas blå uniformer 
(karolinerblått). Själva färgämnet finns framför allt i bladen. 
Som betmedel användes förr ofta urin som fått stå till sig för 
att koncentrationen av ammoniak skulle bli högre. Färgen 
uppstår inte direkt i färgbadet utan först efteråt, i kontakt 
med syre. Vejde förekommer sparsamt längs vår ostkust. 

2. Krapp Rubia tinctoria
Utvinns av växten krapp vars rötter ger en röd färg, som även 
brukar kallas krapprött. Har använts under lång tid. Ett klä-
desplagg färgat med krapp har hittats i den egyptiske faraon 
Tutankhamons grav. Försök genom historien att odla växten 
i Sverige har misslyckats.

3. Safflor Carthamus tinctorius
Torkade kronblad av safflor, eller färgtistel, har använts för 
att ge både gula och rosaröda nyanser. Har varit viktig då 
det är få växter som duger att ge röd färg åt yllegarn. Safflor 
kommer ursprungligen från norra Indien. 

4. Färgreseda Reseda luteola
Har även kallats vau eller wau. Växten ger gula nyanser, både 
kraftiga och tvättäkta, och har använts för att ge den gula 
färgen i svenska flaggan.

4 växter som har använts 
för industriell färgning

FOTO: KERSTIN KRUBER

Vanliga växter vid växtfärgning i hemmet

FOTO: NIKLAS ARONSSON
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Färgreseda.

Vejde.

Garn färgat med färgämnet koschenill som utvinns från en sköldlusart.
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6 växter som har använts 
för färgning i hemmet

3. Brakved Rhamnus frangula
Barken har använts för att färga ylle gult eller 
brunt. Även bären och löven kan användas.

1. Vitmåra Galium boreale
Roten av vitmåra har använts för att få fram 
röda nyanser. Roten ska torkas och pulveriseras 
före användning.

2. Björk Betula sp.
Har använts för att färga garn i gula nyanser. För att få det grö-
nare behövs inblandning av kopparvitriol. Bladen ska samlas in 
före midsommar för att färgen inte ska upplevas urvattnad.

4. Grå renlav Cladonia rangiferina
Ger en beige färg vid växtfärgning. Lavar får inte plockas hur-
somhelst, utan bara i begränsad omfattning och med markäga-
rens tillåtelse. På vissa platser kan det vara helt förbjudet.  

5. Hundkäx  Anthriscus sylvestris
Färgar ull i nyanser från bronsgult till olivgrönt. Hela 
växten kan användas. Carl Fredrik Nyman skriver i boken 
Utkast till svenska växternas naturhistoria från 1867 att de 
outslagna blommornas ger bäst gul färg.

6. Lök  Allium sp.
Det yttersta frasiga skalet på lök har använts för att få 
fram gula, orange och rödaktiga nyanser.

  Kryptiskt REDAKTÖR: LINNEA HELMERSSON

Varglav innehåller inte mindre 
än tre olika svampar  
Det har sedan länge varit känt att lavar utgörs 
av en symbios mellan två olika organismer – en 
svamp och en fotosyntetiserande art (en alg eller 
cyanobakterie). Hos vissa lavar ingår både en alg 
och cyanobakterie i lavkroppen, till exempel hos 
den vanliga arten torsklav. För några år sedan 
gjordes den omvälvande upptäckten att det 
ingår två olika svamparter i många vanliga lavar, 
något som passerat obemärkt under långt mer 
än hundra års studier av lavsymbiosen. Nu har 
forskare från bland annat Uppsala universitet kun-
nat visa att det förekommer tre olika svamparter 
hos varglavar. Man vet ännu inte vilken roll de 
nyupptäckta, encelliga svamparna har i vargla-
varnas symbios men fyndet visar tydligt är att 
det fortfarande finns mycket vi inte känner till om 

lavarnas annorlunda livsform.

Ny bok om signalarter i skogen
Skogsstyrelsens bok Sig-
nalarter – som ger artpre-
sentationer av signalarter 
och kryptogamer som är bra 
indikatorer på skyddsvärd 
skog – har länge varit 
slutsåld. Lagom till som-
maren kommer äntligen en 
omarbetad version. Boken innehåller fortfarande 
omfattande artpresentationer men har utökats 
med kärlväxter och utförliga biotopbeskrivningar. 
Den nya boken har fått namnet Skyddsvärd skog 
– Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvär-
desbedömning. 

Många svampar är knutna till 
landets olika trädslag
I en ny rapport från Artdatabanken/SLU pre-
senteras de svenska trädslagens betydelse för 
biologisk mångfald. Även om vi bara har omkring 
fyrtio trädslag i Sverige finns ett stort antal orga-
nismer som på olika sätt är beroende av dessa 
träd, däribland många kryptogamer. Gran, tall 
och ek är de trädslag som har flest arter knutna 
till sig. Till granen är 1 100 arter knutna, varav 
hundratals svampar. Bland dem återfinns både 
vanliga matsvampar som bildar mykorrhiza med 
granen och sällsynta vedsvampar som lever på 
nedbruten ved.

