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tiklar av Ake, jamnt fordelade mellan
kiirlvaxter och lavar. Han skrev aven i
Kretsbladet for Naturskyddsforeningen
i Sodra Halsingland liksom korta rapporter i Lavbulletinen.

gen tack vare Ake.
Artikeln beskriver hur Ake hade en
unik formaga att hitta och identifiera
ovanliga och aven svarigenkanneliga arter. Till en borja med gallde det karlvax-

de fiesta andra forlitat sig pa handledning i fait av nagon kunnig nar en ny
artgrupp borjar studeras. Ake daremot
var i huvudsak sjalvlard, utan formell
utbildning och utan handledning i fait,
Just Akes "skarpa oga" med en utomordentlig kiinsla for farg och form var det
som gjorde honom till den upptackare
och kannare av arter han var.
I V A X har publicerats 69 olika ar-

I artikeln "Ake Agrens skarpa oga",
( V A X 3/2006 tillganglig pa G A B S
webbplats), kallade Anders Delin Ake
for "Soderhamns kommuns botanist
med stort B " . Den "inventeringsruta"
inom vilken staden Soderhamn ligger, ar
den i projektet Halsinglands flora som ar
i sarklass mest artrik nar det galler karlvaxter och aven nar det galler lavar den
basta kanda i Halsingland, huvudsakli-

ter som ingen annan hade sett, atminstone inte i Halsingland, och vid mitten
av 1980-talet utvidgades intresset till att
pa all var omfatta lavar.
Anders papekar att han sjalv liksom

Var van Ake Agren har lamnat oss. Han
avled 24 januari vid en alder av 89 ar.
Ake har gjort stora insatser for Halsinglands flora och suttit i G A B S styrelse
under manga ar.

Omslagsbild: Piploka, Pleurospermum austiacum. Vdxten ar starkt hotad. Foto: LeifLarsson.
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Fjadergras gar att odla anda uppe i Harjedalen.

dessa rensades bort. Parkgroet ar minst
lika expansivt i stockholmstrakten, dar
jag har sett arten dominera belt i faltskiktet i granskog. Jag vill inte rekommendera det till odling. 2016: Mojligen har
jag lyckats rensa bort alia nya planter.
Alvaxing Sesleria uliginosa
Den 25 juni 2004 sattes en tuva fran
Gotland med flera vaxtarter, bland andra
aven alvaxing och angshavre, i kraftigt
kalkad jord i torrbacken. Pa denna plats
fanns 16 juni 2006 overblommad alvaxing. Den 6 juli 2009 sags ocksa atskilliga stran av overblommad alvaxing.
Arten har sedan minskat, samtidigt som
angshavre har okat, och 2016 kom bara
ett fatal stran till blomning.

Fjadergras Stipa pennata
Varen 2004 saddes kopta fron av denna
art i rabatt. Den 25 juni 2006 kom tva
fertila skott upp fran dessa plantor. Plantorna flyttades sedan till en mycket torr
rabatt och vaxte langsamt till stora rikt
blommande tuvor, som bildade rikligt
med fro. De fron som har lossnat staller
sig med hjalp av sina fjaderbihang vertikalt, sa att den vassa och med bakatriktade borst forsedda andan borrar ned sig
i marken nar hela froet med bihang ror
sig i vinden. Froet hamnar dar i ett lampligt lage for groning och en ny planta
uppkommer. Forsta aret bestar den bara
av ett par mycket smala blad. 2015: Riklig foryngring pa detta vis.
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Arsmote
Gavleborgs Botaniska Sallskap

Sondag den 11 mars 2018 kl 13.00
Studieframjandet Mitt
Langgatan 26, Bollnas
Motesagenda
Motet inleds med sedvanliga
arsmotesforhandlingar 13:00
Presentation av Halsinglands Flora,
cirka 14:00
Nya VAX-redaktionen presenterar sig
och VAX-utgivningen
Lagesrapport och diskussion
Gemensam fika

Varmt valkomna!
GABS

styrelse

Fortsattning foljer i kommande nummer av V A X .
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Halsinglands Flora-utstallning Hudiksvall
Det finns langt framskridna planer pa en utstallning pa Halsinglands Museum under
sommaren 2018. Syftet ar att vacka intresse for botaniken och bidra till att lansera
den kommande landskapsfloran for Halsingland.
Det behovs hjalp att skota och fomya vaxterna, visa bilder, prata med folk om
flora och vaxtplatser, uppmuntra till botaniserande och svara pa fragor antingen direkt, eller efter ta-reda-pa-tid. Du ar valkommen att bora av dig om du har lust och
mojlighet att deltaga i detta arbete en kortare eller langre period.

Bilderna visar skogsnycklar, Dactylorhiza

maculata subsp fuchsii. Foto:

AlfPallin

Kontaktpersoner:
Berit Berglund, e-post: bemitma@gmail.com, telefon: 026-51 42 78, 0730 41 40 38
Thomas Tidholm, e-post: thomas@tidholm.se, telefon: 0705 70 80 98
Besok garna G A B S webbplats for att halla dig uppdaterad om Florautstallning, Hostmote och ovriga aktiviteter inom foreningen: http://gavleborgsbotaniskasallskap.se
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Skogssvingel Drymochloa sylvatica
Sommaren 2006 tog jag en planta vid
Orvallsbacken i Delsbo och planterade
den i graaldominerad fuktig skog pa
mull nara backen. Den blommade med
tre stran bade 2007 och 2008. Sommaren
2009 fanns flera fertila stran och 2010
ett tjugotal. Vid rensning hittade jag
2009 flera froplantor inom en halvmeter fran moderplantan. 2016: Har spritt
sig mycket kraftigt kring den ursprungliga plantan. Det finns nu manga tiotal
blommande plantor och yngre plantor,
anda ned till arsplantor med bara 1 -2
mm breda blad. Dessa kanns igen pa den
morkt brunroda skottbasen, avsaknaden
av utlopare och svaga rotter. De flesta
plantorna har kommit upp dar vippoma
pa de langa strana lagger sig pa hosten,
men nagra finns pa storre avstand, mest
dar vi brukar ga. Graset bildar pa varen
2016, innan annan gronska har kommit
igang, ett flera kvadratmeter stort gront
fait dar artens breda overvintrade blad
tacker marken.
Flentimotej Phleum phleoides
I augusti 1997 sadde jag fron av flentimotej, tagna pa gravkullarna vid Jarvsta,
Gavle, pa den torraste delen av var tomt,
var "torrbacke", dar det 1996 fanns
varveronika Veronica verna och varforgatmigej Myosotis stricta. Jag kalkade
marken nagot. I maj 1998 syntes plantor
som antogs vara flentimotej. I juni 1999
kom mangder av fertila stran som visade
att det var ratt. Under de foljande aren
blommade tva tuvor rikligt. I juni 2004
fanns tre tuvor pa platsen for sadden och
tva pa nagra meters avstand. Dess status
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var ungefar detsamma 2005. Vaxtplatsen skots med handrensning av storre
konkurrerande arter pa saddplatsen och
slatter av omgivande grasvegetation. Ar
2010 sag man att den okade langsamt pa
saddplatsen och nagra meter darifran.
2016: Fortsatt okning genom frospridning.
Fjallgroe Poa alpina
Plantor fran en vagkant i Ostersund sattes 1996 pa en kraftigt kalkad del av var
ang, dar aven rosettjungfrulin och angsgentiana infordes. De blommade bra
dar under de foljande aren fram till ar
2000. Darefter minskade blomningen.
Det var svart att bedoma forekomsten av
sterila plantor i den tata grassvalen. Arten tycks vara konkurrenssvag gentemot
andra arter. 2009 och 2010 syntes den
inte. 2016: 0.
Parkgroe Poa chaixii
Den 18 april 1999 satte jag i skuggig
fuktig grasmark i kanten av angen ett
par plantor av parkgroe, tagna i stockholmstrakten. Parkgroet blommade
redan i borjan av juni 1999 och okade
bade genom bildning av nya skott intill
de gamla och genom froforokning, mest
inom nagon meter fran moderplantan,
men aven i kokstradgardslandet, dar de
karaktaristiska platta skottbaserna avslojade arten. Sommaren 2005 var det
uppenbart att graset var for expansivt
varfor jag gravde bort perifera smaplantor och tackte huvudbestandet med ett
tjockt lager av slaget gras. Fortfarande
2010 kom det dock upp nya smaplantor
i trakten dar graset forst planterades, och
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Syltag, Juncus tenuis
- ny for Gastrikland
Peter Stdhl

Syltag, Juncus tenuis. Foto: Peter Stdhl

Syltag ar en av de manga artema i det
ratt svara slaktet Juncus. Den liknar
mest stubbtag men ar gracilare med
langa, smala och raka stodblad som
skjuter upp over blomstallningen. Det
ger den en karaktaristisk profil som gor
det mojligt att urskilja den bland andra
stran. De spetsiga kalkbladen ar ocksa
en viktig karaktar men den syns forst
under lupp.
I slutet av sommaren stotte jag pa den
pa en skogsvag som passerar Tegelbmket vid Testeboan i Hille. Skogsvagen

slutar i en vandplan intill viltstangslet mot E4. Den vaxte ganska rikligt i
mittstrangen langs skogsvagen och sags
langs en ca 200 meter lang stracka. Vilket innebar att det finns tusentals plantor.
Arten sprider sig med fro och ar troligen
ganska lattspridd men rimligen maste
den ha funnits pa plats under manga ar.
Eftersom det var forsta fyndet i landskapet samlades ocksa belagg.
Lite senare samma vecka var jag vid
Sorsundet i Haim-ange. Det blev ett kort
fikastopp langs skogsvagen innan farden
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skulle fortsatta till fots. Nu uppenbarade
sig ater syltagen i vagkanten. E n belt
vanlig skogsvag med lite lerigt ytskikt
och vanliga vagkantsarter som rodven,
rolleka och ogontrost. Har fanns ocksa
atskilliga plantor men riktigt hur mycket
fanns inte tid att utreda.
Syltag ar en amerikansk inkomling
som funnits lange i Europa men till Sverige torde den ha kommit pa 1800-talet.
Den finns spridd i sydligare landskap
och ar narmast funnen i Uppland. Men
de senaste aren finns ocksa fynd fran Dalama och Angermanland i Artportalen.
lotcboan. N \

61.^ .Ml

Det finns ingen tidigare uppgift om syltag i Gastrikland eller i Gavleborgs Ian.
Men nu finns alltsa minst tva lokaler och
ytterligare en bofast art har gett sig till
kanna. Troligen gar det att hitta fler lokaler trots att skogsvagkanter torde vara
en av de mest valinventerade miljoema
i landskapet. Kan den finnas i Halsingland ocksa?
Lokaler (lokalerna finns inlagda i Artportalen, koordinater enligt S W E R E F
99 TM)
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och utvecklades dar snabbt till en stor
tuva med riklig blomning och frosattning. Nya froplantor kom upp i grasmattan pa upp till ett avstand som ungefar
motsvarar stralangden. 2016 fortsatter
okningen.
Darrgras Briza media
Fron fran Djupmyrs i Osterfamebo togs
2003 och saddes i plantskola. Plantorna
sattes sedan ut pa en kraftigt kalkad och
tamligen fuktig del av var ang, dar aven
angsgentiana, rosettjungfrulin, gronlandsyxne m.m. vaxte. Arten bildade
en rugge och blommade dar varje ar efter 2006, men fortfarande 2010 syntes
ingen spridning. 2016: Ruggen tillvaxer
i kanten, men ingen spridning med fro
sedd.

\agkaiu

Botanisk litteratur sicankes
Svensk Botanisk Tidskrift.
Argangama: 1983 och 1987-96.
Prima Loca Plantarum Vascularium Sueciae - Nils Hylander.
Forsta litteraturuppgift for Sveriges vildvaxande karlvaxter jamte
uppgifter om forsta svenska fynd. Supplement till SBT 1970.
Flechtenflora - Volkmar Wirth, 1980, Ulmer. Tysk lavflora med
omfattande nycklar, svartvita foton och illustrationer.
Allt i gott skick. Kan skickas mot betalning av fraktkostnad
eller hamtas hos mig.
Jens Hansen, Jarvso, e-post: jens@dharmacafe.se, telefon: 0703 63 61 57

Sotgras Cinna latifolia
Vid nagra tillfallen har jag forsokt att
odla sotgras i graalskogen i tomtens sodra ande, men i allmanhet misslyckats.
Ar 2009 kastade jag dar fro av arten men
inga froplantor syntes. 2011 planterade
jag en sotgrasplanta fran Bondarvsvallsberget i Jarvso i de murkna restema av
en lovtradsstubbe. Den overlevde och
ett stra blommade 31 juli 2012. Aret
darpa vid samma tid blommade ocksa
ett stra, men inga nya skott utvecklades
vid strabasen. Ar 2014 hade plantan ett
litet antal blad och ett stra, som saknade
vippa. Den dog sedan.
Den 8 juli 2013 satte jag en stor sotgrasplanta med rikligt med rotter pa en
kraftigt murken lovtradsstubbe, som var
en halv meter hog och hade en grop i
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mitten. Denna planta hade jag rakat riva
ned nar jag klattrade upp pa blocket SO
om Degermyren i Skog, dar ett hundratal plantor vaxer. Plantan vattnades i
starten, men stod sedan utan skotsel under en varm och torr period. Den 28 juli
syntes ett par stycken nagra cm langa
blad vid plantans bas, kring en massa
vissna stran och gamla blad. Den 26 maj
2014 hade plantan tva stran med blad.
16 juni 2014 var den stor och mycket
livaktig trots att det hade varit tamligen
torrt i ett par veckor. Den 12 juli 2014,
efter en dryg vecka med mycket varmt
vader utan nederbord, stod ett stra friskt
med en vippa med blomknoppar. Vid
snosmaltningen, i borjan av april 2015,
fanns en grupp med 2 - 3 cm langa
grona blad pa denna planta, som sedan
vaxte kraftigt under den ovanligt fuktiga varen och forsommaren. Aven lite
harsyra vaxte vid dess bas. Den 20 juli
2015 fanns en halvt utvecklad vippa,
som sedan blommade normalt. Den 18
april 2016 var sotgrasplantan frisk, med
4 sma blad, som hade overvintrat. Den
15 maj 2016 hade plantan en mangd nyutvecklade blad.
Utvecklingen hos den sist namnda
plantan belyser nagra egenskaper som
aven observationer pa naturliga vaxtplatser tycks visa. Sotgraset har mycket
litet behov av vatten och kan overleva
perioder med stark sommartorka. Det
skadas dock inte av riklig tillgang till
vatten dar det vaxer pa smarre block intill en back. Vad arten daremot inte klarar av ar konkurrens fran de flesta andra
vaxter, troligen sarskilt grasarter.
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Mystisk lokal for "exotiska" vaxter
Bjorn Wannberg
Samtliga foton i denna artikel ar tagna av forfattaren sjalv.

