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  Moas botaniska utflykter

Ä 
nnu ett år och en uppsättning av Botanikdagarna 
avklarade. I år gick turen till Härjedalen och vi fick 
under fem dagar bekanta oss med både varandra och 
den sydliga fjällkedjans växter. Varje år arrangerar 
Svenska Botaniska Föreningen Botanikdagarna i ett 

av våra landskap ihop med en eller flera lokala föreningar. I år 
var det Jämtlands Botaniska Sällskap, samt Medelpads Botaniska 
Förening som stod för värdskapet. Baslägret under dagarna var 
Hotell Funäsdalen där flertalet av deltagarna bodde och där även 
kvällsföreläsningarna var.

Delikata orkidéer
Den första exkursionen för min grupp bar iväg mot Stor-Mittå-
kläppen. På vägen ner så fick vi span på gulldraba och dvärgyxne, 
den sistnämnda på en avsats som fick en höjdrädd person som 
jag att sakta åla mig ut för att beundra denna delikata lilla orkidé. 
Dag två började tidigt med att bussen rullade över landsgrän-
sen och mot Sølendet, ett norskt reservat med drygt 300 hektar 

slåttermark. Vi blev runtguidade av norska professorn Asbjörn 
Moen som berättade om reservatets historia och förevisade oss 
några växter, bland annat brunkullan som flera av oss andaktsfullt 
knäböjde inför. 

Student? Sök stipendium
Nästa år kommer Botanikdagarna att äga rum på Öland och lär 
bjuda på en härlig mix av orkidéer och andra spännande arter 
som hör alvaret till. Är du student och vill åka på Botanikdagarna? 
Håll utkik på Svenska Bota-
niska Föreningens hemsida och i 
Svensk Botanisk Tidskrift där det 
finns information om stipendiet 
man kan söka. För att underlätta 
för stipendiaterna att återkomma 
på ytterligare botanikdagar så 
subventioneras även det följande 
året. 

Brunkulla är en av de orkidéer man bara finner i norra delarna av landet.Nordlåsbräken – Sølendet bjöd på en riktig låsbräkenbonanza. Nord-, mån- och 
topplåsbräken inom några få meter från varandra.

Moa Pettersson inleder en ny serie där vi får följa med henne 
på botaniska irrfärder runt om i landet. I detta inledande av-
snitt berättar hon om Botanikdagarna i Härjedalen. Ett fylligare 
reportage, signerat Barbro Risberg, om Botanikdagarna hittar 
du på sidorna 24–27.

Dvärgyxne – Botanikdagarnas första exemplar stod ute på en klippavsats med utsikt från Stor-Mittåkläppen.

Klippveronika – en av våra vackraste veronikor 
med sina djupblå kronblad.

För att vara en fjällväxt är isvedeln väl 
tilltagen i storlek.

Nörlar för nördar. Här är det både fjäll- och raknörel i 
samma tuva.

TEXT OCH FOTO: 
MOA PETTERSSON

Moa och kung Karls spira.

Med sina djupt 
blå blommor är 
fjäll gentianan en 
fröjd att se för fjäll-
vandraren, men den 
är lätt att förbise 
under mulna dagar 
när blommorna 
sluter sig.
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Ur innehållet

Ja då var hösten kommen. Är det verkligen höst i mitten av au-
gusti? Ja det finns i alla fall en massa hösttecken. Äpplena börjar 
mogna och falla till marken och plommonträdet dignar av frukt. 
Fruktträd är insektspollinerade, så om det var vackert väder med 
sol och värme när träden blommade fick insekterna mycket att 
göra, varpå träden nu är tyngda av frukt. Här hemma äter barnen 
plommon, barnbarnen äter plommon och det som blir över äter 
insekterna. Men trots alla ätande fick jag häromdagen kasta 130 
stycken i komposten! Nu ska trädet beskäras!

Finns där fler hösttecken? Lönnens blad som kommer tidigt 
vissnar också tidigt. När ljuset börjar minska, minskar produktio-
nen av klorofyll, och dessutom transporteras klorofyllet från löven 
in i trädet och kvar blir övriga färgämnen, framför allt karotenoi-
der. Det är samma färgämne som gör morötter gula. Vissa år får 
löven vackert röda färgnyanser, antocyaniner. Dessa bildas när 
höga sockerhalter reagerar med proteiner i cellsaften, en process 
som ökar vid torrt väder. Jag har alltid trott att de röda färgerna 
berodde på frost, men antocyaniner bildas bara så länge det är 
plusgrader.

Ek och bok, som båda har ett kraftigt skydd mot torka på sina 
löv, brukar bara bli trist bruna. Alen – detta vårt enda fuktälskan-
de trädslag – har alltid gröna löv. Ingen vet egentligen varför, men 
den är alltid fulladdad med kväve tack vare att den har kvävefix-
erande bakterier. Detta gör i sin tur att klorofyllet alltid finns där, 
så det finns ingen anledning att vara sparsam.

Hösten på landsbygden innebär skörd och sådd. Säden skall 
tröskas och transporteras in i de höga silor som är det enda som 
sticker upp på den flacka skånska landsbygden. 

Och gräset, som nuförtiden vanligen skördas flera gånger 
under en säsong, ska ensileras i inplastade rundbalar. Förr var 
balarna alltid vita, men numera finns de i flera färger, till exempel 
rosa och blå. En del av intäkterna från dem går till forskning, i de 

här fallen bröstcancer- och prostat-
cancerforskning. Utöver detta kan 
det vara läge att utföra höstsådd, 
och den halm som blivit liggande 
efter sädesskörden ska strängas och 
pressas till rundbalar.

Det är bråda tider för bönderna 
just nu.

Eva Waldemarson
ordförande i 
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  Från fältet

Peter Ståhl fick guldlupp
Årets mottagare av Svenska Botaniska För-
eningens Guldlupp är Peter Ståhl som mottog 
utmärkelsen på Botanikdagarnas sista dag i 
Härjedalen. Ur motiveringen: ”Biologen och 
naturvårdaren Peter Ståhl, Gävle, har oförtröttligt 
och med största entusiasm arbetat med inven-
teringen av floran i Gästrikland alltsedan starten 
1990, något som 2016 resulterade i publiceringen 
av verket Gästriklands Flora ... Peter är också 
aktiv i Gävleborgs Botaniska Sällskap (GÄBS), är 
samordnare för Floraväkteriet i Gävleborgs län, 
och floraväktar också i Härjedalen/Jämtland. Han 
är vidare mångårig ledamot i ArtDatabankens 
expertkommitté för kärlväxter som arbetar med 
rödlistan och mycket annat.

Peter arbetar till vardags med naturinvente-
ringar och skydd på länsstyrelsen i Gävleborgs 
län, något som väl harmonierar med botanik-
intresset. Han har också varit reseledare för in-
ternationella botanikresor (Irland). Många av oss 
minns säkert också Botanikdagarna i Gästrikland 
2001 där Peter hade en nyckelroll. 

På fritiden vandrar han då och då i Lapplands 
nordligaste ödemarker, eller vistas vid stugan i 
Bruksvallarna i Härjedalen. Härifrån noteras det 
med säkerhet åtskilliga sällsynta växter.

Plan för nationalpark ska 
vara klar före år 2021
Den 24 juni 2019 meddelade Naturvårdsverket 
att myndigheten tillsammans med Havs- och 
vattenmyndigheten, Region Gotland samt läns-
styrelsen Gotlands län, kommer att inleda arbetet 
med att bilda nationalparken Bästeträsk på norra 
Gotland efter sommaren. Parterna har tidigare 
(2016–2018) tillsammans tagit fram en förstudie 
för nationalparken omfattande två rapporter, 
som utgör underlag för fortsatta utredningar och 
genomförandearbetet. Nu ska nationalparkens 
gränser bestämmas, mark- och vattenområden 
värderas och förvärvas av staten, stigsystem 
anläggas, samt åtgärder och information för 
besökare finnas, innan nationalparken kan invi-
gas. En projektplan beräknas föreligga före maj 
månads utgång 2020.

U
nder 1900-talet steg medel-
temperaturen med 1,5 grader 
och nederbörden ökade med 
tio procent. Hur har det 
påverkat vilka växter vi hittar? 

För att ta reda på det har Alistair Auffret, 
forskare på Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) utgått från 3 000 växtarter och 
vilket klimat som passar dem bäst. De har 
sedan jämfört vilka växter som fanns i ett 
landskap historiskt och vilka som finns 
där i dag.

– Det är tydligt att artsammansättning-
en ändras i samma riktning som klimatet, 
det blir alltså allt fler arter som trivs i 
ett varmare och blötare klimat. Men det 
verkar gå ganska långsamt, säger Alistair 
Auffret.

Flera faktorer påverkar
Forskarna har fokuserat på Bohuslän, 
Öland, Uppland och Medelpad. Resulta-
ten tyder på att medan vissa arter har ökat 
har andra, som är sämre anpassade, gått 
förlorade lokalt.

Förändrad markanvändning och främ-
mande arter är två andra faktorer som 
påverkar växters utbredning i vår natur. 
Därför studerade forskarna också hur 
dessa påverkar hur den svenska floran 
svarar på förändringar i klimatet.