Varglav innehåller tre olika arter svampar.

Håller sig vid vatten

N
u är snart sommaren här och 
med den kommer både möj-
ligheten till sköna bad och ex-
kursioner under eller vid vat-
tenytan. Nästan alla svenska 

kryptogamer lever på land men det finns 
också enstaka arter som lever under vatten 
eller på platser som regelbundet står un-
der vatten. Bland svamparna kan nämnas 
bäckmurkling och bäckspik som växer på 
pinnar i bäckar, ofta helt under ytan. Båda 
arterna hittas främst under första delen av 
sommarhalvåret.

Vattenälskande mossor
Bland mossorna finns det en hel del arter 
som växer mycket blött, även om man 
bortser från alla de arter som lever i våt-
marker. Släktet näckmossor består av fem 
arter som alla lever i vatten, både ström-
mande och stillastående. Mossorna har 

långa skott som kan påminna om smala 
flätor. Stor näckmossa, som finns i hela 
landet, är en av Sveriges största mossor. 
Dess skott kan bli närmare en meter långa. 
Namnet näckmossa kommer av att de 
långa skotten förde tankarna till vattenvä-
sendet näcken vilken ofta porträtteras med 
långt, svallande hår.

Orange skorplavar
Det finns bara några få svenska lavar som 
lever i vatten. En av dem är bäcklav som 
växer på översilade klippor och stenar i 
bäckar och åar. I hela världen finns bara en 
känd lavart som lever i hav. Däremot finns 
det många arter som lever i strandlinjen 
i marina miljöer, däribland de skorplavar 
med starkt orange färg som utgör ett ka-
raktäristiskt inslag på klippor, strax ovan 
vattenlinjen.                      
          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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Inom svampriket finns stor 
variation i levnadssätt och 
många olika nischer. Bara 
i ett tallbarr kan det leva 
omkring hundra arter. Några 
av dem är skadegörare och 
påverkar trädets livskraft, 
däribland de av skogsbruket 
fruktade parasiterna tallskyt-
te och gremmeniella, men 
det finns också arter som har 

en positiv inverkan på trädet. 
Andra arter är nedbrytare 
som lever på de döda tallbar-
ren. En av de vanligaste av 
dessa är barrsprickling som 
finns i hela landet. Den är 
mycket vanlig och kan finnas 
i nästan alla barr i skogen. 
Svampen känns igen på att 
det bildas mörka tvärgående 
ränder i barret. 

Ett tallbarr kan rymma 100 olika arter

Gul skorplav vid havet på Västkusten.

FOTO: JONAS HELMERSSON
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Barrsprickling.
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U
nder den kalla årstiden ligger 
botaniken ofta i träda men så 
behöver det inte vara. I södra 
Sverige är delar av vintern 
ofta snöfri vilket är ett bra 

tillfälle att ge sig ut och leta växtlokaler för 
våra pyrolor. Med detta begrepp inklude-
rar jag arter i släktena Pyrola, Chimaphila, 
Moneses och Orthilia. Samtliga har blad 

som är gröna även under vintern, ofta 
finns vinterståndare och de flesta är hyfsat 
enkla att skilja åt. Det är vanligt att flera 
arter växer nära varandra – hittar du en 
lönar det sig att spana efter någon annan. 

Forskning har visat att pyrolaväxter är 
mykoheterotrofa. Alla har de extremt små 
frön, så kallade dammfrön, som saknar 
eller har mycket lite lagrad näring. De kan 

därför inte gro utan hjälp av svampar som 
förser dem med näringsämnen under detta 
kritiska stadium. En del av dem kan sedan 
som vuxna genom bladens fotosyntes 
tillverka sina egna kolföreningar. Några 
är även som vuxna åtminstone delvis 
beroende av hjälp från svampar som förser 
dem med näring. En intressant artikel 
om detta kunde du läsa i Svensk Botanisk 

Tidskrift (Johansson, V. A., Lundell, A & 
Eriksson, O. 2017. Mykoheterotrofa växter 
med världens minsta frön – en studie av 
svenska pyrolaväxter och tallört).

Ryl
Ryl Chimaphila umbellata är den ovanli-
gaste i gruppen och rödlistad i kategorin 
EN (starkt hotad). Den växer i ljusa, magra 
och gärna kalkpåverkade skogar, främst 
med tall. Bladen är blanka och mörkgröna, 
något lika lingonris, men känns igen på 
att de är grovt sågade. De blekrosa blom-
morna visar sig i juli–augusti. Blir skogen 

Leta efter pyrolor

   Pyrolaväxter TEXT: ULLA-BRITT ANDERSSON

alltför tät och granen vandrar in uteblir 
blomningen. Ofta ser man ryl utmed 
stigar eller på andra slitna partier där de 
små fröna kan etablera sig. Hot mot ryl 
är igenväxning då blåbärsriset tar över. 
Vid kalavverkning, hyggesplöjning eller 
skogsgödsling försvinner växten. Har du 
lyckan att finna ryl ska du rapportera fyn-
det i Artportalen eller helst till det lokala 
floraväkteriet. Läs mer på svenskbotanik.
se/floravaktarna.