Gulblommiga lupiner.

Castilleja miniata eller annan Castilleja.

Castilleja miniata. Svenskt namn saknas. Enda fyndet i Sverige gjordes pa
en kolbotten nagonstans i Farila 1946.
Nar jag forde in denna information i
manuset till Halsinglands flora insag jag
nodvandigheten av att ta reda pa hur den
har unika vaxten sag ut. Googling pa
namnet bjod pa en verklig overraskning:
nagra av de forsta bilderna av blomstallningen som dok upp var praktiskt taget
identiska med ett par foton jag sjalv tagit
for ett par ar sedan!

Detta gav mig anledning att fundera ett
par varv kring den lokal dar jag hittade
arten. Nar jag kom hem efter att ha varit
ute pa floravakteri efter Botanikdagama
2012 hade Hans Jonsson fran Edsbyn
ringt och berattat om en lokal dar han
hittat gulblommiga lupiner. Han hade
ocksa uppmarksammat Ame Hedblom
pa lokalen, och Ame hade vid ett eget
besok dar sett en del andra egendomliga
arter. Birgitta Wannberg och jag akte
samma dag tillsammans med Arne och
Hans till lokalen, som visade sig vara en
relativt ny vagskaming vid RV50 mellan
Mallangsta och Styggbo, 15 kilometer
fran Alfta. Lokalens RT90-koordinater
ar 679100 150415. E n gmsig och inte
sarskilt lockande miljo dar knappast
nagon skulle ha kommit pa tanken att
botanisera om det inte varit for de iogonenfallande gula lupinerna.

7

Brokiris, lain fdrvildas pa vissa stallen dven i Hdlsingland.

fast inga plantor da uppmarlcsammades. Slokstarren har sedan okat kraftigt,
bade vegetativt och genom frospridning,
och blommat rikligt. Plantorna kommer
mest i vattenlinjen, men aven nagon
decimeter darifran. Dammen har aldrig
kalkats eller godslats, men naringstillgangen ar hygglig genom nedfall av lov,
invandring av insekter, grodor och paddor m.m. 2016: Kvar, men klenare an i
borjan, troligen p.g.a. for sur miljo.
Angshavre Avenula pratensis
Den 25 juni 2004 planterades ett stycke
grassval med flera arter, bl.a. denna, fran
Kraklingbo pa Gotland. Planteringen
gjordes pa den torraste delen av tomten, dar atskilliga torrbacksvaxter redan
vaxte. Den 6 juli 2009 sag man dar flera

plantor av angshavre, som just borjat
blomma. Arten har sedan aterkommit
och blommat varje ar. Vintern 2014 2015 hade en vattensork sitt bo i centrum av en stor angshavretuva. Denna
tuva paverkades inte av detta och 2016
fanns bade den och manga mindre plantor i den narmaste omgivningen, upp till
en meter fran moderplantan.
Lundskafting Brachypodium sylvaticum
Den 9 maj 2005 sattes en planta av lundskafting fran Gothemshammar pa Gotland i kanten av en syrenbuske. Jorden
kalkades kraftigt. Den utvecklade blommande stran 2006, men syrenbusken
vaxte, plantan hamnade i morker och
blomningen upphorde. Den flyttades
2010 till en solig plats intill ett block

Porslinsstjdma, Houstonia caerulea.

Men dar fanns ocksa en del andra underliga arter. E n av de forsta vi tittade pa var
ett par plantor av en vitblommig tolvgudablomma, Dodecatheon sp (fast enligt
Wikipedia ska tolvgudablommorna tydligen numera foras till slaktet Primula).
Sedan en lite vanligare tradgardsvaxt,
purpurklatt, Lychnis coronaria. Det
mest forbryllande var en liten spad vaxt
med manga blekbla fyrtaliga blommor
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Vitblommig lolvgudablomma, Dodecatheon sp.

som stod nere i vagdikena. Den drojde
det ett par ar innan jag fick tanken att
den skulle kunna tillhora marevaxterna,
Rubiaceae sp, och vid en sokning bland
dessa fick jag till slut napp - vaxten var
en porslinsstjarna, Houstonia caerulea.
Det ar en art som tydligen ibland saljs
som krukvaxt i Sverige, aven om jag
aldrig sett den vare sig i nagon butik eller katalog

9

Vdxter i Hdlsingland och Gdstrikland 1/2018

Vdxter i Hdlsingland och Gdstrikland 1/2018

terades i fuktig mulljord nara backen,
tillsammans med lokar av samma art
fran Stockholmstrakten. Dar trivdes de
mycket battre, blev storre och fler. De ar
bland de vackraste av tradgardens vaxter. 2016: mycket riklig blomning och
bladutveckling.
Kransrams Polygonatum verticillatum
Pa mulljord nara backen har jag kransrams sedan manga ar, men har tyvarr
inte antecknat dess ursprung. Troligen
ar den fran Los. Under 2000-talets forsta decennium har den langsamt okat
genom jordstamstillvaxt och blommat
och satt frukt varje ar. Annu 2015 har
inga froplantor observerats.

balaria muralis (eller mojligen nagon
annan Cymbalaria) och lupinvappling,
Thermopsis montana, uppe pa avsatsen,
samt graslilja, Sisyrinchium montanum,
nere i vagdiket, tillsammans med porslinsstjamorna. Samtidigt har de gula lupinerna nog blivit nagot fler, trots att en
del uppenbarligen blivit uppgravda, och
dessutom fatt sallskap av andra lupiner
med mer eller mindre bisarra fargkombinationer. De flesta av dessa vaxer uppe
pa en liten "as" som bildats mellan den
nya och gamla vagen.

Birgitta och jag har sedan besokt den
har lokalen en eller annan gang varje ar,
och eftersom nastan varje besok lett till
nagon ny upptackt minns jag inte langre
sakert vad vi sag redan forsta gangen.
Det mest givande har varit att ga pa en
liten avsats halvvags uppe i skamingen.
Tidigt hittade vi dar en Oxalis-art med
en relativt stor rosa blomma och nagot
suckulenta blad, samt nagra sma plantor av en ek med spetsflikiga blad. 2015
upptackte vi sa tva plantor av den bar
mystiska Castillejan, murreva Cym-

Oxalis-art som namns i texten.

Murreva, Cymbalaria muralis eller
mojligen nagon anrum Cymbalaria-art.

Rysk blastjarna Othocallis siberica
I juni 1998 sadde jag fron av rysk blastjarna fran en tomt i Overbyn i Jarbo pa
en stor del av var ang. Fortfarande varen 2001 syntes inget av dem. Pa varen
2002 syntes dock manga blad, men inte
forran 2003 blommade enstaka plantor.
Arten har sedan okat langsamt. Detta ar
en av de fa arter som det har lyckats mig
att fa in genom sadd direkt i grassvalen
(andra ar svartkampar, stor blaklocka
och vitfryle). Den ar mycket dominerande i vissa tradgardar och parker i
stockholmstrakten, men bara de som ar
gamla. Tydligen ar den aven dar ganska
langsam. 2016: Fortsatter att langsamt
oka, mest under trad och buskar i utkantema av angen.
Vitfryle Luzula luzuloides
Fron fran en jarnvagsbank i Ockelbo
saddes in omkring ar 2000 i sluten gras-

10

och ortvegetation pa torr mark i overgangen mellan den oppna tomten och
skogen. Dessa ytor slar jag inte. Efter
ett par ar fanns det blommande vitfryle
bar och var, och den okade. Arten skulle
mojligen kunna bli allt for expansiv.
2016: Okar langsamt i narheten av de
ursprungliga plantorna.
Vasstarr Carex acuta
I en liten damm gravd 2005 sattes 18
april 2005 en liten planta med vasstarr
fran Storsjons strand i Arsunda. Den
vaxte starkt med utlopare, som 2016
hade natt ut over storre delen av dammens yta och en bit i grassvalen som
omger dammen. Eftersom den har en
tendens att ta over rensas mycket av den
bort.
Backstarr Carex ericetorum
I maj 2010 sattes en planta av backstarr
pa sydsidan av ett block i torrbacken.
Den togs i en backe mot Ljusnan i Undersvik. Den blommade den 21 april
2014 och i skiftet april - maj 2015. Nagot okad storlek och rikligt med blomknopp 30 april 2016.
Slokstarr Carex pseudocyperus
I april 2005 gravde jag en damm med
nagra kvadratmeter stor yta och planterade i den bl.a. svardslilja, backveronika
och sjoranunkel fran Verkmyran nara
Utvalnas i Hille. Svardsliljan och sjoranunkeln tog sig, men inte backveronikan. Daremot kom slokstarr som redan
2006 blommade. Arten kom naturligtvis
med de andra plantorna fran Verkmyran,
och frona har troligen grott redan 2005,
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minskade, troligen pa grand av konkursom varje ar blommade med flera blomrens fran stinksyska 2016: tva exemplar mor. Ar 2016 ar den ytterligare nagot
med blom, igen spridning.
storre. Nagra sma froplantor pa andra
delar av dammstranden har tillkommit.
Gronlandsyxne Platanthera hyperborea
Tva plantor fran Island inplanterades i
Brokiris Iris versicolor
angen 27 juli 1999. De sattes i den krafVaren 2003 sattes en kopt planta av
tigt kalkade del dar aven angsgentiana
denna art i normalfuktig rabatt. Den
och rosettjungfralin vaxte. Bagge orblommade
redan forsta aret. Plantan
kideplantoma blommade 25 juni 2000.
vaxte under de foljande aren och delaDe blev lagre an plantorna pa Island.
des, varpa delarna tillvaxte. Manga fron
Stanglama vissnade nar plantorna kombildades ocksa, varav en del grodde till
mit upp till 4-5 cm hqjd. Den 26 aug.
nya plantor. 2016 fortsatter arten att lo2000 sag bagge plantorna ganska svaga
kalt expandera. Det forvanar inte att arut. Den 21 maj 2001 kom det blad upp
ten pa vissa stallen kan forvildas, aven i
ur bagge dessa plantor. Jag rensade bort
Halsingland.
konkurrerande orter och gras. Ar 2002
syntes ingenting av dessa plantor, inte
Backldk Allium oleraceum
heller under aren narmast darefter. Den
Den 14 aug. 1997 sadde jag grodd25 juni 2009 blommade emellertid tva
knoppar av backlok fran gravkullarna i
gronlandsyxnen pa denna plats. Det verJarvsta, Gavle, pa sydsidan av ett block
kar sannolikt att det var de ursprangliga
i var torrbacke. Plantor kom upp 1998 tva plantorna som visade sig igen. Den
2000, men sedan sag jag inte till nagra
ena av plantorna hade 2009 ett sterilt
forran 2009, da tva plantor visade sig.
sidoskott intill huvudskottet. Ar 2010
2010
sags
inga.
Bladen ar j u mycket
blommade de tva ursprangliga planlatta
att
forbise,
men inte blomstallningtorna igen, och da aven en ny planta pa
ama
med
groddknoppar, varfor detta
ca en halv meters avstand fran dem. Det
kanske
ska
tolkas som att de bara ibland
ar svart att forklara det pa annat satt an
utvecklar
groddknoppar. 2016 kom flera
att det ar en planta fran fro fran en av
lokblad upp dar, bl.a. pa den jord som
de ursprangliga tva. Aven detta ar var
en vattensork hade lagt upp vintern 2014
plantorna mindre an de brakar vara pa
-2015.
Island. 2016: T v a av tre plantor fortfarande kvar.
Svardslilja Iris pseudacorus
En planta av svardslilja sattes i dammen
den 22 april 2005. Den togs vid stranden
av Verkmyran i Hille. Plantan tillvaxte
snabbt och var 2009 en kraftig ragge.

Snoklocka Leucojum vernum
Varen 1997 togs nagra lokar av snoklocka vid Gavlean vid Tolvfors i Gavle
och planterades vid ostra husvaggen.
De blommade dar i flera ar, men bestandet minskade och plantorna sag
inte ut att trivas, varfor de i stallet plan-
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Hur ska man nu kunna forhalla sig till
en sadan har lokal? De flesta artema ar
j u sadana som forekomraer eller kan
tankas forekomma som tradgardsvaxter, men ganska ovanliga sadana. Detta
pekar pa avsiktlig sadd eller plantering,
men valet av lokal ar i sa fall ganska
marklig, en vagskaming pa ett hygge
mer an en kilometer fran narmaste bebyggelse, och med undantag for "lockbetet" de gula lupinerna ar det arter som
man maste snoka en del for att alls hitta.
Artsammansattningen ger ocksa en hel
del associationer at Nordamerika. A
andra sidan ar det svart att se hur den
bar underliga samlingen av arter skulle
ha kunnat hitta dit pa egen hand eller
via nagon sorts oavsiktlig sadd, sarskilt
svara att forklara pa detta satt ar ekplantoma.
Pa grund av denna tveksamhet i fraga
om lokalens status har jag inte gjort nagot storre vasen av den. Nu gjorde identifieringen av Castillejan den plotsligt
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mer intressant, eftersom jag inte hade
nagra uppgifter om den som tradgardsvaxt. Via Arnold Larsson fick jag sedan
kontakt med Thomas Karlsson om amnet. Han kunde informera mig att Castilleja miniata sedan 2006 har ett svenskt
namn, monjerod indianpensel, och faktiskt forekommer som prydnadsvaxt.
Samtidigt menade han ocksa att det fran
bilden inte belt sakert gar att avgora om
min vaxt ar denna art eller nagon annan
art ur slaktet, sa for sakerhets skull far
jag tills vidare kalla den obestamd indianpensel, Castilleja sp. Men i stallet
for att peka pa nagon oavsiktlig kalla
pekar den alltsa snarare i riktning mot
avsiktlig inplantering/sadd. Detta sprider daremot knappast nagot nytt ljus
over fyndet i Farila for 70 ar sedan. I
Zander Safverstams manus finns dock
en uppgift att den skulle finnas "inford"
vid Agvallen i Farila 1947. Om detta ar
samma stalle som den kolbotten dar den
forst hittades ar oklart.
Gronlandsyxne fran Island, tio dr efter planteringen.