Under de senaste decennierna har det 
svenska landskapet blivit mer enformigt 
efter att många öppna marker har vuxit 
igen och täckts av skog. Forskarna såg att 
den förändringen minskade effekten av 
uppvärmning på floran. En förklaring kan 
vara att träd buffrar klimatförändringar 
genom att hålla den lokala miljön förhål-
landevis sval. 

– När det gäller den buffrande effekten 
av ett ökande skogstäcke är det gläd-

jande att arter kan hänga kvar i annars 
dåligt passande omständigheter, men det 
är samtidigt viktigt att komma ihåg att 
många ängsblommor hotas av igenväx-
ning av naturbetesmarker, säger Auffret.

En ökande andel främmande arter – 
som härstammar från värmare världsdelar 
– har gjort att floran svarar snabbare på 
klimatuppvärmningen. 

– Å ena sidan är det bra att det finns 
arter som verkar kunna etablera sig i nya 
områden och gör att floran kan anpassa 
sig när klimatet förändras. Samtidigt är 
det förstås ledsamt när man ser att andra 
arter minskar och försvinner, fortsätter 
han.

Historiska data hittade forskarna i äld-
re floror och inventeringar – fram förallt 

Växter som trivs i värme ökar   

Peter Ståhl vid Mittåkläppen.

Det svenska klimatet 
blir varmare och blö-
tare. Med hjälp av his-
toriska data har fors-
kare sett att vår flora i 
ökande grad består av 
arter som gynnas av de 
nya förhållandena.   

Skelört är en art med en sydlig (varm) utbredning i Sverige.

från 1860-talet och framåt. Dessutom 
bygger studien på fler än sju miljoner ob-
servationer av växter i hela Sverige sedan 
1975. De allra flesta från amatörbotaniker 
som inventerar på fritiden.

– Det är ett otroligt stort och viktigt 
jobb som görs av de som är nyfikna på och 
bryr sig om den svenska naturen. Utan så-
dana människor skulle studier som denna 
aldrig kunna utföras, säger Auffret.

Studien visar att de olika sätt som män-
niskan påverkar miljön på samspelar med 
varandra. Det måste vi ta hänsyn till när 
vi observerar förändringar i naturen. Det 
är också viktig kunskap när vi planerar 
naturvårdsinsatser på lokal och nationell 
nivå när klimatet fortsätter att ändras i 
framtiden. (Ur pressmeddelande från SLU)

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS/MURIEL BENDEL

FOTO: KERSTIN STICKLER

F
öreningen Bohusläns Flora vill 
uppmärksamma eldsjälar som 
gör stora insatser för bevarandet 
av den biologiska mångfalden. 
Föreningen har därför instiftat 

Mångfaldspriset, som ska delas ut en gång 
per år. I år tillfaller priset Föreningen 
för Kulturmark. Den startade som en 
förening som höll efter vid fornlämningar 
och såg till att dessa var i gott skick, men 
har med tiden utvecklats till att bli en 
förening där man sköter om slåttermarker 
på Hisingen i Göteborg. Det är i huvudsak 
fem ängar som man tar hand om. Förutom 
att anordna slåttergillen görs även inven-
teringar. Ängarna är Gossbydal, Gabriels 
lycka, Lilla Skaret, Bronsålderssundet 
samt Brunstorp i Säve.      

Tidigare års priser har gått till lantbru-
kare som har levt upp till arvet från tidi-
gare generationers arbete med att hålla 
markerna öppna, slagna och/eller betade 
för att bevara den biologiska mångfalden.

Mångfaldspris till 
Föreningen för 
Kulturmark

FOTO: STINA ANDERSSON

Stina Andersson är sekreterare i Föreningen för 
Kulturmark.

Slåttergille i Gossbydal på Hisingen.

N
u finns Nyköpings 
flora  av Hans 
Rydberg till för-
säljning i fören-
ingens webbutik. 

Nyköpings flora beskriver 
en tätort ur ett botaniskt 
perspektiv. Nyköping med 

omnejd bjuder på upplevelser 
utöver det vanliga. I områ-
det som bara mäter en dryg 
kvadratmil finns över 1 500 
olika växter, vilket gör det till 
ett av de artrikaste och mest 
intressanta på det svenska 
fastlandet.

Köp Nyköpings flora i vår webbutik
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  Kryptiskt REDAKTÖR: LINNEA HELMERSSON

En miljard år gammalt fossil 
påträffat i Kanada   
Svampar har funnits på jorden under mycket lång 
tid; fossil har visat att det är mer än 400 miljoner 
år sedan som svamparna uppstod. Nu har fors-
kare hittat en miljard år gamla fossil i arktiska Ka-
nada som man menar kommer från en mikrosko-
piskt liten svamp. Detta häpnadsväckande fynd 
visar att svamparna har funnits dubbelt så länge 
som tidigare varit känt. Det stämmer dock bra 
överens med de uträkningar som evolutionsfors-
kare gjort av när olika steg har skett i utvecklingen 
av livet på jorden. Man har beräknat att grupperna 
svampar och djur, vilka är svamparnas närmaste 
släktingar, bör ha skilts åt för omkring en miljard 
år sedan. Det nya fossilfyndet visar att de tidiga 
svamparna var mer avancerat uppbyggda än man 
trott, och det tidigarelägger också ursprunget för 

djur och andra närbesläktade organismgrupper.

Svampar hotas av kalhyggen
Att kalhyggesbruk slår hårt mot många kryp-
togamer är väl känt. Aktuell forskning från SLU 
visar att 75 procent av de mykorrhizabildande 
svamparterna i en skog kan försvinna om det inte 
lämnas fler träd på hygget än de fem procent 
som skogscertifieringen FSC kräver. Vanliga arter 
klarar sig bättre än ovanliga och mer specialise-
rade arter. Om fler träd lämnas vid avverkningen 
så överlever fler svamparter på sikt.

Alternativ till köttprodukter
Bland matintresserade har en av årets snackisar 
varit de nya vegetariska burgarna som är så lika 
burgare av kött att man nästan kan ta miste. Vege-
tariskt protein är ett stort forskningsområde inom 
matindustrin och ses som en viktig del i en mer 
hållbar och klimatvänlig matproduktion. I många 
vegetariska halvfabrikat används sojabönor men 
svampprotein är också en viktig beståndsdel i 
flera produkter, till exempel i quorn som numera 
är ett vanligt inslag i frysdisken. Den senaste inno-
vationen, som inte säljs i Sverige, kallas Impos-
sible Burger. Tillverkarna gör allt för att den ska 
se ut som och smaka som kött – för att efterlikna 
blod används en genetiskt modifierad jästsvamp 
som producerar det ämne som finns i blod. 

En miljard år gammalt flercelligt liv som påminner 
om en mycket liten svamp har hittats i Kanada.

Varierad geologi i fjällen

F
jällvärlden är en av de mest 
artrika miljöerna i Sverige när det 
gäller mossor och lavar. Många 
kryptogamer har förmåga att 
överleva i kärva miljöer där få 

andra arter klarar sig. På vindexponerade 
hedar i fjällen hittar man få kärlväxter 
men antalet mossor och lavar kan vara 
stort. 

De allra högsta fjälltopparna hyser inga 
kärlväxter alls men flera mossor och lavar 
kan överleva där. Vid första anblicken kan-
ske kalfjällets artrikedom inte är så påtag-
lig, men där finns många skilda livsmiljöer 
och mikroklimat som passar olika arter. 

Lägg dig på marken
Som så ofta när det gäller kryptogamer 
är ett bra knep att sätta sig ner och spana 
runt, eller ännu hellre lägga sig på marken. 

Många av de arter som växer i mer expo-
nerade och näringsfattiga fjällmiljöer är 
ganska små och det krävs nästan lupp för 
att man ska få syn på dem. Vissa fjällarter 
är dock ganska iögonfallande, som den 
orangeröda praktlaven som växer på klip-
por, eller den markväxande saffranslaven 
med sin saffransfärgade undersida.

Lever på renhorn
Vissa arter är specialiserade på lämningar 
efter andra av fjällvärldens invånare, till 
exempel lavar som lever på renhorn eller 
lämmelmossa som bland annat växer på 
döda lämlar. En anledning till att fjällen är 
så rika på mossor och lavar är att geologin 
är varierad – det finns många olika bergar-
ter och mineral som gynnar specialiserade 
arter.                      
          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.

FOTO: LORON ET AL. 2019

Piprensarmossa är en av 
de mest karaktäristiska 
mossorna i Sverige. Den 
har upprätta skott med 
nedåtriktade blad som 
sitter i fem rader runt 
stammen. Skotten kan 
bli upp emot en decime-
ter långa. 

Namnet kommer 
sig av att den påmin-

ner om piprensare. 
Pip rensarmossa växer i 
våtmarker, främst i rik-
kärr men i norra Sverige 
även i mer näringsfat-
tiga kärr. 

Norrut är den ganska 
vanlig, men i södra Sve-
rige är den numera säll-
synt eftersom många 
rikkärr har dikats ut. 