Ögonpyrola
Ögonpyrola Moneses uniflora vill helst ha 

lite friskare, mossrika skogar, gärna med 
rörligt grundvatten. Ögonpyrola är lätt 
att känna igen på de mörkgröna, rundade, 
kortskaftade och lite naggade bladen. Den 
ensamma, vita och förvånansvärt stora 
blomman visar sig i juni–juli. Vintertid 
kvarstår ofta den upprätta kapseln. Ögon-
pyrola trivs inte med modernt skogsbruk 
och försvinner vid kalavverkningar. I flera 
av de landskapsfloror som kommit ut kan 
man konstatera att en tillbakagång skett. 
Ögonpyrola var av Svenska Botaniska För-
eningen utsedd till ”Årets växt” 2015 då 
allmänheten uppmanades rapportera fynd 

Ryl blommande och vinterståndare, fint sågade blad avslöjar arten.Björkpyrola är ett välfunnet namn, bladen påminner verkligen om björkens. FOTO: THOMAS GUNNARSSON
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av arten. Drygt 600 fynd från hela landet 
kom in under året. 

Björkpyrola
Björkpyrola Orthilia secunda är inte lika 
kräsen med sina växtplatser i skogen och 
är vanlig i stora delar av landet. Bladen 
påminner om björkens. Blommorna är 
små, grönvita och sitter ensidigt i en 
böjd klase. Växten är med detta utseende 
omisskännlig. 

Släktet pyrola
I släktet Pyrola finner vi till att börja med 
grönpyrola P. chlorantha. Den känns igen 
på sina mörkgröna, rundade blad med 
tydlig nervatur och röda bladskaft. Blom-
stjälken är också rödaktig och bär upp de 
gulgröna blommorna. Hittar du grönpy-
rola kan det löna sig att leta efter ryl, båda 
vill de ha torra, lite äldre barrskogar. 

Vitpyrola P. rotundifolia klarar att växa i 
mer öppna, ganska våta marker som tuviga 

och betade friskängar, kärr, vägkanter 
och fuktiga, lite glesare blandskogar. Den 
känns igen på de runda, blanka och lång-
skaftade bladen. 

De vita blommorna har ett tydligt 
böjt stift vilket skiljer arten från de två 
nästkommande i släktet. Även på vin-
terståndarna ser man det böjda stiftet 
tydligt. Grönpyrola har också ett böjt stift 
men helt andra blad. Vitpyrola kan delas 
in i underarter där norskpyrola subsp. 

Ögonpyrola med sina fantasieggande, stora blommor.

norvegica växer på mer kalkrik mark i våra 
fjälltrakter; i övriga landet är det främst 
vanlig vitpyrola subsp. rotundifolia som 
man ser. Artepitetet rotundifolia betyder 
”med runda blad”, en beskrivning som 
passar bra in på vitpyrola.

Klotpyrola P. minor är vanlig i stora 
delar av vårt land i lite friskare skogsmark. 
Bladen är något tillspetsade med en fint 
sågad kant. 

De vita–blekrosa blommorna förblir 

slutna och det raka stiftet sticker inte ut, 
vare sig ur blomman eller frökapseln.

Slutligen klockpyrola P. media som kan 
förväxlas med klotpyrola. Men bladen på 
klockpyrola är mer cirkelrunda, blommor-
na är vita–rosa, öppna och stiftet sticker 
ut. Även som vinterståndare ser man det 
tydligt utstickande stiftet. 

Klockpyrola är mer ovanlig än klotpy-
rola och växer i mossrika skogar, gärna i 
kanten av kärr.

Floraväkta ryllokal
Du som bor i södra delarna av Sverige bör 
ta tillfället i akt att ge dig ut under vår-
vintern och leta efter pyrolor. Finns något 
barrskogsreservat i närheten där du bor 
kan du börja där. 

Eller föreslå att din lokala botaniska 
förening genomför en exkursion där ni 
letar efter pyrolor. Kanske kan ni ge er ut 
och gemensamt floraväkta någon lokal för 
ryl? 

Grönpyrola mörkgröna blad och röd stjälk.

Klotpyrola stiftet sticker inte ut ur blomman.

Vitpyrola med tydligt böjt stift.

Mer vitpyrola. Klockpyrola stiftet sticker ut ur blomman.
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I början av april blommar skogsalmen i södra Sverige. För att undvika 
självpollinering mognar ståndarna först. Det är dem man ser på 
bilden. Detta kallad också protandri på finare språk. Motsatsen, när 
pistillerna mognar före ståndarna, kallas protogyni.

Almen är rödlistad sedan 2015 som Akut hotad (CR). Skälet till 
att den snabbt minskar är almsjuka, som orsakas av en svamp och 
som sprids via almsplintborren. När insekten gnager på friska grenar 
överförs svampens sporer till trädet. Angripna grenar missfärgas 
och vissnar. Till slut dör hela växten. I södra Sverige är de flesta träd 
angripna. Almsjuka drabbar bara vuxna individer och därför tror man 
att trädet kommer finnas kvar även i framtiden. 