Trajon Dryopteris filix-mas
Plantor togs 2007 fran Hjortkvarn i
Narke och planterades i vastra kanten av
ett stenrose, tillsammans med lite tradgardsjord men utan kontakt med jorden
under roset. De tog sig dar bra och var
sma men friska 2009, nastan fullstora
2010. Trajon har i Halsingland en utpraglad tendens att vaxa pa upphojningar i terrangen, heist samlingar av sma
block, och heist i sydsluttningar, men
patraffas aldrig pa hoga block som ar
isolerade fran markvegetationen. 2016:
Okar.

12

Dvargvarlok Gagea minima
Dvargvarlok har dykt upp pa ett par
stallen i perennrabatter. Den har troligen
kommit in med kopta plantor. Lokalt
okar den langsamt och den kommer upp
pa nya stallen i rabatter. Vanlig varlok G.
lutea har inte synts till. 2016: Fortsatter
pa samma vis.
Krollilja Lilium martagon
Krolliljor fran stockholmstrakten inplanterades 25 maj 1997 pa fuktig mulljord nara backen. De blommade i juliaugusti 1998, och flera ar darefter, men
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men ofta torr backfara. Jag har satt eller planterat in vaxter i grasmark pa den
torra och den fuktigare delen av tomten,
och i den fuktiga och mullrika graalskogsmiljon i narheten av backen. For
arter som formodas vara kalkberoende
har jag kalkat jorden kraftigt.
Inforsel av vaxtarter till en plats kan
naturligtvis valla huvudbry for efterkommande botanister, om inforseln inte
dokumenteras. Nar vi flyttade till tomten 1996 inventerade jag grasytorna dar
jag sedan har gjort en stor del av mina
introduktionsforsok. Jag har ganska
noggrant registrerat inplanteringama,
med uppgifter om ursprungsort, datum
for sadd eller plantering och skotsel darefter. Under uppodlingen av andra delar
av tomten till kokstradgard och rabatter
har jag antecknat vilka arter som grodde
ur frobanken. Dessa olika anteckningar
tillsammans borde ge en uppfattning
om de nu narvarande arternas historia
pa tomten - delvis fore och framfor allt
efter 1996.
Gransdragningen mellan vild och odlad ar svar. I denna artikel har jag tagit
med arter som finns i Den nya nordiska
floran, men varit restriktiv med arter
som vanligen betraktas som tradgardsvaxter.
Har nedan foljer en artvis ordnad forteckning over iakttagelser pa var tomt.
Artema ar ordnade enligt L A P G I I I ,
samma ordning som forekommer i nyligen publicerade floror.
Manga av beskrivningama ar fortsattningar pa det jag skrev 2001,2006,2010
och 2011. Jag har overraskats av att vissa insadder eller inplanteringar, som jag

forst trodde var misslyckade, senare har
visat sig ge resultat. Tillfalligheter kan
spela in och man maste ibland gora flera
forsok innan man vagar bedoma om en
art kan trivas i den miljo man erbjuder
eller inte. Det vore meningslost att bar
redogora for alia de inplanteringsforsok
som bade initialt och pa sikt visade sig
misslyckade. Endast sadana som under
nagon period har lyckats ar medtagna.
Vissa lyckade inplanteringar har ocksa
uteslutits, eftersom de inte tillforde nagon ny kunskap. Alia nedan namnda arter, utom grabinka, saknades pa tomten
nar vi flyttade in 1996.
Inforda arter
Sjofraken Equisetum fluviatile
Sjofraken kom in tillsammans med andra vattenvaxter 2005, nar jag planterade i en liten anlagd damm. Den sprider sig med utlopare i hela dammen och
halls efter genom bortrensning.
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Thomas Karlsson hjalpte mig ocksa
med de gulblommiga lupinerna, genom
att peka pa nagot som kallas regnbagslupin, Lupinus xregalis, tydligen en hybrid mellan gul busklupin och blomsterlupin, Lupinus arboreus xpolyphyllus.
Plantorna liknar i stort sett blomsterlupiner, men blommorna tycks fa se ut lite
hur som heist vad fargkombinationema
betraffar, vilket stammer val med det intryck vi fatt pa platsen. Enstaka plantor
av den gulblommiga formen har vi ocksa sett pa nagra stallen langre soderut
langs vagen soderut mot Svabensverk.
Aven Enar Sahlin och Margareta Edqvist har rapporterat regnbagslupiner
med olika fargkombinationer fran ett par
lokaler mellan Skalsjon och Svabensverk. Pa dessa stallen har det varit fraga
om mer eller mindre enstaka exemplar
med nagra kilometers mellanmm. Om

regnbagslupinen kommit dit samtidigt
med lokalen vid Mallangsta eller ar
sekundart spridd darifran ar knappast
mojligt att avgora. Om nagra av de andra frammande artema finns ocksa pa
de stallena har vi inte kontrollerat. Lite
anmarkningsvart ar att det pa strackan
soder om Mallangsta fortfarande ar ganska glest med vanliga blomsterlupiner,
som daremot fyller vagslanterna norrut
mot Alfta.
Sommaren 2017 fanns det fortfarande
gott om regnbagslupiner. Porslinstjarnan har vi observerat i relativt oforandrat antal varje ar sedan 2017. Grasliljan
fanns ocksa kvar 2017. Likasa fanns
fortfarande lupinvappling och nagra ekplantor (mojligen rodek Quercus rubra).
Tack till Thomas Karlsson for hjalp och
vardefulla synpunkter om dessa fynd!

Hostlasbraken Botrychium multifidum
Tva sma grapper av plantor togs fran
en mycket rik lokal pa en deponi av
sprangsten fran kraftverkstunneln i
Horrmund, norra Dalarna, och planterades 9 juli 2000 pa angsmark som varken
ar torr eller vat. De overlevde och bildade sporer men var hela tiden mindre
an pa ursprangslokalen och visade en
snarast vikande tendens fram till 2005,
da jag gravde upp dem och satte dem
pa en fuktigare plats, dar jag trodde att
de skulle trivas battre, men dar de sedan
inte har kunnat aterfinnas. 2016: 0.

Smaplantor av nagon ekart.
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Anders Delin
Foton i denna artikel utan angiven fotograf ar tagna av Anders Delin.

AlfPallin
Samtliga foton i denna artikel ar tagna av forfattaren.
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Det ar med stor gladje att vi fortfarande kan dela med oss av Anders Delins botaniska
arbeten och kunskaper har i tidningen. Denna artikel ar forsta delen av ett omfattande manus han lamnade efter sig och skickade till V A X redan maj 2016. Fortsattning
foljer i kommande nummer av V A X .
Redaktionen
Dell

Olivspindling, Cortinarius venetus.
2017 visade sig bli ett sarskilt bra svampar med god tillgang pa matsvamp saval
som riklig forekomst av ovriga arter
inom de flesta slakten i stora delar av landet. For Halsingland gjorde jag flera fynd
av arter som inte tidigare fanns noterade
for landskapet pa Artportalen, vilket i
sig inte betyder att de inte tidigare hittats i Halsingland eller att de ar sarskilt
ovanliga. Men jag tycker det kan vara intressant att notera dessa, kanske det ger
inspiration till att flera av oss att kolla lite
narmare pa vad vi hittar och att rapportera fynden.
Den andra September besoker jag
Tannasen ett berg i Trono nagot kalkpaverkad berggrund med trolig forekomst
av gronsten, en lokal dar jag genom aren

gjort manga fina och ovanliga fynd flera
signalarter och rodlistade som indikerar
hoga naturvarden. Den bar dagen hittade jag olivspindling, Cortinarius venetus, ny art for mig och inga tidigare rapporter pa Artportalen fran Halsingland,
alltsa forst i Trono for landskapet.
Fran Artfakta ArtDatabanken: Olivspindlingen hor hemma i samma underslakte, Leprocybe, som den valkanda
toppiga giftspindlingen, Cortinarius rubellus. Till underslaktet raknas arter med
torr hatt, som ar fibrig, filtad eller fjallig,
saltan belt glatt. Bland dessa bildar olivspindlingen en grupp av narbeslaktade
arter med grona fargtoner hos fruktkropparna. Olivspindling raknas till signalartema.

Jag har 2001, 2006, 2010 och 2011 skrivit i V A X om mina erfarenheter inom
rubrikens omrade. E n del fakta fran
dessa artiklar upprepas har, men de darefter gangna aren har givit manga nya
erfarenheter betraffande de da beskrivna
artema och ytterligare nagra planterade
eller sadda arter har studerats.
Drivkraften for att odla vilda vaxter i
den egna tradgarden var, och ar, att lara
kanna dem battre. Jag har odlat manga
plantor av backruta Thalictrum simplex
och angsmta T. flavum for att klarlagga
vilka karaktarer som kan anvandas for
att skilja dessa arter. Enbart bladkaraktarer dog inte for att halla isar dem
(Delin 1994). Om man for in en art som
tidigare inte har funnits i tradgarden far
man pa detta satt en mojlighet att studera
dess spridning, som pa dess vaxtplats i
naturen kan vara mycket svar att komma
underfund med. Man ser hur arterna ser
ut vid olika arstider och hur de reagerar pa omvarldsfaktorer. Ytterligare en
anledning till att plantera in dem ar att
man darigenom kan fa battre fotografier
av dem an man lyckas med vid hastiga
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besok pa avlagsna lokaler i olika vader.
Meningen med mina odlingsforsok
har inte varit att utsatta de inplanterade
vaxterna for hela den konkurrens som
ett etablerat vaxttacke utovar, utan att
forsoka fa dem att overleva i nagot sa
nar naturlig miljo. Vissa arter har visat
ypperlig konkurrenskraft och inte behovt nagon skotsel alls. Andra, speciellt
vissa av dem som har planterats i grasmark, har behovt hjalp. Konkurrerande
vegetation narmast plantan har ryckts
bort. Detta kan ha paverkat deras utveckling, vilket maste has i minnet nar
resultaten tolkas.
Var tomt ligger i Jarbo i nordvastra
Gastrikland, vid koordinatema RT90
67325 15432, 100 m o.h., pa gransen
mellan Gastriklands lagland och den
norrlandska bergkullterrangen. Den ligger i utkanten av Jarboasen, pa sandjord,
dar podsolprofil utvecklas. Den sluttar,
ar mycket valdranerad och till storsta
delen torr. Den gransar i oster till Kulgatan. I sodra kanten av tomten finns ett
fuktigt strak med graal Alnus incana,
mulljord och en periodvis vattenfylld.

35

Vdxter i Hdlsingland och Gdstrikland 1/2018

Vitkransad spindling, Cortinarius claricolor.

Ndrbild av "stellariamattan ".
Foto Laila Bissman

blott i parken utan aven i tradgarden och
pa en liten 6 som tillhor arrangemangen dar. Enligt Upplandsfloran 2010 ar
den mycket sallsynt, har sin nordgrans
i Uppland, ar av odlat ursprung men
finns aven i naturlig miljo som lundar,
lovsnar, angsgranskogar. Skuggigt ska
det vara. Lysande i kritvita drivor nar
den blommar och kan lokalt vara under
spridning. Eljest tillbakadragen i skuggan. Forst publicerad av Celsius 1735
enligt Upplandsfloran.
Det finns en gammal jattebok i Mackmyraparken, over tre meter i omkrets,
men det ar under den gamla larken vid
hundgraven som buskstjarnblommorna
funnit den skuggiga plats och den jordman de behover. V i har haft botanister
dar 1966 och 1992 enligt Gastriklands

Portrdtt av buskstjdrnblomma.
Foto Laila Bissman

flora, men dessa stjarnblommor kan
verkligen konsten att huka sig. Det blev
leveransen till Peter Stahls brevlada i
slutet av juni 2017 som blev det forsta
bekraftade fyndet i Gastrikland och darmed ar Mackmyra brukspark ny nordgrans for Stellaria holostea.
Laila Bissman gjorde en fotosafari
till Mackmyra 22 juni 2017 for buskstjamblommornas skull. Darfor kan alia
VAX-lasare nu fa se Mackmyraparkens
dolda skatt fotograferad i slutet av sin
blomningstid. Den 26 maj 2018 har jag
preliminart stamt nytt mote med buskstjarnblommorna for att fa se dem i full
blom. Det ar ett inofficiellt mote utan
klockslag, men ak garna dit och se skatten med egna ogon.