En av landets mest typiska mossor

Den kraftigt orangefärgade praktlaven växer på klippor i fjällen.

FOTO: ELIN GÖTMARK

FOTO: WKIMEDIA COMMONS/BJÖRN S.

Alf Pallin: ”De vilda blommornas dag i Hälsingland. Har besökt två lokaler med 
årets växt tätört. I ett litet område vid en fäbod fanns cirka 150 plantor, och på en 
slåttrad sandig och fuktig svag nordsluttning fanns över 300 plantor. I ett kärr vid 
en skogssjön stod 20 plantor korallrot.”

FOTO: ALF PALLIN FOTO: ALF PALLIN

Ulla-Britt Andersson: ”De Vilda Blommornas Öland. Ett 40-tal personer och 
en snäll hund mötte upp på Gynge naturreservat för att skåda alvarets växter. 
Bland annat sågs drivor av dvärgkämpar, liten sandlilja (de första i blom), 
purpurknipprot (i knopp), gaffelfibbla, äkta ölandssolvända (en del fortfarande 
i blom), alvarmalört (massblomning i år), alvarglim, praktbrunört (de första 
utslagna för i år) och smalruta Thalictrum (i knopp). Regnbyar och kraftig vind 
utlovades – i stället svettades vi under alvarets sol när vi travade fram över den 
cirka  500 miljoner år gamla kalkstenen.”

Lars Schale: ”De vilda blommornas dag i södra Halland. Deltagarna fick ihop 
en lista på 210 arter.”

Hans Rydberg: ”De vilda blommornas 
dag på Nynäs i Sörmland bjöd på ett 
känslosamt ögonblick. En av deltagarna, 
en kvinna i 70-årsåldern, knäböjde inför 
en nattviol. Hon hade inte sett nattviol 
i hela sitt liv men längtat så efter att få 
se den. Man kunde nästan ana en tår i 
hennes ögonvrå när hon insöp doften 
från den fagra skönheten. Det finns så 
mycket känsla och engagemang hos 
deltagare på De vilda blommornas dag 
och jag är övertygad om att denna dag 
har en oerhörd betydelse för många 
naturälskare i vårt avlånga land.”

Bengt Hemström: ”Sileshår. En bild från den upplevelserika De Vilda Blom-
mornas Dag-utflykten i Älvkarleby igår.”

FOTO: BENGT HEMSTRÖM

FOTO: HANS RYDBERG

FOTO: THOMAS GUNNARSSON

FOTO: LARS SCHALE

Från fältet

I år anordnades De Vilda Blommornas Dag 
16 juni. Denna söndag hölls blomstervand-
ringar i Sverige, Norge, Finland, Danmark 
(inklusive Färöarna och Grönland), samt 
på Island. Tusentals människor deltar i 
någon av alla de hundratals vandringar 
som görs. Här är ett axplock med några 
röster kring blomstervandringar i Sverige. 
I år var vädret på de flesta håll fint.

Blomstervandring
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  Personligt

”Gotlänningar är tyvärr en aning 
hemmablinda ...”

D
et är torrt på södra Gotland, 
torrare än normalt. I gräset 
studsar tiotals gräshoppor upp 
för varje steg vi tar genom de 
betade hagarna, ut mot Kil-

lingholm på södra Gotland. Det är mitten 
av augusti, något blåsigt, och en dryg 
mil söderut, vid Hoburgen, översomrar 
landets 20:e alpjärnsparv. Så här sent 
på säsongen är det på strandängen det 
fortfarande blommar. Jörgen Petersson vet 
vart man ska åka, han är en av Gotlands 
ledande botaniker, ordförande i botaniska 
föreningen och en av huvudförfattarna 
till Gotlands flora som kom så sent som 
2016. Det mödosamma arbetet med floran 
startade redan 1983. Det tog alltså 33 år 
innan verket var klart och den mesta tiden 
lades på inventeringsarbetet. För Jörgen 
blev det ett sätt att lära känna Gotlands 
flora på djupet. 

Brinner för att vara ute
Vi når fram till en liten torrlagd havsvik 
där det på saltrika fläckar, det som kallas 
skonor, står salttåliga örter som saltnarv, 
saltört och glasört. Glasörten och saltör-
ten bildar ett rött hav omgivet av avlägsna 
närmast vita toppar i form av strandmal-
ört. På strandängen blommar en annan 

växt ovanligt rikligt, det är den diskreta 
flockblomstriga strandnålen. Små styva 
smala stänglar stretar i vinden med små 
samlingar av blekgula blommor i toppen. 
Det är sådana här stunder Jörgen brinner 
för, att få vara ute i fält och visa alla bota-
niska skatter som Gotland kan erbjuda. 

– Gotlänningar är tyvärr en aning hem-
mablinda, och förstår inte alltid hur unik 
naturen är här, säger han.

Fåglar och växter
Jörgen fyller 74 senare under året och har 
varit pensionär ett knappt decennium, 
men några större problem att fylla dagarna 
med ett innehåll har han knappast. Förut-
om det stora växtintresset fascineras han 
även av fåglar och fjärilar. Fåglarna har 
hängt med sedan tonåren, och för bara ett 
par månader sedan upptäckte han landets 
första gulgrå sparv vid Hoburgsklippan. 
En fågel som stannade i tre dagar och sågs 
av många hundra ditresta skådare.

Vi fortsätter ut mot själva Killingholm 
där Jörgen vill visa mig ljungsnärja, och 
går genom några enebuskmarker med 
jordtistlar, rödklint och överblommade 
spåtistlar. Vi passerar några områden med 
klöverärt, en art som förefaller vanlig på 
lokalen. 

Jörgen Petersson är en av huvudförfattarna till 
Gotlands flora som gavs ut för drygt tre år sedan. 
Här berättar han om livet efter den bok som tog 
hela 33 år att göra.   

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

Tre favoriter
Växt:
”Skogskorn, ett av de skogsgräs som 
jag har hållit på mycket med.”

Plats:
”Hemtrakterna är för mig fortfarande 
Linköping, det är där jag har min släkt. 
Men att var ute på en strandäng eller på 
en annan botanisk lokal på Gotland gör 
mig lycklig.”

Resmål:
”Någon av Kanarieöarna.” 

Skogskorn.

 vilda växter | 3.2019 11

Namn Jörgen Petersson. Ålder 73 år. 
Bor Visby. Aktuell Som en av Gotlands 
ledande botaniker.
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Jörgen är född och uppvuxen i Linkö-
ping. Det var där naturintresset kom under 
ungdomsåren. Som 14-åring började han 
och några kompisar att samla på växter. De 
undersökte omgivningarna, till exempel 
Kärna mosse där det var stor orkidérike-
dom med bland annat guckusko. Oriente-
ring var ett annat intresse, där han också 
kom ut i naturen. På somrarna var han ofta 
hos släktingar på landet, något som var 
vanligt på 1950- och 1960-talen.

– Jag minns de öppna landskapen och 
höskördarna. Idag ser det så annorlunda 
ut, mycket som är igenväxt, inte minst har 
skogsbetet minskat. Då bildas för mycket 
förna och svamparna och blommorna 
försvinner.

Han är orolig för att det bete som fort-
farande förekommer hotas av att konsum-
tionen av kött minskar.

– Det är viktigt att man ser till att äta 
rätt kött, svenskt naturbeteskött. Helst ska 
de ha gått på strandängar eller alvarmar-
ker där de verkligen gör nytta. 

Läste till lärare
Vi har satt oss på varsin sten längst ut på 

Killingholm. Jörgen har varit på platsen 
bara några veckor tidigare. Då var här fullt 
med ljungsnärja, men nu kan vi inte hitta 
något alls. Den verkar ha gått upp i rök. En 
sparvhök rör runt bland starar och trastar 
innan den försvinner in i en dunge.

Kärleken till Gotland växte fram under 
semestrar på ön, och genom militär-
tjänstgöringen som de sista månaderna 
var förlagd där. Det föll sig naturligt för 
Jörgen att 1974, efter avslutade studier till 
biologi- och kemilärare, söka sig dit. Under 
åren fram till pensionen 2008 var han till 
en början grundskollärare på Romasko-
lan och sedan på Södervärnskolan inne 
i Visby, där han fortfarande bor. Fram 
till 1983, då floraprojektet med Gotlands 
flora startade, var det fåglarna som var det 
primära intresset, men när projektet drog 
igång tog växterna delvis över. Under en 
period på 1990-talet var han till och med 
ordförande i båda föreningarna, men det 
blev lite för komplicerat. Han lämnade 
därför ordförandeskapet i fågelföreningen, 
men är alltjämt ordförande i Gotlands 
Botaniska Förening. 

För tre år sedan publicerades Gotlands 

flora efter decennier av hårt slit, framför 
allt med att inventera floran på Gotland. 
Jörgen som 1983 hade bott några år på ön 
och hade bra koll tog några skogsrutor, 
sådana som ingen ville ha. Under samma 
period pågick det stora nationella Atlas-
projektet där landets fågelfauna inventera-
des och Jörgen såg till att han fick samma 
rutor för både fåglar och växter. 