I narheten av olivspindlingen vaxte det
ocksa vitkransad spindling, Cortinarius
claricolor. Aven denna spindlingen ar
mitt forsta fynd av arten och likval forsta noteringen for Gavleborgs Ian och
Halsingland pa Artportalen. Huvudforekomst enligt. Artportalen ar Jamdand,
Medelpad, Dalarna samt landskapen
runt Malaren och vastkusten.
Det finns inte sa mycket information
att hitta och lasa om vitkransad spindling, men bar kommer nagot av det jag
hittat i litteraturen. Det ar en stor och
kraftig, kottig svamp med en hattdiameter pa upp till 15 cm med en kraftig vit
krans av velum som ocksa tacker stora
delar av foten. Den foredrar granskog
men forekommer ocksa med bjork och i
sodra Sverige med bok. Vaxer ofta tuvad
manga tillsammans. Vitkransad spindling ar inte rodlistad och raknas inte till
signalartema da den ar relativt vanlig
inom sitt huvudsakliga utbredningsomrade. Men den ar val vard att notera nar
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den dyker upp pa nya fyndplatser. Jag
tycker det ar en mycket vacker svamp
och hoppas att skogen far vara kvar sa
att den och ovriga arter kan aterkomma
och pryda sin plats pa Tannasen.
Den sjunde September aker jag forbi
det stora boktradet som ar planterat pa
en liten oppen grasplan i centrala Soderhamn och ser fran bilen att dar vaxer en del svampar, det visar sig att det
bl.a. ar flera fruktkroppar med finluden
stensopp Boletus reticulatus en utmarkt
matsvamp med forekomst i Sverige till
Uppland enligt Svampar en falthandbok
Svengunnar Ryman. Nagon dag senare
hittar jag "den finludna" ocksa pa en l i ten grasplan invid gamla jarnvagsstation
i Soderhamn dar den vaxer med lind.
I grasmattan under boken vaxer ocksa nagra fa fruktkroppar av gronriska
Lactarius blennius, dar ar allman i sodra
Sveriges bokskogar, men det ar mojligt
att det gar att hitta den med planterade
bokar langre norrut som i Soderhamn.
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Den dolda skatten fanns i larkskuggan
mellan Hundgraven och Lusthuset
Berit Berglund
Dar hade skatten funnits sedan slutet
av 1800-talet trodde markagaren E v a
Klingberg nar jag omsider fragade henne om buskstjarnblommomas, Stellaria
holostea, historia i Bruksparken i Mackmyra. Det var namligen da som agronomen Wilhelm Fogelmarck anlade och
planterade parken och forvandlade angar och vretar till det som vi nu ser som
Mackmyra Brukspark. Inspirationen och stjamblommorna - kan ha kommit
fran Engelska Parken i Forsmark, dar
bans bror var ingift.
Nagra dagar tidigare hade jag inte
upptackt dem, eller rattare sagt bara
skymtat lite vitt i skuggan och formodat
att dar vaxte faltarv. Under vandringen
pa De Vilda Blommornas Dag den 18
juni 2017 i Bruksparken blev det sa att
vi fastnade pa alia mojliga blomster,
gras, gamla trad, vattendrag etc. (parken
ar omfluten av Gavlean) och aldrig steg
in i larkskuggan mellan Hundgraven och
Lusthuset.
Jag kom saledes inte in pa sjalva
vaxtplatsen den dagen, men i utkantema
vaxte enstaka exemplar (ganska overblommade) i det hoga parkgroet, Poa
chaixii, sa jag nappade i alia fall at mig
ett par exemplar och slangde ner i plastpasen for att titta narmare pa. Hemma
fiskade jag upp en stor, strav, tydlig, ej
trasslig stjamblomma med ett fatal dolkliknande stjalkblad ur pasen! Oj-oj-oj.
Det var Ove Lennstrom som forkla-

rade for mig ett par dagar senare att
Stellaria holostea ar sydlig, trivs bast i
nyutslagen bokskogsgronska och egentligen inte finns pa vara breddgrader. Det
var Eva Klingberg som sa: "Det var sana
dar Tage och jag lag pa under bokarna
i Danmark for manga ar sen nar vi var
pa en bokskogsutflykt for att hora och se
bokarna sla ut. De slar ut allihop samma
datum varje ar och knapper da ivag sina
skyddsfjall."
Darefter utgick en vetenskaplig expedition med tva utsanda (Ove och jag) for
att hamta belagg pa en vaxtplats cirka
100 kvadratmeter stor, och leverera i
Peter Stahls brevlada for pressning och
professionell koordinatsattning. Vaxtplatsen ligger i fin parkskugga och det
finns sevardheter runtomkring, som t ex
vitfryle Luzula luzuloides och avenbok
Carpinus betulus. Hur kunde jag da bara
"skymta lite vitt" pa en sapass stor yta?
Svaret ar att ingen ser buskstjarnblommorna i tradskuggan nar de inte blommar. De bildar med aren mjuka fjadrande mattor, bekvama och hallbara att
ligga pa och se nar bokarna slar ut, ty
de vissnar ner valdigt langsamt eftersom
nasta ars blomskott bildas i de gamla
bladvecken.
Hur lange har Stellaria holostea funnits i Mackmyra utan att bli upptackt
(av besokande botanister) ar en fraga
som soker sitt svar. E v a Klingberg har
sett dem sen 1977, val etablerad icke

Puckelbldcksvamp, Coprinopsis acuminata.

Kungschampinjon, Agaricus augustus.

Tva dagar senare den nionde September
hittar jag vid Vadporten, mellan Stugsund och Sandarne, puckelblacksvamp,
Coprinopsis acuminata, som har sin
huvudsakliga forekomst i Vastergotland
och Skane dar den vaxer tuvad pa marken i lovskog och i grasmattor. Mindre
vanlig enligt Svampar en falthandbok
Svengunnar Ryman. Samma dag plockar
jag ocksa en hel korg full med kungs-
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champinjon, Agaricus augustus i stadsparken Soderhamn efter Kungsgatan dar
den vaxte under lind. En mycket imponerande svamp med sin storlek. Nagot underligt att den inte tidigare ar rapporterad
fran Halsingland den ar sakert bade hittad och plockad och tillagad flera ganger
bar i traktema fast for mig var det forsta
fyndet av den bar goda och eftertraktade
matsvampen.
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Den tionde September ar det dags for
nasta trevliga fynd for Halsingland da
jag pa sandtallheden vid Moheds flygfalt hittar talltuvskivling, Lyophyllum
shimeji.
Sa har skrev man i Svenska Dagbladet angaende svampen nar den hittades
pa en sandtallhed utanfor Skelleftea 1
September 2010: E n ny Japansk delikatess har hittats i Sverige, hon-shimeji
eller talltuvskivling. Svampen kan kosta
8.000 kr kilot i Japan. Att det ar en utsokt god matsvamp fick jag erfara nar
Barbro Wigren en svampkonsulentkollega hittat plockat och tillagat talltuvskivling. Ocksa det fyndet gjordes vid
Moheds flygfalt. Lena Westberg berattar
att hon ocksa hittat svampen nu i ar.
I stadsparken Soderhamn efter Humlegardsgatan far jag 12 September se hur
det "lyser" fran rodbruna fruktkroppar
av svamp, det ar ravriska, Lactarius fulvissimus. E n vacker svamp dar de flesta
fynden ar rapporterade fran Malardalen
dar den forekommer mindre allmant i
lovskog och parker, men nu har den tydligen ocksa hittat till Halsingland och
Soderhamn.
Den tjugonde September besoker jag
ater Tannasen i Trono dar jag i ett traktorspar ser en mycket vacker liten svamp
som vaxer i grupper pa flera stallen. Med
sin litenhet, den gulroda till rodbruna
batten ar bara nagon cm. bred och den
smala foten med ett vackert vitt sicksackmonster ar 5 till 10 cm lang, lyser
den anda upp sin omgivning. Det ar en
art jag inte tidigare traffat pa och nar
jag sedan artbestamt den till kantslojskivling, Hypholoma marginatum, och

Talltuvskivling, Lyophyllum shimeji.
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Hang med oss i Skogsgruppen!
Skogsgrupp pa utflykt for att lara mer
om skogen och att identifiera
skyddsvdrda arter

Skogsgruppen Gavleborg ar en samling skogsintresserade. V i ordnar skogsexkursioner for att identifiera naturvarden i skog och lara oss mer om skogens arter och miljoer. Vi arbetar for att skydda fler skogsomraden och att
storre hansyn ska tas till skogens biologiska och sociala varden. Ta garna
kontakt och var med!
Kontaktuppgifter
Lanets maillista och Sandvikens skogsgrupp:
Inga-Greta Andersson, andersson.ingagreta@gmail.com, 0703 54 94 89
Exkursioner och studiecirklar:

Ravriska, Lactarius fulvissimus.

Magnus Andersson, magnus.andersson@foran.se, 0706 58 37 56
Skogsprojektet och GIS:
Stig Hammarsten, hammarstenstig@gmail.com, 0705 88 52 43
Skogsgruppen Gavle:
P-O Erickson, perolof.erickson@gavlenet.se, 026-68 69 66
Skogsgruppen Sodra Halsingland:

Kantsldjskivling, Hypholoma marginatum.

i

rapporterar in den, visar det sig att det
ar ytterligare en art som saknar noterade fyndplatser fran Halsingland. Kollar
man pa utbredningskartan framgar att de
flesta fynden ar rapporterade fran Vastergotland.

Kent Westlund, kent.t.westlund@telia.com, 0278-65 09 19
Stefan Olander, skalensfabod@gmail.com, 0705 69 26 90
Skogsgruppen Norra Halsingland:
Per-Gunnar Jacobsson, per-gunnar.jacobsson@bredband2.com,
0705 95 47 55
Magnus Andersson, magnus.andersson@foran.se, 0706 58 37 56
Facebook: https://www.facebook.com/skogsgruppengavleborg/
Internet: https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/skog-naturvard/
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En del akututryckningar till avverkningsanmalda omraden har det ocksa
blivit, t ex vid Axmar bruk i ett omrade som uppmarksammats av Monica
Svensson, Finnfara/Flugen i Bollnas
som Torbjorn Alsing och Per-Erik
Modd noterat samt On i Hedesunda som
Birgitta och Per-Owe Loock kallade till.
Vi tycker oss, atminstone delvis, fa
positiva resultat. Ett storre tatortsnara
omrade pa bolagsskog blev avsatt som
nyckelbiotop i Axmar. Det ar starkt
kalkpaverkat och hyser en mangd olika
ovanliga och/eller hotade marksvampar.
I Finnfara har vi fatt veta att markagaren forhandlar med Lansstyrelsen Gavleborgs Ian om eventuellt bildande av
reservat av halvon.
Pa On vid Dalalven, har vi forsokt
forma Stora Enso att ta storre hansyn
genom att spara en storre del av skogen
kring den fina vandringssdgen lokalbefolkningen gjort runt halvon. Den anvands flitigt och gar delvis i harlig "John
Bauer-skog". Dit kommer aven manga
utlandska turister som rekommenderas
en promenad av Sandsnas camping,
som ligger langre norrut pa On. Omradet har riktigt gamla tallar och ar harligt
mossbevuxet - och ibland kommer man
till vackra klippor vid vattnet. Skogen
intill ar en valdigt vikdg del av naturupplevelsen nar man gar dar.
Engagemang i lanet och lokalt
Ca 160 personer finns pa en sandlista
for skogsgruppen i Gavleborg, geografiskt sorterat. Dar skickar vi ut information om olika aktiviteter i lanet som
beror skogen. Fyra lokala skogsgrupper

Naturskog med gamla trdd och lagor dr en
fdrutsdttning for manga arter.

har ocksa bildats. I Sandviken har lokala
gruppen traffats ca en gang i manaden
vintertid inomhus, i samarbete med Studieframjandet, och planerat olika utflykter nar det ar barmark. Vi har haft innetraffar med Tomas Troschke for att lara
oss om mossor, Nicklas Gustavsson om
lavar och kvallar med Ove Lennstrom
och Laila Bissman for att forkovra oss i
svampama. Vi marker att vi lart oss lite
under den bar tiden - och vi blir mer intresserade av mangfalden i skogen.
Vill du sta med pa var maillista och
fa inbjudan till aktiviteter och utflykter,
skicka ett mail till: andersson.ingagreta@gmail.com. - Valkommen att engagera dig for skogen!
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Sjatte oktober gor jag tillsammans med
Par Hedwall forst ett besok vid idrottsplatsen i Borg Norrala och senare samma dag Kursil i Styvje. Idrottsplatsen
bjuder pa klubbhonungsskivling, Armillaria lutea. E n honungsskivling som har
hittats de flesta gangema i Skane.
Honungsskivlingar vaxer pa stubbar och stammar och pa i marken dolda
vedrester. Svampen ar bade saprofyt pa
ved och parasit pa levande trad och orter. Honungsskivling ar nu uppdelad pa
5 olika arter i Sverige, kanske flera arter
av svampen finns pa andra hall i varlden. I Rumanien gar den under namnet
Gebe och ar en mycket eftertraktad matsvamp, jag har sjalv atit den i flera olika
anrattningar hos familjer nar jag besokt
sma byar i norra delarna av landet.
I Kursil darefter, tillsammans med
sex andra arter pa en bjorkstubbe, lyser
nagra fruktkroppar slemmig tofsskivling, Pholiota adiposa, vackert orangegula, en art som sa manga andra ocksa
har sin huvudforekomst med flest inrapporterade fynd fran Malardalen. I boken
Svampar i Norden och Europa skriver
Bo Nylen att den vaxer under hosten en-

KIMjhommgsskivling, Armillaria hilcii.

Honungsskivling "Gebe" pa marknad
i Rumanien 2012.

staka eller i sma tuvor pa levande eller
fallna stammar av lovtrad ofta pil och
bok forekommer mindre allmant i Sydoch Mellansverige.

Svampkuriosa:
Vad ar sa stort att det tacker en yta pa 965 hektar, eller narmare 1.400 fotbollsplaner? Svaret ar; varldens storsta nu levande organism: en svamp i Blue
Mountains i ostra Oregon i U S A . Detta kan jamforas med varldens storsta nu
levande djur, blavalen, som kan bli 30 meter lang och vaga 150 ton.
Svampen ar en art av honungsskivling, Armillaria ostoyae, och uppskattas
vara 2.400 ar gammal utifran dess nuvarande vaxttakt, men den skulle kunna
vara betydligt aldre an sa. Storre delen av organismen breder ut sig under
jorden och fragan ar hur man da kan veta att det ror sig om en enda svamp?
Svaret ar att man dels har kikat pa DNA, dels har tagit prover fran olika delar
av svampen och lagt ihop dessa for att se om de vaxte ihop.
Kdlla: Allt om vetenskap nr 12-2007.
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Skarp dropptaggsvamp, Hydnellum peckii, signalart och spektakuldr i detta stadium med
sin rdda vdtska.

Slemmig tofsskivling, Pholiota adiposa.

Sammantaget under 2017 har jag 76
nya arter noterade pa Artportalen men
pa en del av dessa ar jag medrapportor
fran exkursioner dar v i var flera som
gjorde olika fynd. Nagra av svampama
som star med pa listan fran 2017 har jag
bade hittat och plockat tidigare under
aren men underlatit att rapportera. Av
de bar llpresenterade artema som ar
nya fynd for mig och som resulterat dll
en prick pa Artdatabankens karta over
fyndplatser; upptacker nog troligen flera
av er som laser detta att den dar svampen har jag j u ocksa hittat flera ganger
bar i Halsingland, rapportera da garna in
dessa sa kanske det sa smaningom blir
en komplett fyndlista for vart landskap.

Da mina bar beskrivna 11 fynd alia ar
fran Soderhamns kommun ar det absolut
sakert att de ocksa gar att hitta pa andra
platser i vart landskap.

Citerad litteratur och
hanvisningar
Allt om vetenskap, nr 12 / 2007
Svampar en falthandbok,
Svengunnar Ryman

Vedlevande svampar visar ofta pa skyddsvdrda biotoper Hittar man en signalart kan man
rdkna med att detfinns fler och/eller rddlistade arter i omradet.

Svampar i Norden och Europa,
Bo Nylen
Artfakta ArtDatabanken S L U
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Tomas Troschke

Inga-Greta Andersson
Samtliga foton i denna artikel tagna av forfattaren.

Nagot om kunskapslaget for mosippa
i Halsingland

Ny fart pa skogsgruppen tack vare
projektmedel
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Skogsgruppen Gavleborg, som utgar
fran lansforeningen av Naturskyddsforeningen, fick under 2016/2017
projektpengar for att satta mer fart pa
skogsarbetet. Man sokte samarbete med
skogsintresserade i olika foreningar,
som omitologer, hembygdsforeningar,
G A B S och allmanheten, for att vacka
intresset for naturskogen.
Tva traffar anordnades forsta aret,
en med rikskansliets sakkunniga Malin
Sahlin och en med Kronobergs skogsgmpp. V i hade aven en skogskurs med
Sebastian Kirppu, skogsbiolog som ar
engagerad naturskogsraddare och kunskapsspridare, och en studiecirkel om
bedomning av naturvarden under ledning av Magnus Andersson, G A B S .
Digitala hjalpmedel for ett aktivt skogsarbete
ortofoto, Artportalen, avverkningskoll och luben har presenterats
Under 2017 genomfordes tre moten,
i Sandviken, Bollnas och Delsbo, for att
hitta fler fina skogar och fa kontakt med
fler skogsaktiva. V i fortsatter med exkursioner och att lagga in skyddsvarda
skogar i GIS-systemet, ett datorbaserat
system for att samla in, lagra, analysera
och presentera geografiska data.
Vi har byggt upp ett eget GIS-system
med 22 omraden med hoga naturvarden
(2016) och 55 omraden (2017). V i delar
med oss till Lansstyrelsen Gavleborgs
Ian som lagger in dem i sitt sa kallade
bevakningsskikt samt informerar Skogsstyrelsen. Om det galler mindre omra-

usdal

Delsbo

Exkursion pa skogskurs med Sebastian Kirppu.

"Oder
Skogscirkel med Magnus Andersson pa utflykt.

G a v l e b o r g s ign

\.

Oversikt over fyndlokaler i Hdlsingland 2012-2017, Gdvleborgs Idn.
De lila straken visar storre sand- och grusfdrekomster

Bombmurkla, Sarcosoma globosum, signalart
och sarbar (VU), en av endast fern fridlysta
svampar i landet. Sverige har en stor del av
artens kdnda fdrekomster globalt

den meddelar vi Skogsstyrelsen direkt,
om det ar storre omraden gar det alltsa
via lansstyrelsen.

Harom aret faststallde Naturvardsverket
ett atgardsprogram for den starkt hotade arten Mosippa, Pulsatilla vernalis.
Lansstyrelsen har darmed mojlighet att
avsatta en del pengar for bland annat
inventering och atgarder. Men for att
kunna gora insatser behovs kunskap om
var arten finns och hur livsmiljon ser ut.
I sodra delen av lanet ar kunskapen om
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var mosippan fortfarande finns kvar ratt
god genom den inventering som G A B S
genomforde 2102-2014. I norr finns det
dock manga lokaler som inte besokts pa
senare tid och darfor har vi (Lansstyrelsen) under nagra veckor 2016 och 2017
forsokt aterfinna och beskriva tidigare
fyndlokaler i Halsingland. I dagslaget
har vi kunskap om ca 80 lokaler, se karta.
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Ryl, Chimaphila umbeliata. Foto: LeifLarsson

talet blommande plantor till minst 1.000
inom ett 30 x 24 meter stort omrade.
Vi fortsatte till Villsjon i Mo socken dar
tre lokaler for ryl rapporterats. Till var
stora gladje blommade den fortfarande
ocb en av delforekomsterna var synnerligen riklig. Den tredje lokalen visade
sig vara felaktigt angiven och koordinatema kunde justeras.
Stort tack till alia som bidrog till
floravakteriet denna dag: Par Hedwall,
Leif Larsson, A l f Pallin, Enar Sahlin
och Lena Westberg.
Ovriga insatser
I Gastrikland bar bara enskilda floravaktarinsatser gjorts under aret. Ake Lundblad har till exempel, liksom tidigare ar,
kontrollerat faltgentianor, skogskorn,
stravlosta och stor lasbraken i kalkomradet soder om Gavle. Tyvarr for sista
aret meddelar han.
Per-Olof Eriksson aterbesokte som

vanligt svinrotslokalen i Hemlingby i
Gavle. Jag har kontrollerat nagra lokaler
for glesgroe, skogssvingel, stenfro, gulyxne, och knottblomster liksom lokalen
for pysslinglasbraken.
Arnold Larsson har ocksa kontrollerat lokaler for sotgras, i Bjuraker i Halsingland. Leif Larsson har rapporterat
skogsklockor i Bollnas och Enar Sahlin
har floravaktat mosippor och stortimjan.
2018
Nasta ar kommer vi att anordna en tvadagars traff i Gastrikland och ytterligare
nagra spridda traffar i lanet. V i raknar
med att fler ansluter och hjalper till med
floravakteriet. Det ar bade enkelt och
roligt.
Ar du intresserad av att hjalpa till ar
du valkommen att kontakta Peter Stahl
som ar floravakterisamordnare for Gavleborgs Ian; e-post: peter.b.stahl@gmail.
com. telefon: 0730 24 20 43.
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Piploka, Pleurospermum austiacum. Foto: Leif Larsson

ranen i samband med landhojningen.
Har fanns den pa en lite rilcare tallhed
med mycket en, kattfot och slatteriibbla.
Lokalen hade tidigare under mosippans
blomning besokts av Enar Sahlin. Men
nu var vi manga som kunde hjalpas at
att rakna plantorna; totalt 244 stycken.
Vi gjorde ett avslutande forsok att
aterfinna nordlasbraken vid Bergons kapell. Det blev inte lika lyckosamt och efter flera negativa besok far vi dessvarre
betrakta den som utgangen.
Stort tack till alia som bidrog till en
lyckad traff; Magnus Andersson, Margareta Edkvist, Ingrid Jakobsson, PerGunnar Jakobsson, Arnold Larsson,
Eva Rudolphi. Staffan Steinvall, Birgitta
Wannberg ocb Bjorn Wannberg.

SoderhamnstrafTen
Den 13 augusti gjorde vi ytterligare en
floravaktarinsats. Denna gang i Soderhamnstrakten. Huvudmalet var lokalen
for piploka vid Marielund i Soderhamn.
Piplokan har ett litet koncentrerat utbredningsomrade med kanda lokaler i
Ostergodand och Sodermanland. Forekomsten i Halsingland som hittades
forst 2009 av Gunnar Bodlund m.fl.,
avviker alltsa fran denna utbredningsbild. Har vaxer den vid en herrgard och
i anslutning dll den del som tidigare utgjorde en tillhorande parkanlaggning.
Det ar inte latt att veta hur vaxten kom
dit. Kanske blev den oavsiktiigt insadd
i parken. Intill godset ligger ocksa ett
gammalt hamnomrade. Forekomsten ar
nu mycket riklig och vi uppskattade an-
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Andra rika forekomster i Halsingland
ar t.ex. vagkanten vid Strandbodarna,
336 rosetter (3 km norr Karbole, Ljusdals kommun) ocb skogen vid Hemberg
- Valsta (Hudiksvalls kommun) dar
Peter Stahl m.fl. noterade 244 rosetter
2017 (Artportalen).
Mosippans framtidsutsikter ar daliga
pa flera av de besokta lokalerna: plantorna ar fa, blomningen mycket sparsam och mossor vaxer over plantorna.
Av de uppgifter vi samlat in visar just
stor mossforekomst ett negativt samband med antalet rosetter. For parametern krontackning hittas forvanande nog
inget sadant samband i vara siffror. Att
genomfora naturvardsbranningar ar for-

Hur ser da den typiska mosippelokalen ut utifran de data vi samlat in? Jo
det ar en tallskog, Pinus sylvestris, pa
en sandig jordart, tradens krontackning
ar ca 50%, marken tacks av mossa till
50% och mosstacket ar vanligtvis 5 cm
tjockt, ca 25% av marken tacks av lavar.
Vanligaste risen ar ljung, Calluna vulgaris, och lingon, Vaccinium vitis-idaea,
men ljung tacker oftast en storre yta an
lingon. 69% av lokalerna sluttar mer
eller mindre mot soder (inkluderar vaderstrecken SV-S-SO) och 28% bestar
av plan mark. Det finns aven lokaler i
nordliga, ostiiga och vastliga lagen, men
de ar inte sa manga. Andra typer av miljoer ar barrblandskog, hygge, vagkant.

klipphylla och kraftledningsgata.
Om man inkluderar fynddata fran
Artportalen sa har vi i dagslaget uppgifter om totalt ca 3.700 rosetter av
mosippa i Halsingland fordelat pa de
80 lokalerna. Pa det stora flertalet lokaler finns inte sa manga plantor/rosetter.
Medianvardet for antalet plantor, rosetter och blommor ar 8, 13 respektive 1
(pa de 69 lokalerna). Men det finns
aven nagra storre forekomster. Den 30
maj 2017 horde en jublande glad Erik
Koblstrom av sig fran en sadan plats.
Han hade da raknat in hela 694 plantor,
925 rosetter och 62 blommor, pa en lokal vid Jattan, norr om Rullbo (Ljusdals
kommun). Han kunde aven notera en del
smaplantor pa lokalen. Erik beskriver
platsen som hygge/oppen tallhed, med
ett moss- och lavtacke pa 50 respektive
40% av ytan och 10% bestod av markblottor. Mossmattoma ar ganska tjocka:
ca 6 cm i snitt. Ljung dominerar bland
risen och finns pa 50% av ytan.

For 69 av dessa har vi forutom bra koordinater noterat antal plantor, rosetter,
blommor, marklutning, jordart, naturtyp,
trad- och buskskikt, forekomst av ris,
mosstacke m.m. Pa flera tidigare kanda
lokaler har mosippan tyvarr inte kunnat aterfinnas. Detta kan forstas bero pa
flera saker sasom dalig noggrannhet pa
tidigare koordinatangivelser, fa och av
mossa overvaxta plantor, men aven att
mosippan belt enkelt dott ut fran lokalen.
Att konstatera att en mosippeforekomst ska betraktas som utgangen ar
dock lite knepigt. I juni 2015 rensade
jag en kvadratmeter stor yta fran vaxter
sa att det bara fanns mineraljord, lite humus och smarotter fran lingon kvar vid
kraftledningsgatan vid Stackbo, Gavle
kommun. Vid besoket aret darpa fanns
till min stora forvaning en "gammal"
mosippsplanta mitt i ytan. Det verkar
saledes som om det funnit en rot langre
ned i sanden som satte fart nar betingelsema blev battre.
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Floravakteriet 2017
Peter Stdhl

Floravaktarverksamheten under aret har
framst fokuserats pa Halsingland med
tva utannonserade aktiviteter i landskapet. Dessutom har flera spridda lokaler i
lanet kontroUerats.

saknar aterfynd fran bl.a. Ojeforsen vid
Mellanljusnan, Lansmansstrommen och
Sodra Blommaberg vid Voxnan, Klappaasen strax oster om Ljusdal och Skalvallsbrannan. Om ni hor av er till mig sa
kan jag skicka ut det inventeringsprotokoU som vi anvant.

stas det basta sattet att gynna mosippan
pa manga av lolf alema, men det ar knappast nagon losning for det stora flertalet
av forekomstema. Har kan man istallet
forsoka sig pa att rensa runt plantorna,
men man bor se dll att det inte bildas
kala rotbalsar.
Branning av ris i hogar, gallringar,
rojningar och ljungryckning ar andra atgarder som ar gynnsamt for mosippan.
Vi har inlett ett samarbete med Sveaskog i ett par omraden Jattan och Sorga
dar vi kommer att genomfora lite olika
atgarder. Det kanske kan bli en uppfoljande artikel om nagra ar.