– Jag höll fortfarande på med orien-
teringen och hade tillgång till oriente-
ringskartorna där småkärr, källmyrar 
och klintkanter bättre kunde ses. Vi hade 
torsdagsmöten varje vecka där vi träffades 
och dit man kunde ta med växter man var 
osäker på.

I Gotlands skogar hittade han snabbt 
nya lokaler för flera skogsgräs: skogs-
korn, strävlosta och skugglosta, vilket gav 
inspiration.

– Jag skulle tro att när skogsbetet för-
svann så gynnades dessa gräs, säger han. 

Det var en tid när botaniker tillsam-
mans anordnade läger, bodde primitivt 
och inventerade växter.

– Jag känner en viss oro för att det är få 
ungdomar som är växtintresserade, även 

Personligt

Jörgen Petersson räknar ståndare på en saltnarv. Blommande ljungsnärja.

om det finns ett större generellt natur-
intresse hos folk idag.

Äntligen ljungsnärja!
Vi börjar gå tillbaka över strandängarna 
och plötsligt ropar Jörgen till. Han har 
hittat ljungsnärjan! Jag får ställa mig 
på alla fyra och titta riktigt noga för att 
kunna skilja ut revfingerörtens stänglar 
från den betydligt slankare och spensliga 
ljungsnärjan. Men när man väl fått upp 
ögonen för den så ser man hur den ringlar 
sig tätt tryckt till marken som ett utrullat 
garnnystan.

Jörgen var glad när projektet med Got-
lands flora äntligen var tryckt och klar. Det 
var i juni 2016. Ett par månader senare var 
han, Gun Ingmansson och Mora Aronsson 
och inventerade glasörtängar och hittade 
två helt nya arter för ön, smal käringtand 
vid Austerviken på östra Gotland och 
strandtåg i norra delen av Petesviken på 
västra Gotland. Aldrig får man vara riktigt 
glad över att något blivit helt klart, men 
förändringar i floran är ju alltid spännande 
att följa. De senaste åren har han arbetat 
med att göra klart en fil som under vintern 

förhoppningsvis ska till Artportalen för 
att läggas in där. Det är en fil på närmare 
200 000 poster med alla inventerings-
resultaten. Några nya bokprojekt är inte 
aktuella. Han skrattar när jag undrar.

– Nä, nu får det vara bra. 
Några barn blev det aldrig för Jörgen, 

vilket han saknar.
– Det är en liten miss i livet, det skulle 

jag ha velat ha. Ibland blir det lite ensamt, 
även om det alltid finns saker att göra.

Sportintresset är stort, som handboll, 
basket och fotboll. Så mycket resande har 
det inte blivit genom åren, men under de 
senaste 15 åren har han upptäckt Kana-
rieöarna dit han flytt under karga, bistra 
och framförallt mörka december. 

– Jag har två öar kvar innan jag sett 
alla, Hierro och Lanzarote. Det är enkelt 
att åka runt där, finns hyfsad litteratur. Jag 
brukar ha med tubkikaren och har faktiskt 
vid några tillfällen kunnat artbestämma 
växter högt upp i branter dit det inte går 
att ta sig.

Kalkstensbrytning hotar
Just nu är det betydligt mer närliggande 

och angelägna saker att ta tag i. I botaniska 
föreningen har kalkbrottsförhandlingar ta-
git enormt mycket tid. Allt sedan 2005. Det 
köps in nya marker hela tiden som sedan 
hotas av kalkstensbrytning. Alvarmarkerna 
på Gotland är helt annorlunda än det 
stora Alvaret på Öland. På Gotland är det 
små ytor som både hotas av igenväxning, 
diverse upplag och av kalkstensbrytning.

– Det är på många sätt en kamp mellan 
biologisk mångfald i form av arter som 
väddnätfjäril, nipsippa, alvarveronika och 
alvarstånds, och kalkstensbrytning där 
argumenten är fler arbetstillfällen och mer 
pengar till ön.

Fortfarande betas Killingholm, vi ser 
kossorna på håll, så som ängarna har 
betats under många hundra år, men i 
klimatförändringens spår med snabbare 
igenväxning när betet upphör och snäva 
ekonomiska perspektiv är naturen på Got-
lands satt på prov. 

Utan allt det ideella arbete som Jörgen 
och hans botanikerkompisar lagt ned, och 
fortfarande lägger ned, hade utsikterna 
sett ännu mer dystra ut. Nu finns det fort-
farande hopp.  

Strandnålsblommor i mängd.
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  Hagmarker TEXT: JOHANNA SKÖLD

H 
är finns förvånansvärt många 
intressanta arter efter så kort 
tid av restaurering! säger Se-
bastian Sundberg imponerat. 
Han är kärlväxtansvarig på 

ArtDatabanken. Tillsammans med honom 
och Emil V. Nilsson vandrar jag i en nyres-
taurerad hagmark som heter Rävbacken. 
Vi går i sena majkvällssolen och stannar 
till vid bland annat mandelblom, backsip-

Slåttergille.

I hagmarken Rävbacken i Uppland pågår sedan några år en ide-
ell restaurering. 70-åriga granar har fått lämna plats för en halv-
öppen gräsbevuxen mark med enar, sälg och ek. På kort tid har 
antalet arter ökat och några fina fynd, till exempel de röd listade 
hagmarksarterna backtimjan och backsippa, har gjorts. 

por och kattfot. Emil och Erica Torninger 
bor ett stenkast bort från Rävbacken, en 
hagmark som Emil, Erica och grannarna 
Emil Sandström, Julia Österberg och fa-
miljen D’arcys restaurerat de senaste fyra 

åren. Innan var det granmark, igenvuxet 
och knappt möjligt att se igenom. Nu växer 
här bland annat johannesört, brudbröd, 
harklöver, gullvivor, de rödlistade arterna 
ängsnattviol (som det troligen rör sig om) 
och backklöver, samt andra hagmarksarter.  

Folk har levt här länge
Rävbacken är en stor åkerholme och 
moränkulle om cirka två hektar. Den är 
omgiven av veteåkrar och belägen på den 
uppländska slätten norr om Lårstaviken – 
ett mälardalslandskap, en rik kulturbygd. 
Mitt i Rävbacken finns bronsåldersgravar 

som tyder på att folk har levt i området i 
flera tusen år. Marken har tidigare varit 
hagmark väldigt länge, alltså naturbetes-
mark, där många arter under lång tid fått 
chans att etablera sig, men där hagmarken 
sedan vuxit igen. 

Det är svårt att säga hur länge Räv-
backen stått orörd och vuxit igen. De 
har hittat 70-åriga granar som tagits ner 
under restaureringen, så troligt är att man 
planterade hagmarken med granar efter 
andra världskriget. De har även sett foton 
från början av 1900-talet då det inte fanns 
några träd där utan istället en öppen ene-

FOTO: EMIL V. NILSSON

Skapar 
mångfald 
på nytt

backe. Troligtvis fanns där då arter som 
backsippa, backstarr, vårstarr, gullviva, grå 
småfingerört och kattfot, tror Sebastian.

Emil visar foton som är tagna innan 
restaureringen startades och han känner 
knappt igen sig. Marken var då i princip 
helt igenvuxen förutom vid åkerkanten.  

Gillar arbetet
Vi möter Erica när vi närmar oss Räv-
backen. Hon berättar att hon verkligen 
tycker om arbetet de håller på med. – Det 
är givande på så många sätt. 

– Hälften av den biologiska mångfalden 

Korskovall.

Ängsvädd och vildbi.

FOTO: EMIL V. NILSSON
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Rävbacken som den såg ut innan restaureringen satte fart. Nu när restaureringen har pågått en tid har landskapet öppnats upp betydligt.
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Hagmarker

sitter i kulturlandskapet, berättar Emil 
och det var med denna vetskap som de 
startade restaureringen av Rävbacken. Det 
är också dessa marker som är hotade idag.

De gör allt arbete i backen på fritiden 
och Emil vill lyfta fram Erica som den som 
gör grovjobbet och fäller träden, främst 
gran och tall på vintern, cirka 40 träd per 
år har det blivit. Det är manuell röjning 
av träd och sedan sent betessläpp av kor 
på sommaren. De har även ringbarkat asp 
så att den inte tar över. Virket använder 
de till ved och timmer. De försöker lämna 
solitära träd eller träd med ”karaktär”. 

På sommaren slår de gräset med lie. De 
har restaurerat genom att börja i kanten 
och sedan gått inåt. Om man vill restaurera 
ska man försöka välja platser som har varit 
hagmark tidigare eftersom det då finns en 
chans att vissa arter fortfarande är kvar i 
kanterna. 

Sebastian är förvånad över att arterna 

kommit tillbaka så fort. Det kan tyda på en 
långlivad fröbank eller god spridning med 
hjälp av korna. 

Frodig mark
I det höga gräset i Rävbacken följer vi sti-
garna som korna skapat. Vi passerar druv-
fläder, teveronikor, prästkragar, måror, blå-
klockor och olika sorters lövträd. Marken 
är frodig och grön. 