Enbuskar dr ganska vanliga i mosippemiljder
Hdr avbildade nedom entrestigen vid
Grontjdrns naturreservat. Foto: Tomas Troschke

Vdxtmiljo for mosippa vid Sandviksmoama
- manga plantor trdngdes med mossor och
renlavar. Foto: Tomas Troschke

Efterlysning
Det vore vardefullt om alia ni som ar
ute i markerna och ser mosippor, kanske floravaktar nagon ddigare kand lokal, rapporterar till Artportalen, floravaktaransvarig Peter Stahl eller mig. V i

Kontaktuppgifter:
tomas.troschke@lansstyrelsen.se,
010 225 12 57,0738 04 29 11

Citerad litteratur
Hellstrom, Birgitta & Troschke, Tomas.
Resultat av floravakteri av mosippa
i Gastrikland. VAX //2015.
Stridb, B . , Granstrom, A., Sallmen, N .
2016. Atgardsprogram for mosippa
2016-2020. Naturvardsverket Rapport 6726.

Delsbotraffen
I borjan av sommaren, 10-11 juni, ordnades en kurs ocb faltovning i floravakteri och rapportering i Artportalen. Traffen genomfordes i Delsbotrakten dar
Per-Gunnar Jakobsson ordnade sa att
vi kunde vara i Folkets bus for genomgangar. Margareta Edkvist som samordnar floravakteriet i Svensk Botanisk
Forening berattade om rodlistans uppbyggnad och visade hur man rapporterar
via artportalen.
Efter formiddagens genomgang gjordes en exkursion till Rabergsvallen. E n
anrik fabodvall dar grasmarkerna havdas av stugagarna. Trots att bara manlasbraken var kand fran faboden lyckades
vi till slut hitta bade topplasbraken och
hostlasbraken. Grasmarksfloran inneholl aven rikligt med blasuga, lite varfingerort och fler olika daggkapor.
Darefter for vi till Norrbo, centralt
i Dellenbygden, for att se om vi kunde
aterfinna sanddraba som atminstone
vissa ar varit riklig intill kyrkan. Den
aterfanns pa delar av kyrkans stenmur
tillsammans med rattsvans och sandviol.
An mer imponerade blev vi nar det visade sig finnas massor med sanddraba pa
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Sanddraba, Draba nemorosa.
Foto: Peter Stahl

en aker pa andra sidan vagen. Tusentals,
eller snarare tiotusentals stora fina exemplar gav akern en anstrykning av gult.
Dagen efter kontrollerades en lokal
for mosippa vid Valsta i Forsa socken.
Lokalen ligger inte pa en rullstensas
utan i en bergsluttning. Men aven bar
vaxte den pa sand som svallats ur mo-
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Floravakteriet 2017
Peter Stdhl

Floravaktarverksamheten under aret har
framst fokuserats pa Halsingland med
tva utannonserade aktiviteter i landskapet. Dessutom har flera spridda lokaler i
lanet kontroUerats.

saknar aterfynd fran bl.a. Ojeforsen vid
Mellanljusnan, Lansmansstrommen och
Sodra Blommaberg vid Voxnan, Klappaasen strax oster om Ljusdal och Skalvallsbrannan. Om ni hor av er till mig sa
kan jag skicka ut det inventeringsprotokoU som vi anvant.

stas det basta sattet att gynna mosippan
pa manga av lolf alema, men det ar knappast nagon losning for det stora flertalet
av forekomstema. Har kan man istallet
forsoka sig pa att rensa runt plantorna,
men man bor se dll att det inte bildas
kala rotbalsar.
Branning av ris i hogar, gallringar,
rojningar och ljungryckning ar andra atgarder som ar gynnsamt for mosippan.
Vi har inlett ett samarbete med Sveaskog i ett par omraden Jattan och Sorga
dar vi kommer att genomfora lite olika
atgarder. Det kanske kan bli en uppfoljande artikel om nagra ar.

Enbuskar dr ganska vanliga i mosippemiljder
Hdr avbildade nedom entrestigen vid
Grontjdrns naturreservat. Foto: Tomas Troschke

Vdxtmiljo for mosippa vid Sandviksmoama
- manga plantor trdngdes med mossor och
renlavar. Foto: Tomas Troschke

Efterlysning
Det vore vardefullt om alia ni som ar
ute i markerna och ser mosippor, kanske floravaktar nagon ddigare kand lokal, rapporterar till Artportalen, floravaktaransvarig Peter Stahl eller mig. V i

Kontaktuppgifter:
tomas.troschke@lansstyrelsen.se,
010 225 12 57,0738 04 29 11

Citerad litteratur
Hellstrom, Birgitta & Troschke, Tomas.
Resultat av floravakteri av mosippa
i Gastrikland. VAX //2015.
Stridb, B . , Granstrom, A., Sallmen, N .
2016. Atgardsprogram for mosippa
2016-2020. Naturvardsverket Rapport 6726.
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Piploka, Pleurospermum austiacum. Foto: Leif Larsson

ranen i samband med landhojningen.
Har fanns den pa en lite rilcare tallhed
med mycket en, kattfot och slatteriibbla.
Lokalen hade tidigare under mosippans
blomning besokts av Enar Sahlin. Men
nu var vi manga som kunde hjalpas at
att rakna plantorna; totalt 244 stycken.
Vi gjorde ett avslutande forsok att
aterfinna nordlasbraken vid Bergons kapell. Det blev inte lika lyckosamt och efter flera negativa besok far vi dessvarre
betrakta den som utgangen.
Stort tack till alia som bidrog till en
lyckad traff; Magnus Andersson, Margareta Edkvist, Ingrid Jakobsson, PerGunnar Jakobsson, Arnold Larsson,
Eva Rudolphi. Staffan Steinvall, Birgitta
Wannberg ocb Bjorn Wannberg.

SoderhamnstrafTen
Den 13 augusti gjorde vi ytterligare en
floravaktarinsats. Denna gang i Soderhamnstrakten. Huvudmalet var lokalen
for piploka vid Marielund i Soderhamn.
Piplokan har ett litet koncentrerat utbredningsomrade med kanda lokaler i
Ostergodand och Sodermanland. Forekomsten i Halsingland som hittades
forst 2009 av Gunnar Bodlund m.fl.,
avviker alltsa fran denna utbredningsbild. Har vaxer den vid en herrgard och
i anslutning dll den del som tidigare utgjorde en tillhorande parkanlaggning.
Det ar inte latt att veta hur vaxten kom
dit. Kanske blev den oavsiktiigt insadd
i parken. Intill godset ligger ocksa ett
gammalt hamnomrade. Forekomsten ar
nu mycket riklig och vi uppskattade an-
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Andra rika forekomster i Halsingland
ar t.ex. vagkanten vid Strandbodarna,
336 rosetter (3 km norr Karbole, Ljusdals kommun) ocb skogen vid Hemberg
- Valsta (Hudiksvalls kommun) dar
Peter Stahl m.fl. noterade 244 rosetter
2017 (Artportalen).
Mosippans framtidsutsikter ar daliga
pa flera av de besokta lokalerna: plantorna ar fa, blomningen mycket sparsam och mossor vaxer over plantorna.
Av de uppgifter vi samlat in visar just
stor mossforekomst ett negativt samband med antalet rosetter. For parametern krontackning hittas forvanande nog
inget sadant samband i vara siffror. Att
genomfora naturvardsbranningar ar for-

Hur ser da den typiska mosippelokalen ut utifran de data vi samlat in? Jo
det ar en tallskog, Pinus sylvestris, pa
en sandig jordart, tradens krontackning
ar ca 50%, marken tacks av mossa till
50% och mosstacket ar vanligtvis 5 cm
tjockt, ca 25% av marken tacks av lavar.
Vanligaste risen ar ljung, Calluna vulgaris, och lingon, Vaccinium vitis-idaea,
men ljung tacker oftast en storre yta an
lingon. 69% av lokalerna sluttar mer
eller mindre mot soder (inkluderar vaderstrecken SV-S-SO) och 28% bestar
av plan mark. Det finns aven lokaler i
nordliga, ostiiga och vastliga lagen, men
de ar inte sa manga. Andra typer av miljoer ar barrblandskog, hygge, vagkant.

klipphylla och kraftledningsgata.
Om man inkluderar fynddata fran
Artportalen sa har vi i dagslaget uppgifter om totalt ca 3.700 rosetter av
mosippa i Halsingland fordelat pa de
80 lokalerna. Pa det stora flertalet lokaler finns inte sa manga plantor/rosetter.
Medianvardet for antalet plantor, rosetter och blommor ar 8, 13 respektive 1
(pa de 69 lokalerna). Men det finns
aven nagra storre forekomster. Den 30
maj 2017 horde en jublande glad Erik
Koblstrom av sig fran en sadan plats.
Han hade da raknat in hela 694 plantor,
925 rosetter och 62 blommor, pa en lokal vid Jattan, norr om Rullbo (Ljusdals
kommun). Han kunde aven notera en del
smaplantor pa lokalen. Erik beskriver
platsen som hygge/oppen tallhed, med
ett moss- och lavtacke pa 50 respektive
40% av ytan och 10% bestod av markblottor. Mossmattoma ar ganska tjocka:
ca 6 cm i snitt. Ljung dominerar bland
risen och finns pa 50% av ytan.

For 69 av dessa har vi forutom bra koordinater noterat antal plantor, rosetter,
blommor, marklutning, jordart, naturtyp,
trad- och buskskikt, forekomst av ris,
mosstacke m.m. Pa flera tidigare kanda
lokaler har mosippan tyvarr inte kunnat aterfinnas. Detta kan forstas bero pa
flera saker sasom dalig noggrannhet pa
tidigare koordinatangivelser, fa och av
mossa overvaxta plantor, men aven att
mosippan belt enkelt dott ut fran lokalen.
Att konstatera att en mosippeforekomst ska betraktas som utgangen ar
dock lite knepigt. I juni 2015 rensade
jag en kvadratmeter stor yta fran vaxter
sa att det bara fanns mineraljord, lite humus och smarotter fran lingon kvar vid
kraftledningsgatan vid Stackbo, Gavle
kommun. Vid besoket aret darpa fanns
till min stora forvaning en "gammal"
mosippsplanta mitt i ytan. Det verkar
saledes som om det funnit en rot langre
ned i sanden som satte fart nar betingelsema blev battre.
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Ryl, Chimaphila umbeliata. Foto: LeifLarsson

talet blommande plantor till minst 1.000
inom ett 30 x 24 meter stort omrade.
Vi fortsatte till Villsjon i Mo socken dar
tre lokaler for ryl rapporterats. Till var
stora gladje blommade den fortfarande
ocb en av delforekomsterna var synnerligen riklig. Den tredje lokalen visade
sig vara felaktigt angiven och koordinatema kunde justeras.
Stort tack till alia som bidrog till
floravakteriet denna dag: Par Hedwall,
Leif Larsson, A l f Pallin, Enar Sahlin
och Lena Westberg.
Ovriga insatser
I Gastrikland bar bara enskilda floravaktarinsatser gjorts under aret. Ake Lundblad har till exempel, liksom tidigare ar,
kontrollerat faltgentianor, skogskorn,
stravlosta och stor lasbraken i kalkomradet soder om Gavle. Tyvarr for sista
aret meddelar han.
Per-Olof Eriksson aterbesokte som

vanligt svinrotslokalen i Hemlingby i
Gavle. Jag har kontrollerat nagra lokaler
for glesgroe, skogssvingel, stenfro, gulyxne, och knottblomster liksom lokalen
for pysslinglasbraken.
Arnold Larsson har ocksa kontrollerat lokaler for sotgras, i Bjuraker i Halsingland. Leif Larsson har rapporterat
skogsklockor i Bollnas och Enar Sahlin
har floravaktat mosippor och stortimjan.
2018
Nasta ar kommer vi att anordna en tvadagars traff i Gastrikland och ytterligare
nagra spridda traffar i lanet. V i raknar
med att fler ansluter och hjalper till med
floravakteriet. Det ar bade enkelt och
roligt.
Ar du intresserad av att hjalpa till ar
du valkommen att kontakta Peter Stahl
som ar floravakterisamordnare for Gavleborgs Ian; e-post: peter.b.stahl@gmail.
com. telefon: 0730 24 20 43.
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Tomas Troschke

Inga-Greta Andersson
Samtliga foton i denna artikel tagna av forfattaren.

Nagot om kunskapslaget for mosippa
i Halsingland

Ny fart pa skogsgruppen tack vare
projektmedel
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Skogsgruppen Gavleborg, som utgar
fran lansforeningen av Naturskyddsforeningen, fick under 2016/2017
projektpengar for att satta mer fart pa
skogsarbetet. Man sokte samarbete med
skogsintresserade i olika foreningar,
som omitologer, hembygdsforeningar,
G A B S och allmanheten, for att vacka
intresset for naturskogen.
Tva traffar anordnades forsta aret,
en med rikskansliets sakkunniga Malin
Sahlin och en med Kronobergs skogsgmpp. V i hade aven en skogskurs med
Sebastian Kirppu, skogsbiolog som ar
engagerad naturskogsraddare och kunskapsspridare, och en studiecirkel om
bedomning av naturvarden under ledning av Magnus Andersson, G A B S .
Digitala hjalpmedel for ett aktivt skogsarbete
ortofoto, Artportalen, avverkningskoll och luben har presenterats
Under 2017 genomfordes tre moten,
i Sandviken, Bollnas och Delsbo, for att
hitta fler fina skogar och fa kontakt med
fler skogsaktiva. V i fortsatter med exkursioner och att lagga in skyddsvarda
skogar i GIS-systemet, ett datorbaserat
system for att samla in, lagra, analysera
och presentera geografiska data.
Vi har byggt upp ett eget GIS-system
med 22 omraden med hoga naturvarden
(2016) och 55 omraden (2017). V i delar
med oss till Lansstyrelsen Gavleborgs
Ian som lagger in dem i sitt sa kallade
bevakningsskikt samt informerar Skogsstyrelsen. Om det galler mindre omra-

usdal

Delsbo

Exkursion pa skogskurs med Sebastian Kirppu.

"Oder
Skogscirkel med Magnus Andersson pa utflykt.

G a v l e b o r g s ign

\.

Oversikt over fyndlokaler i Hdlsingland 2012-2017, Gdvleborgs Idn.
De lila straken visar storre sand- och grusfdrekomster

Bombmurkla, Sarcosoma globosum, signalart
och sarbar (VU), en av endast fern fridlysta
svampar i landet. Sverige har en stor del av
artens kdnda fdrekomster globalt

den meddelar vi Skogsstyrelsen direkt,
om det ar storre omraden gar det alltsa
via lansstyrelsen.

Harom aret faststallde Naturvardsverket
ett atgardsprogram for den starkt hotade arten Mosippa, Pulsatilla vernalis.
Lansstyrelsen har darmed mojlighet att
avsatta en del pengar for bland annat
inventering och atgarder. Men for att
kunna gora insatser behovs kunskap om
var arten finns och hur livsmiljon ser ut.
I sodra delen av lanet ar kunskapen om

28

var mosippan fortfarande finns kvar ratt
god genom den inventering som G A B S
genomforde 2102-2014. I norr finns det
dock manga lokaler som inte besokts pa
senare tid och darfor har vi (Lansstyrelsen) under nagra veckor 2016 och 2017
forsokt aterfinna och beskriva tidigare
fyndlokaler i Halsingland. I dagslaget
har vi kunskap om ca 80 lokaler, se karta.
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Skarp dropptaggsvamp, Hydnellum peckii, signalart och spektakuldr i detta stadium med
sin rdda vdtska.

Slemmig tofsskivling, Pholiota adiposa.

Sammantaget under 2017 har jag 76
nya arter noterade pa Artportalen men
pa en del av dessa ar jag medrapportor
fran exkursioner dar v i var flera som
gjorde olika fynd. Nagra av svampama
som star med pa listan fran 2017 har jag
bade hittat och plockat tidigare under
aren men underlatit att rapportera. Av
de bar llpresenterade artema som ar
nya fynd for mig och som resulterat dll
en prick pa Artdatabankens karta over
fyndplatser; upptacker nog troligen flera
av er som laser detta att den dar svampen har jag j u ocksa hittat flera ganger
bar i Halsingland, rapportera da garna in
dessa sa kanske det sa smaningom blir
en komplett fyndlista for vart landskap.

Da mina bar beskrivna 11 fynd alia ar
fran Soderhamns kommun ar det absolut
sakert att de ocksa gar att hitta pa andra
platser i vart landskap.

Citerad litteratur och
hanvisningar
Allt om vetenskap, nr 12 / 2007
Svampar en falthandbok,
Svengunnar Ryman

Vedlevande svampar visar ofta pa skyddsvdrda biotoper Hittar man en signalart kan man
rdkna med att detfinns fler och/eller rddlistade arter i omradet.

Svampar i Norden och Europa,
Bo Nylen
Artfakta ArtDatabanken S L U
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En del akututryckningar till avverkningsanmalda omraden har det ocksa
blivit, t ex vid Axmar bruk i ett omrade som uppmarksammats av Monica
Svensson, Finnfara/Flugen i Bollnas
som Torbjorn Alsing och Per-Erik
Modd noterat samt On i Hedesunda som
Birgitta och Per-Owe Loock kallade till.
Vi tycker oss, atminstone delvis, fa
positiva resultat. Ett storre tatortsnara
omrade pa bolagsskog blev avsatt som
nyckelbiotop i Axmar. Det ar starkt
kalkpaverkat och hyser en mangd olika
ovanliga och/eller hotade marksvampar.
I Finnfara har vi fatt veta att markagaren forhandlar med Lansstyrelsen Gavleborgs Ian om eventuellt bildande av
reservat av halvon.
Pa On vid Dalalven, har vi forsokt
forma Stora Enso att ta storre hansyn
genom att spara en storre del av skogen
kring den fina vandringssdgen lokalbefolkningen gjort runt halvon. Den anvands flitigt och gar delvis i harlig "John
Bauer-skog". Dit kommer aven manga
utlandska turister som rekommenderas
en promenad av Sandsnas camping,
som ligger langre norrut pa On. Omradet har riktigt gamla tallar och ar harligt
mossbevuxet - och ibland kommer man
till vackra klippor vid vattnet. Skogen
intill ar en valdigt vikdg del av naturupplevelsen nar man gar dar.
Engagemang i lanet och lokalt
Ca 160 personer finns pa en sandlista
for skogsgruppen i Gavleborg, geografiskt sorterat. Dar skickar vi ut information om olika aktiviteter i lanet som
beror skogen. Fyra lokala skogsgrupper

Naturskog med gamla trdd och lagor dr en
fdrutsdttning for manga arter.

har ocksa bildats. I Sandviken har lokala
gruppen traffats ca en gang i manaden
vintertid inomhus, i samarbete med Studieframjandet, och planerat olika utflykter nar det ar barmark. Vi har haft innetraffar med Tomas Troschke for att lara
oss om mossor, Nicklas Gustavsson om
lavar och kvallar med Ove Lennstrom
och Laila Bissman for att forkovra oss i
svampama. Vi marker att vi lart oss lite
under den bar tiden - och vi blir mer intresserade av mangfalden i skogen.
Vill du sta med pa var maillista och
fa inbjudan till aktiviteter och utflykter,
skicka ett mail till: andersson.ingagreta@gmail.com. - Valkommen att engagera dig for skogen!

Vdxter i Hdlsingland och Gdstrikland 1/2018

Sjatte oktober gor jag tillsammans med
Par Hedwall forst ett besok vid idrottsplatsen i Borg Norrala och senare samma dag Kursil i Styvje. Idrottsplatsen
bjuder pa klubbhonungsskivling, Armillaria lutea. E n honungsskivling som har
hittats de flesta gangema i Skane.
Honungsskivlingar vaxer pa stubbar och stammar och pa i marken dolda
vedrester. Svampen ar bade saprofyt pa
ved och parasit pa levande trad och orter. Honungsskivling ar nu uppdelad pa
5 olika arter i Sverige, kanske flera arter
av svampen finns pa andra hall i varlden. I Rumanien gar den under namnet
Gebe och ar en mycket eftertraktad matsvamp, jag har sjalv atit den i flera olika
anrattningar hos familjer nar jag besokt
sma byar i norra delarna av landet.
I Kursil darefter, tillsammans med
sex andra arter pa en bjorkstubbe, lyser
nagra fruktkroppar slemmig tofsskivling, Pholiota adiposa, vackert orangegula, en art som sa manga andra ocksa
har sin huvudforekomst med flest inrapporterade fynd fran Malardalen. I boken
Svampar i Norden och Europa skriver
Bo Nylen att den vaxer under hosten en-

KIMjhommgsskivling, Armillaria hilcii.

Honungsskivling "Gebe" pa marknad
i Rumanien 2012.

staka eller i sma tuvor pa levande eller
fallna stammar av lovtrad ofta pil och
bok forekommer mindre allmant i Sydoch Mellansverige.

Svampkuriosa:
Vad ar sa stort att det tacker en yta pa 965 hektar, eller narmare 1.400 fotbollsplaner? Svaret ar; varldens storsta nu levande organism: en svamp i Blue
Mountains i ostra Oregon i U S A . Detta kan jamforas med varldens storsta nu
levande djur, blavalen, som kan bli 30 meter lang och vaga 150 ton.
Svampen ar en art av honungsskivling, Armillaria ostoyae, och uppskattas
vara 2.400 ar gammal utifran dess nuvarande vaxttakt, men den skulle kunna
vara betydligt aldre an sa. Storre delen av organismen breder ut sig under
jorden och fragan ar hur man da kan veta att det ror sig om en enda svamp?
Svaret ar att man dels har kikat pa DNA, dels har tagit prover fran olika delar
av svampen och lagt ihop dessa for att se om de vaxte ihop.
Kdlla: Allt om vetenskap nr 12-2007.
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Den tionde September ar det dags for
nasta trevliga fynd for Halsingland da
jag pa sandtallheden vid Moheds flygfalt hittar talltuvskivling, Lyophyllum
shimeji.
Sa har skrev man i Svenska Dagbladet angaende svampen nar den hittades
pa en sandtallhed utanfor Skelleftea 1
September 2010: E n ny Japansk delikatess har hittats i Sverige, hon-shimeji
eller talltuvskivling. Svampen kan kosta
8.000 kr kilot i Japan. Att det ar en utsokt god matsvamp fick jag erfara nar
Barbro Wigren en svampkonsulentkollega hittat plockat och tillagat talltuvskivling. Ocksa det fyndet gjordes vid
Moheds flygfalt. Lena Westberg berattar
att hon ocksa hittat svampen nu i ar.
I stadsparken Soderhamn efter Humlegardsgatan far jag 12 September se hur
det "lyser" fran rodbruna fruktkroppar
av svamp, det ar ravriska, Lactarius fulvissimus. E n vacker svamp dar de flesta
fynden ar rapporterade fran Malardalen
dar den forekommer mindre allmant i
lovskog och parker, men nu har den tydligen ocksa hittat till Halsingland och
Soderhamn.
Den tjugonde September besoker jag
ater Tannasen i Trono dar jag i ett traktorspar ser en mycket vacker liten svamp
som vaxer i grupper pa flera stallen. Med
sin litenhet, den gulroda till rodbruna
batten ar bara nagon cm. bred och den
smala foten med ett vackert vitt sicksackmonster ar 5 till 10 cm lang, lyser
den anda upp sin omgivning. Det ar en
art jag inte tidigare traffat pa och nar
jag sedan artbestamt den till kantslojskivling, Hypholoma marginatum, och

Talltuvskivling, Lyophyllum shimeji.
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Hang med oss i Skogsgruppen!
Skogsgrupp pa utflykt for att lara mer
om skogen och att identifiera
skyddsvdrda arter

Skogsgruppen Gavleborg ar en samling skogsintresserade. V i ordnar skogsexkursioner for att identifiera naturvarden i skog och lara oss mer om skogens arter och miljoer. Vi arbetar for att skydda fler skogsomraden och att
storre hansyn ska tas till skogens biologiska och sociala varden. Ta garna
kontakt och var med!
Kontaktuppgifter
Lanets maillista och Sandvikens skogsgrupp:
Inga-Greta Andersson, andersson.ingagreta@gmail.com, 0703 54 94 89
Exkursioner och studiecirklar:

Ravriska, Lactarius fulvissimus.

Magnus Andersson, magnus.andersson@foran.se, 0706 58 37 56
Skogsprojektet och GIS:
Stig Hammarsten, hammarstenstig@gmail.com, 0705 88 52 43
Skogsgruppen Gavle:
P-O Erickson, perolof.erickson@gavlenet.se, 026-68 69 66
Skogsgruppen Sodra Halsingland:

Kantsldjskivling, Hypholoma marginatum.

i

rapporterar in den, visar det sig att det
ar ytterligare en art som saknar noterade fyndplatser fran Halsingland. Kollar
man pa utbredningskartan framgar att de
flesta fynden ar rapporterade fran Vastergotland.

Kent Westlund, kent.t.westlund@telia.com, 0278-65 09 19
Stefan Olander, skalensfabod@gmail.com, 0705 69 26 90
Skogsgruppen Norra Halsingland:
Per-Gunnar Jacobsson, per-gunnar.jacobsson@bredband2.com,
0705 95 47 55
Magnus Andersson, magnus.andersson@foran.se, 0706 58 37 56
Facebook: https://www.facebook.com/skogsgruppengavleborg/
Internet: https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/skog-naturvard/
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Den dolda skatten fanns i larkskuggan
mellan Hundgraven och Lusthuset
Berit Berglund
Dar hade skatten funnits sedan slutet
av 1800-talet trodde markagaren E v a
Klingberg nar jag omsider fragade henne om buskstjarnblommomas, Stellaria
holostea, historia i Bruksparken i Mackmyra. Det var namligen da som agronomen Wilhelm Fogelmarck anlade och
planterade parken och forvandlade angar och vretar till det som vi nu ser som
Mackmyra Brukspark. Inspirationen och stjamblommorna - kan ha kommit
fran Engelska Parken i Forsmark, dar
bans bror var ingift.
Nagra dagar tidigare hade jag inte
upptackt dem, eller rattare sagt bara
skymtat lite vitt i skuggan och formodat
att dar vaxte faltarv. Under vandringen
pa De Vilda Blommornas Dag den 18
juni 2017 i Bruksparken blev det sa att
vi fastnade pa alia mojliga blomster,
gras, gamla trad, vattendrag etc. (parken
ar omfluten av Gavlean) och aldrig steg
in i larkskuggan mellan Hundgraven och
Lusthuset.
Jag kom saledes inte in pa sjalva
vaxtplatsen den dagen, men i utkantema
vaxte enstaka exemplar (ganska overblommade) i det hoga parkgroet, Poa
chaixii, sa jag nappade i alia fall at mig
ett par exemplar och slangde ner i plastpasen for att titta narmare pa. Hemma
fiskade jag upp en stor, strav, tydlig, ej
trasslig stjamblomma med ett fatal dolkliknande stjalkblad ur pasen! Oj-oj-oj.
Det var Ove Lennstrom som forkla-

rade for mig ett par dagar senare att
Stellaria holostea ar sydlig, trivs bast i
nyutslagen bokskogsgronska och egentligen inte finns pa vara breddgrader. Det
var Eva Klingberg som sa: "Det var sana
dar Tage och jag lag pa under bokarna
i Danmark for manga ar sen nar vi var
pa en bokskogsutflykt for att hora och se
bokarna sla ut. De slar ut allihop samma
datum varje ar och knapper da ivag sina
skyddsfjall."
Darefter utgick en vetenskaplig expedition med tva utsanda (Ove och jag) for
att hamta belagg pa en vaxtplats cirka
100 kvadratmeter stor, och leverera i
Peter Stahls brevlada for pressning och
professionell koordinatsattning. Vaxtplatsen ligger i fin parkskugga och det
finns sevardheter runtomkring, som t ex
vitfryle Luzula luzuloides och avenbok
Carpinus betulus. Hur kunde jag da bara
"skymta lite vitt" pa en sapass stor yta?
Svaret ar att ingen ser buskstjarnblommorna i tradskuggan nar de inte blommar. De bildar med aren mjuka fjadrande mattor, bekvama och hallbara att
ligga pa och se nar bokarna slar ut, ty
de vissnar ner valdigt langsamt eftersom
nasta ars blomskott bildas i de gamla
bladvecken.
Hur lange har Stellaria holostea funnits i Mackmyra utan att bli upptackt
(av besokande botanister) ar en fraga
som soker sitt svar. E v a Klingberg har
sett dem sen 1977, val etablerad icke

Puckelbldcksvamp, Coprinopsis acuminata.