– Här var det som att stå i en granskog 
tidigare, berättar Emil när vi stannar till. 
Vi blickar ut över en mark med björ -
kar, rönn, baldersbrå, rödsvingel, gamla 
stubbar, stinknävor, harkål, rödklöver, 
svartkämpar och penningört – listan kan 
göras lång. 

På marken ligger enorma mängder 
aspfrön i drivor, troligtvis på grund av 
förra årets torra sommar. Myggen surrar i 
skymningsljuset.  

Sebastian tycker att marken ser ut att 

kunna innehålla månlåsbräken. Vi stannar 
till vid något som han tror kan vara topp-
jungfrulin, en rödlistad floraväktarart. 

Jag slås av hur vackert allt detta är. Vi 
går förbi ett torrare parti där Emil berättar 
att det finns svartpälsbin och myrlejon.

Både flora och fauna gynnas av att man 
restaurerar marker så som man gjort vid 
Rävbacken. 

Emils tips till andra som vill börja 
restaurera är att höra av sig till länsstyrel-
sen där man bor. De har skrivit kontrakt 
med länsstyrelsen på fem år, där arbetet de 
kommer att göra framgår, och får på så vis 
restaureringsstöd. Detta stöd kan senare 
övergå till generellt betesmarksstöd. De 
har fått stängsel av Upplandsstiftelsen 
genom projekt Mälarhagar som genomförs 
i samarbete med WWF. Det hjälpte mycket 
berättar Emil. 

– Vi får gå på lite så vi hinner runt 
innan det blir mörkt, ropar Emil då jag och 

Sebastian fastnat vid ytterligare ett spän-
nande ställe i backen.   

Vi går vidare och Emil vill visa oss en 
raritet. 

– Vit sminkrot! utropar Sebastian glatt, 
ännu en rödlistad art. 

I närheten hittar vi fårtunga och blek 
jordrök – udda inslag i gräsmarken men 
som troligen också gynnades av förra 
sommarens torka i kombination med den 
markstörning som restaureringen innebär. 

Klockan närmar sig tio och mörkret 
är på väg att lägga sig. Innan vi avslutar 
bestämmer jag mig för att återkomma 
till denna plats på sensommaren för att 
se vilka arter som blommar då. När vi 
vandrar genom hagmarken hemåt möter 
vi grannen Emil Sandström. Han berät-
tar lyckligt att detta område är som ett 
vardagsrum utomhus. Vilken lyx! 

Sebastian säger att han är fascinerad 
över hur snabbt marken tycks återhämta Artikelförfattaren och ett par mångfaldsarbetare.

FOTO: EMIL V. NILSSON
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Hagmarker

Tistelfjäril och rödklint. Närstudier. Backtimjan. Skattjakt.
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sig, torrbacksväxter återtar fort området.
– Det verkar finnas mycket fina arter 

som funnits kvar i små fickor och kring 
hällar i kanterna. Hoppas på månlåsbräken 
senare! 

Det visar sig verkligen när vi går här 
i Rävbacken att det faktiskt lönar sig att 
försöka förändra och på så vis gynna 
mångfalden i kulturlandskapet.  

Sent betessläpp
Jag åker tillbaka till Rävbacken i början 
av augusti. Sedan två veckor tillbaka har 
korna betat i hagen, två kor och två kvigor. 
Det är Fjälla, Freja, Flora och Ester som 
gör jobbet. 

Emil berättar att de valt att ha sent be-
tessläpp då tanken är att gynna ängs- och 
hagmarksväxter så att de ska hinna få frö. 
Emil har slagit knylhavren med lie för att 
magra ur då den är snabb på att etablera 
sig och att korna inte gärna betar den efter 
att strået gulnat, vilket den gör tidigt. 

Åkertistlar står halvt nertuggade. Vi 
vandrar förbi en yta där det växer ängs-

vädd i det höga gräset. Den arten är bra 
för vildbin berättar Emil som är glad över 
alla pollinerande insekter som gynnats 
av restaureringen, framförallt grävande 
steklar som svartpälsbi – en art som nästan 
var utdöd på nittiotalet. En sorgmantel 
flyger förbi. Man hör gräshoppor i gräset 
och humlor som surrar.  

På platsen har man inte tillfört någon 
näring, det bästa är att låta marken vara 
näringsfattig. Koskiten som vi får kryssa 
mellan ger inte tillbaka så mycket näring 
då korna suger åt sig det kväve och fosfor 
som gräset ger. Utmaningen är att lyckas 
magra ur marken efter en restaurering så 
att ängs- och hagmarksväxterna gynnas.

Tidig slåtter av knylhavre är en sådan 
sak som magrar ur marken men det är en 
kamp, berättar Emil. Det tar tid att minska 
mängden tillgängligt kväve, fosfor och an-
dra näringsämnen. Vid åkerkanten växer 
gamla enar och vi går förbi ett äppelträd.  
De lämnar döda träd men bränner ibland 
ner knylhavren som har en tendens att 
ta över. På håll ser vi en sparvhök segla 

förbi. I allmänhet växer mer blommande 
träd bättre nu, till exempel sälg, getapel 
och hagtorn, som tidigare stått i granarnas 
skugga. Nu kan de breda ut sig vilket gyn-
nar många insektsarter. Lagom återkom-
mande störning är det bästa sättet att 
gynna mångfalden på. 

Enormt artrikt
Om man tittar på bara en kvadratmeter så 
är hagmarken en av de mest artrika plat-
serna i världen! Man kan hitta uppemot 
100 arter i riktigt gamla hagmarker, vilket 
är enormt mycket jämfört med samma yta 
i till exempel en regnskog. I regnskogen 
hittar man dock fler arter sett över en 
större yta. 

Vi promenerar runt för att hälsa på 
korna och kika på vad som växer. I när-
heten av platsen där korna nu ligger och 
idisslar i eftermiddagssolen växer rikligt 
med korskovall (rödlistad). Vi ser även 
backtimjan, solvända (rödlistad), getväpp-
ling, ärenpris och ängsskära (rödlistad). 
Korna har tuggat ner delar av ett stort 

Rödlistade arter från Rävbacken rapporterade till Artportalen: 

Ängskavle, knylhavre, ängshavre, mandel-
blomma, majsmörblomma, gullviva, lund-
trav, kärleksört, rockentrav, backtrav, stor 
blåklocka, gulmåra, liljekonvalj, ängsgröe, 
fibblor, tjärblomster, åkerviol, solvända, 
förgätmigej, rölleka, backsmultron, mjuk-
plister, bockrot, gråfibbla, grå småfingerört, 
berberis, jordrök, getrams, snärjmåra, 
johannesört, brudbröd, knölsmörblomma, 
hundkäx, harklöver, ängssyra, hagtorn, 
humleblomster, nattviol, blåsippor, back-

trav, lomme, backklö-
ver, ängsviol, tevero-
nika, vitmåra, maskros, 
jungfrulin, rödklöver, 
svartkämpar,  backskärv-
frö, vårstarr, blek jordrök, 
backglim och rödsvingel.

Korskovall, ärenpris, blåsippa, smultron, 
gråfibbla, getrams, getväppling, rödklint, 
sälg, bockrot, harklöver, jungfrulin, backtim-
jan, blek jordrök, solvända, flentimotej och 
ängsskära.

bestånd av getrams. Mängder av rödklint 
växer i det höga gräset där även blåklock-
or står. Många olika fjärilar stannar till vid 
blommorna. Emil har även hittat grusviva 
på platsen, en art som inte är vanlig i 
Uppland. 

Innan vi går tillbaka till huset genom 
det torra gräset berättar Emil att han gillar 
att ägna sin fritid åt restaureringen. Han 
skulle gärna göra det mer. – Det räddar 
inte hela världen men det räddar i alla fall 
Rävbacken. 

Att notera: Promenaden från i maj kan komma 
att bli ett avsnitt från Naturpodden senare i år. 
Håll utkik efter det 
om du tyckte denna 
artikel var intres-
sant.

Johanna Sköld är 
biolog och lärare 
som tillsammans 
med bland annat 
Emil gör Naturpod-
den genom museet 
Biotopia i Uppsala.

FOTO: JOHANNA SKÖLD FOTO: EMIL V. NILSSON FOTO: JOHANNA SKÖLD

Ljus solvända, vanlig backsippa, ängsnatt-
viol, blek jordrök, backklöver, vit sminkrot, 
backtimjan, korskovall, ängsskära, 
svartpälsbi, silversmygare, violettkantad 
guldvinge, sexfläckig bastardsvärmare, 

mindre bastardsvärmare, 
liten myrlejonslända, havs-
örn, tornseglare, mindre 
hackspett, gröngöling, 
sånglärka, stare, gulsparv.

Några arter funna i Rävbacken under maj: 

Några arter i Rävbacken i augusti: 

Sexfläckig bas-
tardsvärmare.

Puktörneblåvinge på rödklint.

FOTO: NIKLAS ARONSSON
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Därför blomstrar 
slåtterängen
Traditionellt hävdade slåtterängar och hagmarker är 
båda blomrika och artrika. I svenska naturbetes marker 
kan man ofta hitta upp till 40–50 växtarter per kvadrat-
meter, och liknande siffror finns för slåtterängar. Det 
är ingen annan biotop i världen som kan slå den art-
diversiteten på en sådan liten yta.

E
n förklaring till varför så många 
växtarter trivs i betesmarker och 
på slåtterängar är att de mar-
kerna är relativt näringsfattiga. 
De har sällan eller aldrig blivit 

gödslade, samtidigt som biomassa har 
forslats bort alternativt betats i åratal. För 
artrikedomen betyder detta en stor vinst: 
just näringsfattiga gräsmarker brukar 
bli väldigt artrika. När en gräsmark blir 
gödslad kan växterna uppnå sin maximala 
tillväxtpotential, och stora och konkur-
renskraftiga arter som hundkex, älggräs 
och hundäxing får övertag. 

Arter som inte växer lika snabbt eller 
blir lika stora tynar bort i brist på ljus och 
utrymme. Men när det istället uppstår 
näringsfattiga förhållanden så skiftar 
förhållandena från konkurrens om ljus till 
konkurrens om näring. Det blir en mer ba-
lanserad konkurrens, och ingen art lyckas 
slå ut de andra. Det som uppstår är en 
vegetation med stor artrikedom, bestående 
av småvuxna, ljuskrävande växtarter.

Positivt med lagom störning 
En annan orsak till varför så många växt-
arter kan trivas tillsammans i traditionellt 
skötta gräsmarker är att vegetationen 
blir ”störd” när den betas, trampas och/
eller slås. Om vegetationen kan växa helt 

ostörd, brukar till slut de konkurrenskraf-
tiga arterna ta över, för att sedan i sin tur 
bli utkonkurrerade av buskar och träd, tills 
det uppstår en skog. 

Störning håller alltså de konkurrens-
kraftiga arterna i schack så att det finns 
utrymme kvar till andra växter. Bete och 
slåtter ökar ljustillgången till fördel för 
småväxande och ljusälskande arter, och 
tramp från betesdjur leder till små ytor 
med blottad jord där nya arter kan etablera 
sig. 

Däremot är för mycket störning inte 
heller bra, eftersom få arter klarar av kraf-
tiga och återkommande sådana. Till exem-
pel växer endast få arter på djurstigar och 
andra ställen med mycket tramp. Och på 
hårt betade gräsmarker hinner växterna 
inte blomma och sätta frön, vilket leder till 
att vissa arter försvinner så småningom. 
Alltså, lagom störning leder till den högsta 
artrikedomen: det hindrar små växter från 
att bli undanträngda medan flest arter 
klarar av själva störningen.

Slåtter och bete gynnar mångfald
Hävden gynnar artrikedomen på ännu fler 
sätt. Bete och slåtter minskar mängden 
förna på markytan, alltså döda växtdelar 
som inte har brutits ner än. Speciellt för 
växtarter med små frön, som inte har så 

mycket näring i bagaget för att växa genom 
det tjocka täcket med förna, blir det nästan 
omöjligt att etablera sig utan hävd. Så, ju 
mindre förna, desto större är chanserna 
för arter som är beroende av fröföryngring 
för sin överlevnad att etablera sig.

Många arter får dessutom hjälp av 
hävden med fröspridning. Vissa frön har 
speciella anpassningar som till exempel 
borst eller hakar, vilket gör att de fastnar i 
djurens päls och kan spridas flera hundra 
meter eller ännu längre. Även människan 
har hjälpt till med fröspridningen genom 
transport av hö och skörderedskap.

Som slutsats skulle man kunna säga att 
traditionella hävdmetoder som slåtter och 
bete är som Robin Hood: de tar från de 
rika (de stora, konkurrenskraftiga arterna) 
och ger till de svaga (små, konkurrens-
svaga arter), och skapar på det sättet ett 
växtsamhälle med mycket variation där 
många olika växtarter kan trivas tillsam-
mans.

Kan inte springa undan
Även om hävd är gynnsam för att få en 
artrik vegetation, så gynnar det inte 
nödvändigtvis de individuella plantorna. 
Varje gång en ko tar en tugga eller lien slår, 
betyder det en förlust av den gröna, foto-
syntetiserande biomassan för växterna. 

  Artrika ängar TEXT: FROUKJE POSTMA

Artrik betesmark i Öster-
götland, där ingen art lyckas 
konkurrera ut de andra.

Vägtistel har bra försvar mot hungriga mular. Liten blåklocka sätter färg på blomrika ängar.
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Artrika ängar
Växter kan inte springa undan eller ducka 
för mulen eller lien, men som tur är klarar 
ängs- och betesmarksväxterna ändå av den 
återkommande störningen.

Under evolutionens gång har växter 
utvecklat olika anpassningar till vilda be-
tande djur, som gör att arter i en beteshage 
klarar av beteseffekterna bättre än många 
andra växter. Deras anpassningar kan upp-
delas i tre olika strategier: 1) motstånd, 2) 
flykt, och 3) tolerans. En växt kan använda 
sig av flera olika strategier samtidigt för att 
undvika att bli uppäten.

Motstånd: Allt grönt är inte ätbart
◗ Taggar och törnen är tydliga exempel på 
motstånd hos växterna mot bete. Se till 
exempel på vedväxter som slån, hagtorn 
och nyponrosor, samt tistlar.
◗ Växter kan även utveckla svårtuggade 
och svårsmälta vävnader. Till exempel 
tuvtåtel lagrar med tiden allt mer kisel i 
bladen, medan äldre blad av fårsvingel och 
stagg ökar mängden fiber i förhållande 
till smältbart protein. Ju längre tid de här 
arterna förblir obetade, desto mer ökar 
deras osmaklighet.
◗ Andra växter kör med kemiskt försvar 
i form av giftiga substanser i den gröna 
bladmassan, som örnbräken och smör-
blomma.

Flykt: växa där mulen inte når
◗ Ett vanligt sätt att fly från betet är att ha 
huvuddelen av den ovanjordiska biomas-
san i en bladrosett tryckt mot marken, där 
mulen inte når. Detta gäller bland annat 
kattfot och slåtterfibbla. 
◗ Man kan också vara väldigt liten och/
eller ha en kort livscykel så att risken för 
avbetning minimeras, som ögontröst och 
vildlin.

Tolerans: ersätta bladförluster
◗ De flesta fleråriga växter har en god för-
måga att aktivera nya tillväxtpunkter som 
ligger i vänteläge i vävnader nära markpla-
net. Till den här gruppen hör många gräs- 
och starrarter.
◗ Dessutom lagrar många arter sina 
reserver i rotsystemet under marken, och 
kan snabbt mobilisera näringsämnena för 
återväxt vid bladförlust. 

Skyddar även mot lien
Trots att ovanstående egenskaper har 
uppstått som anpassning mot bete, kan 
strategierna rörande flykt (till exempel 

bladrosett nära marken), och tolerans (till 
exempel att ha nya tillväxtpunkter nära 
markplanet) även vara mycket lämpliga 
som skydd mot lien! 

Skillnad på bete och slåtter
Bete och slåtter påverkar vegetationen 
på olika sätt. Den största skillnaden är 
att slåtter är en icke-selektiv process där 
alla arter oavsett ätlighet eller näringsin-
nehåll skärs av en bit ovanför markytan, 
medan betesdjur älskar vissa växter men 
lämnar andra i fred. Detta kan påverka en 
del arter väldigt mycket. Till exempel kan 
svinrot förekomma rikligt i ängar, men 
eftersom den är en begärlig betesväxt kan 
en svinrotspopulation snabbt bli utplånad i 
en beteshage. För det andra kan det finnas 
skillnader i tidpunkten av hävden. Betes-
släpp kan ske redan under tidig vår, medan 
ängar lämnas i fred hela försommaren tills 

de flesta växter har hunnit blomma och 
sätta frön.

Svårt att skilja på bete och slåtter
Ovanstående skillnader i hävdmetod 
har satt sin prägel på vegetationen och 
artsammansättningen. Ändå är det i 
praktiken inte alltid så lätt att skilja på 
en slåtter påverkad och en betespåverkad 
vegetation. Det finns nämligen sällan 
tydliga gränser mellan naturbetesmarker 
och ängar. När allt vinterfoder till djuren 
kunde odlas som vall på åkrarna och 
ängens funktion försvann, omvandlades 
många ängar till åker eller hagmark. Bara 
en minimal andel av alla ängar som har 
funnits sköts fortfarande som äng, medan 
många nuvarande hagmarker har varit 
slåtterängar förut. Om betestrycket inte 
är för högt, speciellt tidigt på säsongen, 
kan många slåtterväxter klara sig i åratal i 

en beteshage. Men artsammansättningen 
är då i stort sett en relikt från ängens tid. 
Dessutom brukade ängar bli betade efter 
höskörden för att ta tillvara på återväxten. 
Och, inte minst, många andra faktorer 
som betestryck, tidpunkten för betessläpp 
och djurslag spelar en avgörande roll i hur 
vegetationen har utvecklats, och hur den 
kommer utvecklas vidare med tiden. 

Froukje Postma 
är biolog och har 
disputerat på 
back travens frö-
egenskaper och 
lokal anpassning. 
Hon är särskilt 
intresserad av 
botanik och gamla 
kulturlandskap.

Jungfrulin är vanlig på hävdade 
ängs- och betesmarker.

Även i välbevarade kulturlandskap, som här i Krokshult, har markanvänd-
ningen varierat genom årens lopp. Små åkrar har förvandlats till slåttermark.

Ett bladrosett tryckt mot markytan skyddar mot båda 
bete och lie. Överst: slåtterfibbla, underst: blåsuga.

Kamäxing är en gräsart karaktäristisk för 
naturbetesmarker, och klarar betet väl. 
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   Botanikdagarna

V
arje sommar arrangerar Svenska Botaniska Fören-
ingen botanikdagar i något svenskt landskap. I år 
var dagarna förlagda till Härjedalen 17–19 juli, med 
Funäsdalen som bas. Cirka 100 personer deltog i det 
ambitiösa och fina programmet. En föraning om vad 

som väntade fick vi redan när vi närmade oss fjällen. Vägkanterna 
blommade fantastiskt med breda bårder dominerade av rödklöver, 
ljus fjällvedel och liten blåklocka. Mångfalden av både arter och 
individer som vi såg under de tre dagarna var så stor att jag bara 
kan nämna en del. Helhetsintrycket var överväldigande!

Torkilstöten
Innan jag går in på de botaniska detaljerna i det vi såg vill jag 
citera Carl von Linné som han uttryckte det 1732 i sin Lappländ-
ska resa: ”Så snart jag kom på fjällen, fick jag liksom nytt liv och det 
var så som en tung börda blev tagen av mig.”  Rymden som vyerna 
erbjuder med sikt runt om mot avlägsna horisonter förstärktes av 
himlen som alla dagarna var blå med enstaka ulliga sommarmoln.  
En mild vind höll mygg och broms på avstånd, så vi kunde ha 
totalt fokus på den vackra och artrika fjällfloran. 

Vår buss tog oss från Funäsdalen till Kläppen, där vi vandrade 
upp till Torkilstötens topp 1 043 meter över havet. Parkerings-

TEXT & FOTO: BARBRO RISBERG

platsen låg på nivån 900 meter över havet, så vi var snart uppe på 
kalfjället. Första stoppet var en fin rikmyr. Där bekantade vi oss 
med de tre videarterna med grå blad som finns i Sverige, lappvide, 
ripvide och ullvide och fick se att det inte alls är så svårt att skilja 
dem åt.  Flera orkidéarter stod i myren, ängsnycklar, blodnycklar, 
sumpnycklar (tidigare lappnycklar), Jungfru Marie nycklar och 
brudsporrar. Det var gott om några olika starrarter med nordlig 
utbredning, såsom glansstarr, svartstarr och svedstarr. Efter en 
kort passage genom fjällbjörkskog med bland annat vitpyrola, 
tvåblad och nordisk stormhatt var vi uppe på fjällheden. Karg 
mark med kråkbär, ripbär, överblommad fjällgröna och enstaka 
exemplar av orkidén fjällyxne växlades med rikfläckar med starr 
och tåg, som fjällklubbstarr, nålstarr, borststarr, fleraxig sävstarr, 
polartåg och bruntåg. Vi såg också ärtväxterna isvedel och vipp-
vedel.

Närmare toppen fanns steniga branter och block. På dem 
fanns många botaniska överraskningar som gullspira, smalviva, 
spädbräcka, tuvbräcka, fjällhällebräken, rosenrot, fjällbinka, 
rosenbinka, den sällsynta lappvedeln samt den lilla orkidén 
dvärgyxne. Efter lunch på toppen bar det av nedåt, så småningom 
längs en slalombacke. Det blev en liten omväg mot en mindre 
stenbrant där det växte alpstenbräken. På vägen dit passerade vi 

Blomsterfrossa
Sommarens botanikdagar i Härjedalen blev ett 
blomsterfrosseri av sällan skådat slag. Barbro Risberg 
berättar om de intensiva julidagarna.   

Stor-Mittåkläppens välkända profil.

Deltagarna på väg upp på Stor-Mittåkläppen. 

Källdunört är en ovanlig växt som oftast påträffas 
nedanför fjällkedjan i Norrland. 

FOTO: LENNART RISBERG

Nordisk stormhatt blommade på Djupdalsvallen.
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Botanikdagarna

fina bestånd med vitsippsranunkel. Väl 
nere var växtligheten ymnig med rödklö-
ver och ljus fjällvedel. På vedeln såg jag 
också fjällvickerblåvinge. Vi såg mindre 
inslag av fjällgentiana, ängsgentiana och 
månlåsbräken.

Sølendet i Brekken
Dagen inleddes med två föreläsningar på 
samemuseet, som ligger centralt i Funäs-
dalen. Arkeolog Ewa Ljungdahl gjorde oss 
medvetna om att den fjällnatur vi besökte 
och kanske betraktar som vildmark är 
präglad av samisk markanvändning under 
flera tusen år. Hon öppnade också våra 
ögon för att se spår av denna verksam-
het. Sen lyssnade vi till renägaren Marcus 
Haanaes Rensberg som berättade om året 
i renskogen. Båda föredragen illustrerades 
med vackra och intressanta bilder.

Därefter bar det av till Sandåsvallen 

i Tänndalen där vi fick höra om livet på 
sätrarna (fäbodarna) förr och nu. Sätern 
ingår i ett Natura 2000-område med slåt-
teräng, trädklädd betesmark och rikkärr. 

Huvudmålet för dagen var naturre-
servatet Sølendet i Brekken, Norge. Det 
handlar om Brekkenböndernas gamla 
slåttermarker, en tre kvadratkilometer 
stor sluttningsmyr som tillförs kalkhal-
tigt vatten från ett 50-tal källor. Här har 
man experimenterat sig fram till lämpliga 
skötselmetoder för olika delar av området. 
Vi fick också se aktiv slåtter med redskap 
som importerats från Schweiz, där man 
har liknande utmaningar med sluttande 
slåttermarker. 

Området som också hyser ängsskogar 
och hedmarker är mycket artrikt. Vi såg 
orkidéer som brunkulla, sumpnycklar, 
blodnycklar, brudsporrar, tvåblad och 
några få exemplar av vityxne. Vid vårt 

besök var stora bestånd av nordspira en 
vanlig syn, men den dominerande arten 
var gräsull.

Stor-Mittåkläppen
Stor-Mittåkläppen är Härjedalens mest 
kända blomsterfjäll. Det är också bekant 
för sin profil med den branta östsidan. 
Bussen tog oss fram till Djupdalsvallen 
där vi möttes av en fjällbäck med strand-
kant täckt av stora bestånd av gullbräcka 
och lite högre upp bårder av nordisk 
stormhatt. 

I gräsmarkerna i den kulturpräglade 
delen av vallen blommade vårfingerört, 
fjälltimotej, fjällkåpa och fjällskallra. En 
lättgången led går mot toppen. Efter en 
transportsträcka genom fjällbjörkskogen 
blev första studieobjektet en rikmyr, som 
påminde om den vi sett på Torkilstöten 
tidigare, med många viden, starrar och 

tåg. En ny videart, risvide, tillkom här på 
artlistan. 

Nästa stopp var den bergbrant som 
går under namnet ”blomsterstupet”.  
Redan på stigen före stupet lyste den 
intensivt blå klippveronikan upp stigens 
kant. I stupet hade vi fjällsippa, fjälltrav, 
fjäll veronika, spädbräcka, fjällögontröst, 
blågröe och grönbräken. Sista etappen 
upp mot toppen 1 212 meter över havet 
var brant och det var svårt att låta bli att 
avundas de många renarna som lätt och 
smidigt sprang förbi oss i uppförsbackar-
na. Väl på toppen fick vi vår belöning, en 
fantastisk utsikt mot Mittåns dalgång och 
fjäll långt i fjärran. Vilan blev inte lång för 
det var så mycket som lockade att bli sett 
och fotograferat. Fjällhavre, fjällkattfot, 
fjälldraba och stennarv var nya för oss. 

På nedvägen gjorde vi ett stopp vid ett 
stort block, sedan länge en känd lokal för 

gulldraba, trevlig att se i full blom men 
tyvärr svårfotograferad på grund av en 
kraftig vind som hela tiden satte den i 
rörelse.

Fjällbjörkskog och brunkulleäng
Efter besöket på Stor-Mittåkläppen fick vi 
en överraskning utanför det ursprungliga 
programmet. Det blev ett besök i en ängs-
fjällbjörkskog som låg i en sluttning längs 
vägen mot Ramundberget.

Det var en miljö med tät växtlighet och 
så fuktig att den påminde om en djungel. 
Innan vi fann de sällsynta ormbunkarna 
taggbräken och finbräken hittade vi tibast 
och kransrams. Sedan fick vi se några 
stora bestånd av guckusko, visserligen 
överblommade, men fortfarande ståtliga. 

Lite längre upp i sluttningen fanns 
en källa med öppet vatten, säkert en av 
anledningarna till den rika floran. Här 

blommade många plantor av källdunört. 
När vi vände och gick nedåt igen fann vi 
ett bestånd av det ovanliga gräset stor-
gröe. Dagen avslutades med ett besök på 
en äng intill Ljusnan i Ramundberget. Där 
kunde vi se några tiotal brunkullor i sin 
bästa blomning. Under promenaden dit 
kantades vägen av blommande vippvedel, 
riparv och slåtterfibbla.

När vi satt på bussen tillbaka till 
Funäsdalen föll stora regndroppar och 
vindrutetorkarna slogs på. Nu spelade 
det inte längre någon roll att regnet föll. 
Botanikdagarna var genomförda under 
idealiska förhållanden. 

Vi som hade glädjen att få delta tackar 
alla guider och arrangörerna, Svenska Bo-
taniska Föreningen, Medelpads Botaniska 
Förening och Jämtlands Botaniska Säll-
skap för allt vi fick uppleva i det fantastis-
ka mötet med Härjedalens fjällvärld.  

Ullvide är en av tre svenska videarter med grå blad.

Fjällyxne (ovan) 
och vityxne 
(nedan) skiljs åt 
genom att den 
treflikade läppen 
har jämnlånga 
flikar hos fjällyxne 
medan vityxnets 
mittflik sticker ut.

En av källorna på Sølendet 
som bidrar med kalkhaltigt 
vatten till den artrika 
sluttningsmyren.

Fjällkåpa.

Fjällvickerblåvinge på 
fjällvedel.
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K
löver är ett ord som varit sy-
nonymt med pengar ända sen 
1700-talet. Kan det möjligen 
ha något samband med att det 
ungefär vid den tiden började 

odlas rödklöver som foderväxt i Sverige? 
Det var uppenbarligen lönsamt när det 
gällde att få bra foder till de ofta magra 
kreaturen som fram till dess hade fått 

söka sig vad som gick att hitta i skogarna. 
Ängshöet i närheten av byn skulle sparas 
till vintern. Den här artikeln handlar om 
det botaniska släktet klövrar Trifolium 
som fått sitt namn av de tredelade bladen. 
Tretaligheten har fått många tolkningar, 
dels religiösa som syftar på treenigheten 
– fadern, sonen och den helige ande – dels 
en mer profan där bladen fått symbolisera 

tro, hopp och kärlek. Om man fann ett 
fjärde blad på klövern betydde det lycka. 

Lyckoklöver är ett känt begrepp. Det 
fjärde bladet beror på en mutation som lär 
ska inträffa på vart 10 000:e blad. 

Släktet klövrar tillhör familjen ärtväx-
ter Fabaceae. Tittar man på de enskilda 
småblommorna i de runda huvudena kän-
ner man igen modellen med köl och segel, 

även om varje blomma är en miniatyr av 
de flesta andra ärtväxters blommor. 

Nästan alla klöverarter i Sverige är 
införda, de flesta för mycket länge sen, i 
förhistorisk tid. De föredrar växtplatser i 
människans närhet, som är påverkade av 
odling eller av annan mänsklig verksam-
het.

Ursprungliga arter
Skogsklöver är en art som kan vara 
ursprunglig i Sverige, ändå föredrar den 
marker med mänsklig påverkan. Det finns 
också gamla underarter av rödklöver som 
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betraktas som ursprungliga, men från mit-
ten av 1700-talet började nya underarter 
tas in i landet för att odlas som vallgrö-
dor. I början experimenterades det med 
sådan odling på större gårdar, men hundra 
år senare odlades rödklöver vid minsta 
torp. Rödklöver är fortfarande en av våra 
viktigaste foderväxter men den är också 
naturaliserad som kulturflykting. Hos 
både skogsklöver och rödklöver förekom-
mer plantor med helvita blommor. 

Smultronklöver kan också vara ur-
sprunglig. Den har en utbredning som 
är koncentrerad till Sveriges kuster från 

Bohuslän till Uppland. Men den finns 
också runt Mälaren. En tolkning av den fö-
rekomsten är att den är en relikt från den 
tid då Mälarens vatten var salt eller bräckt. 
Smultronklöverns frukter är speciella. De 
ser ut som små runda bollar uppbyggda av 
de uppblåsta fodren.

Gamla inkomlingar
De flesta av våra klöverarter har en lika 
lång historia i landet som jordbruket, och 
kom till landet redan i förhistorisk tid. De 
har kommit in mer eller mindre oavsiktligt 
till exempel med frön från andra delar av 

Fyrtaligt blad av rödklöver.Vit form av skogsklöver.
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världen, i första hand Europa. Numera kan 
de betraktas som bofasta.

Vitklöver är en art som finns nära män-
niskan. I mitt tycke är den en prydnad för 
varje gräsmatta.  Idag kan vi betrakta den 
som en kulturflykting, som är allmän i hela 
landet bortsett från fjällen. 

Harklöver är sammanhängande spridd 
upp till Uppland, helst på kulturpåverkade 
platser som vägrenar, torrbackar och rude-
ratmarker. De avlånga, ludna blomhuvude-
na ger den ett, för klövrar, udda utseende. 

Vi har tre gulblommande klöverarter. 
Gullklöver har den största utbredningen 
och når en bit upp efter Norrlandskusten. 
Precis som de andra gulblommiga arterna 
jordklöver och trådklöver trivs den på 
torra platser som vägkanter, grustag, torr-
ängar med störd mark och järnvägsområ-
den. Även om den är gammal i landet fick 
vi en påspädning av gullklöver genom vall-
frö på 1800-talet och början av 1900-talet. 
Den växlar ofta i antal och man brukar 
vissa år tala om gullklöversomrar. 

Jordklöver och trådklöver är till alla 
delar mindre och glesare spridda än gull-
klöver. Man skiljer dem också från gullklö-

ver på det skaftade mittersta småbladet. 
Jordklöver och trådklöver har i sen tid fått 
en ökad spridning med gräsfrö. 

Till den här gruppen äldre invandrade 
arter hör också backklöver med sydöstlig 
utbredning i Sverige.  I norr går den upp 
till norra Uppland. Den vita blomman kan 
upplevas som taggig eftersom de enskilda 
småblommorna har korta kronsegel. Den 
växer gärna i kalkrika slåtterängar och har 
gått tillbaka på grund av bristande hävd 
och igenväxning. Nu är den rödlistad i 
kategorin NT, nära hotad. 

Strimklöver är en av de ovanligaste 
arterna, glest spridd vid kusterna i de syd-
ligaste landskapen. Namnet har den fått av 
att foder och stipler är strimmiga.

Nyare inkomlingar
Brunklöver är oavsiktligt införd med frö-
varor österifrån under 1600- och 1700-ta-
len. Ännu på 1980-talet var den allmän 
i Bergslagen men tillbakagången hade 
inletts. Tidigare hittade jag den i stort 
antal vid kanten av skogsvägar och till och 
med på någon fuktig inäga som ännu inte 
hunnit växa igen. Nu är den ovanlig och 
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jag ser sällan fler än ett tiotal eller ännu 
färre plantor. Den är också rödlistad som 
NT, nära hotad. 

Alsikeklöver började odlas som 
foderväxt i Sverige under senare delen 
av 1700-talet. Den namngavs av Linné 
som Trifolium hybridum. Det syftar på att 
han såg den som ett mellanting mellan 
rödklöver och vitklöver. Namnet kommer 
av att Linné kände till en stor förvildad 
förekomst av arten vid Alsike söder om 
Uppsala. 

Ett mycket udda fynd av alpklöver 
gjordes 1985 på Gotland av Elsa och Aage 
Bohus Jensen. Senare har man upptäckt 
ytterligare några växtplatser i närheten av 
det första fyndet. Alpklöver påminner om 
skogsklöver och är rödlistad i kategorin 
EN, starkt hotad. Det finns 1800-talsfynd 
av alpklöver i Skåne men inget efter 1886. 

Precis som att allt som glimmar inte 
är guld, så är allt som heter klöver inte 
Trifolium-arter. Vattenklöver och kråk-
klöver visar ingen släktskap med klövrar. 
Det finns däremot flera andra klöverarter 
av de 238 i släktet, som kan dyka upp som 
tillfälliga gäster i Sverige.  

Brunklöver, oavsiktligt införd 
i landet.

Alsikeklöver. Alpklöver.

Backklöver. Gullklöver.



Purpurbräcka Saxifraga oppositifolia är en av 
de mest härdiga växterna som finns. Den kla-
rar av att växa så långt norrut som på den 83:e 
breddgraden på ön Kaffeklubben som ligger 
strax norr om Grönlands nordspets. 

Den växer också på Svalbard. Där är blom-
man på bilden fotograferad, närmare bestämt 
på 78:e breddgraden, i Adventdalen utanför 
Longyearbyen, i början av juni i år. Den är en 
av de första växterna som slår ut i blom där 

under den korta arktiska sommaren.
Purpurbräcka har ett cirkumpolärt 

utbredningsområde, men finns även i bergs-
områden som Himalaya, Alperna och Klip-
piga bergen.    