Kungschampinjon, Agaricus augustus.

Tva dagar senare den nionde September
hittar jag vid Vadporten, mellan Stugsund och Sandarne, puckelblacksvamp,
Coprinopsis acuminata, som har sin
huvudsakliga forekomst i Vastergotland
och Skane dar den vaxer tuvad pa marken i lovskog och i grasmattor. Mindre
vanlig enligt Svampar en falthandbok
Svengunnar Ryman. Samma dag plockar
jag ocksa en hel korg full med kungs-
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champinjon, Agaricus augustus i stadsparken Soderhamn efter Kungsgatan dar
den vaxte under lind. En mycket imponerande svamp med sin storlek. Nagot underligt att den inte tidigare ar rapporterad
fran Halsingland den ar sakert bade hittad och plockad och tillagad flera ganger
bar i traktema fast for mig var det forsta
fyndet av den bar goda och eftertraktade
matsvampen.
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Vitkransad spindling, Cortinarius claricolor.

Ndrbild av "stellariamattan ".
Foto Laila Bissman

blott i parken utan aven i tradgarden och
pa en liten 6 som tillhor arrangemangen dar. Enligt Upplandsfloran 2010 ar
den mycket sallsynt, har sin nordgrans
i Uppland, ar av odlat ursprung men
finns aven i naturlig miljo som lundar,
lovsnar, angsgranskogar. Skuggigt ska
det vara. Lysande i kritvita drivor nar
den blommar och kan lokalt vara under
spridning. Eljest tillbakadragen i skuggan. Forst publicerad av Celsius 1735
enligt Upplandsfloran.
Det finns en gammal jattebok i Mackmyraparken, over tre meter i omkrets,
men det ar under den gamla larken vid
hundgraven som buskstjarnblommorna
funnit den skuggiga plats och den jordman de behover. V i har haft botanister
dar 1966 och 1992 enligt Gastriklands

Portrdtt av buskstjdrnblomma.
Foto Laila Bissman

flora, men dessa stjarnblommor kan
verkligen konsten att huka sig. Det blev
leveransen till Peter Stahls brevlada i
slutet av juni 2017 som blev det forsta
bekraftade fyndet i Gastrikland och darmed ar Mackmyra brukspark ny nordgrans for Stellaria holostea.
Laila Bissman gjorde en fotosafari
till Mackmyra 22 juni 2017 for buskstjamblommornas skull. Darfor kan alia
VAX-lasare nu fa se Mackmyraparkens
dolda skatt fotograferad i slutet av sin
blomningstid. Den 26 maj 2018 har jag
preliminart stamt nytt mote med buskstjarnblommorna for att fa se dem i full
blom. Det ar ett inofficiellt mote utan
klockslag, men ak garna dit och se skatten med egna ogon.

I narheten av olivspindlingen vaxte det
ocksa vitkransad spindling, Cortinarius
claricolor. Aven denna spindlingen ar
mitt forsta fynd av arten och likval forsta noteringen for Gavleborgs Ian och
Halsingland pa Artportalen. Huvudforekomst enligt. Artportalen ar Jamdand,
Medelpad, Dalarna samt landskapen
runt Malaren och vastkusten.
Det finns inte sa mycket information
att hitta och lasa om vitkransad spindling, men bar kommer nagot av det jag
hittat i litteraturen. Det ar en stor och
kraftig, kottig svamp med en hattdiameter pa upp till 15 cm med en kraftig vit
krans av velum som ocksa tacker stora
delar av foten. Den foredrar granskog
men forekommer ocksa med bjork och i
sodra Sverige med bok. Vaxer ofta tuvad
manga tillsammans. Vitkransad spindling ar inte rodlistad och raknas inte till
signalartema da den ar relativt vanlig
inom sitt huvudsakliga utbredningsomrade. Men den ar val vard att notera nar
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den dyker upp pa nya fyndplatser. Jag
tycker det ar en mycket vacker svamp
och hoppas att skogen far vara kvar sa
att den och ovriga arter kan aterkomma
och pryda sin plats pa Tannasen.
Den sjunde September aker jag forbi
det stora boktradet som ar planterat pa
en liten oppen grasplan i centrala Soderhamn och ser fran bilen att dar vaxer en del svampar, det visar sig att det
bl.a. ar flera fruktkroppar med finluden
stensopp Boletus reticulatus en utmarkt
matsvamp med forekomst i Sverige till
Uppland enligt Svampar en falthandbok
Svengunnar Ryman. Nagon dag senare
hittar jag "den finludna" ocksa pa en l i ten grasplan invid gamla jarnvagsstation
i Soderhamn dar den vaxer med lind.
I grasmattan under boken vaxer ocksa nagra fa fruktkroppar av gronriska
Lactarius blennius, dar ar allman i sodra
Sveriges bokskogar, men det ar mojligt
att det gar att hitta den med planterade
bokar langre norrut som i Soderhamn.
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Anders Delin
Foton i denna artikel utan angiven fotograf ar tagna av Anders Delin.

AlfPallin
Samtliga foton i denna artikel ar tagna av forfattaren.

Odling av vilda vaxter for botaniska studier - uppfoljning 2016

Intressanta fynd av svampar 1
Halsingland 2017

Vdxter i Hdlsingland och Gdstrikland 1/2018

Vdxter i Hdlsingland och Gdstrikland 1/2018

Det ar med stor gladje att vi fortfarande kan dela med oss av Anders Delins botaniska
arbeten och kunskaper har i tidningen. Denna artikel ar forsta delen av ett omfattande manus han lamnade efter sig och skickade till V A X redan maj 2016. Fortsattning
foljer i kommande nummer av V A X .
Redaktionen
Dell

Olivspindling, Cortinarius venetus.
2017 visade sig bli ett sarskilt bra svampar med god tillgang pa matsvamp saval
som riklig forekomst av ovriga arter
inom de flesta slakten i stora delar av landet. For Halsingland gjorde jag flera fynd
av arter som inte tidigare fanns noterade
for landskapet pa Artportalen, vilket i
sig inte betyder att de inte tidigare hittats i Halsingland eller att de ar sarskilt
ovanliga. Men jag tycker det kan vara intressant att notera dessa, kanske det ger
inspiration till att flera av oss att kolla lite
narmare pa vad vi hittar och att rapportera fynden.
Den andra September besoker jag
Tannasen ett berg i Trono nagot kalkpaverkad berggrund med trolig forekomst
av gronsten, en lokal dar jag genom aren

gjort manga fina och ovanliga fynd flera
signalarter och rodlistade som indikerar
hoga naturvarden. Den bar dagen hittade jag olivspindling, Cortinarius venetus, ny art for mig och inga tidigare rapporter pa Artportalen fran Halsingland,
alltsa forst i Trono for landskapet.
Fran Artfakta ArtDatabanken: Olivspindlingen hor hemma i samma underslakte, Leprocybe, som den valkanda
toppiga giftspindlingen, Cortinarius rubellus. Till underslaktet raknas arter med
torr hatt, som ar fibrig, filtad eller fjallig,
saltan belt glatt. Bland dessa bildar olivspindlingen en grupp av narbeslaktade
arter med grona fargtoner hos fruktkropparna. Olivspindling raknas till signalartema.

Jag har 2001, 2006, 2010 och 2011 skrivit i V A X om mina erfarenheter inom
rubrikens omrade. E n del fakta fran
dessa artiklar upprepas har, men de darefter gangna aren har givit manga nya
erfarenheter betraffande de da beskrivna
artema och ytterligare nagra planterade
eller sadda arter har studerats.
Drivkraften for att odla vilda vaxter i
den egna tradgarden var, och ar, att lara
kanna dem battre. Jag har odlat manga
plantor av backruta Thalictrum simplex
och angsmta T. flavum for att klarlagga
vilka karaktarer som kan anvandas for
att skilja dessa arter. Enbart bladkaraktarer dog inte for att halla isar dem
(Delin 1994). Om man for in en art som
tidigare inte har funnits i tradgarden far
man pa detta satt en mojlighet att studera
dess spridning, som pa dess vaxtplats i
naturen kan vara mycket svar att komma
underfund med. Man ser hur arterna ser
ut vid olika arstider och hur de reagerar pa omvarldsfaktorer. Ytterligare en
anledning till att plantera in dem ar att
man darigenom kan fa battre fotografier
av dem an man lyckas med vid hastiga
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besok pa avlagsna lokaler i olika vader.
Meningen med mina odlingsforsok
har inte varit att utsatta de inplanterade
vaxterna for hela den konkurrens som
ett etablerat vaxttacke utovar, utan att
forsoka fa dem att overleva i nagot sa
nar naturlig miljo. Vissa arter har visat
ypperlig konkurrenskraft och inte behovt nagon skotsel alls. Andra, speciellt
vissa av dem som har planterats i grasmark, har behovt hjalp. Konkurrerande
vegetation narmast plantan har ryckts
bort. Detta kan ha paverkat deras utveckling, vilket maste has i minnet nar
resultaten tolkas.
Var tomt ligger i Jarbo i nordvastra
Gastrikland, vid koordinatema RT90
67325 15432, 100 m o.h., pa gransen
mellan Gastriklands lagland och den
norrlandska bergkullterrangen. Den ligger i utkanten av Jarboasen, pa sandjord,
dar podsolprofil utvecklas. Den sluttar,
ar mycket valdranerad och till storsta
delen torr. Den gransar i oster till Kulgatan. I sodra kanten av tomten finns ett
fuktigt strak med graal Alnus incana,
mulljord och en periodvis vattenfylld.
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men ofta torr backfara. Jag har satt eller planterat in vaxter i grasmark pa den
torra och den fuktigare delen av tomten,
och i den fuktiga och mullrika graalskogsmiljon i narheten av backen. For
arter som formodas vara kalkberoende
har jag kalkat jorden kraftigt.
Inforsel av vaxtarter till en plats kan
naturligtvis valla huvudbry for efterkommande botanister, om inforseln inte
dokumenteras. Nar vi flyttade till tomten 1996 inventerade jag grasytorna dar
jag sedan har gjort en stor del av mina
introduktionsforsok. Jag har ganska
noggrant registrerat inplanteringama,
med uppgifter om ursprungsort, datum
for sadd eller plantering och skotsel darefter. Under uppodlingen av andra delar
av tomten till kokstradgard och rabatter
har jag antecknat vilka arter som grodde
ur frobanken. Dessa olika anteckningar
tillsammans borde ge en uppfattning
om de nu narvarande arternas historia
pa tomten - delvis fore och framfor allt
efter 1996.
Gransdragningen mellan vild och odlad ar svar. I denna artikel har jag tagit
med arter som finns i Den nya nordiska
floran, men varit restriktiv med arter
som vanligen betraktas som tradgardsvaxter.
Har nedan foljer en artvis ordnad forteckning over iakttagelser pa var tomt.
Artema ar ordnade enligt L A P G I I I ,
samma ordning som forekommer i nyligen publicerade floror.
Manga av beskrivningama ar fortsattningar pa det jag skrev 2001,2006,2010
och 2011. Jag har overraskats av att vissa insadder eller inplanteringar, som jag

forst trodde var misslyckade, senare har
visat sig ge resultat. Tillfalligheter kan
spela in och man maste ibland gora flera
forsok innan man vagar bedoma om en
art kan trivas i den miljo man erbjuder
eller inte. Det vore meningslost att bar
redogora for alia de inplanteringsforsok
som bade initialt och pa sikt visade sig
misslyckade. Endast sadana som under
nagon period har lyckats ar medtagna.
Vissa lyckade inplanteringar har ocksa
uteslutits, eftersom de inte tillforde nagon ny kunskap. Alia nedan namnda arter, utom grabinka, saknades pa tomten
nar vi flyttade in 1996.
Inforda arter
Sjofraken Equisetum fluviatile
Sjofraken kom in tillsammans med andra vattenvaxter 2005, nar jag planterade i en liten anlagd damm. Den sprider sig med utlopare i hela dammen och
halls efter genom bortrensning.

Vdxter i Hdlsingland och Gdstrikland 1/2018

Thomas Karlsson hjalpte mig ocksa
med de gulblommiga lupinerna, genom
att peka pa nagot som kallas regnbagslupin, Lupinus xregalis, tydligen en hybrid mellan gul busklupin och blomsterlupin, Lupinus arboreus xpolyphyllus.
Plantorna liknar i stort sett blomsterlupiner, men blommorna tycks fa se ut lite
hur som heist vad fargkombinationema
betraffar, vilket stammer val med det intryck vi fatt pa platsen. Enstaka plantor
av den gulblommiga formen har vi ocksa sett pa nagra stallen langre soderut
langs vagen soderut mot Svabensverk.
Aven Enar Sahlin och Margareta Edqvist har rapporterat regnbagslupiner
med olika fargkombinationer fran ett par
lokaler mellan Skalsjon och Svabensverk. Pa dessa stallen har det varit fraga
om mer eller mindre enstaka exemplar
med nagra kilometers mellanmm. Om

regnbagslupinen kommit dit samtidigt
med lokalen vid Mallangsta eller ar
sekundart spridd darifran ar knappast
mojligt att avgora. Om nagra av de andra frammande artema finns ocksa pa
de stallena har vi inte kontrollerat. Lite
anmarkningsvart ar att det pa strackan
soder om Mallangsta fortfarande ar ganska glest med vanliga blomsterlupiner,
som daremot fyller vagslanterna norrut
mot Alfta.
Sommaren 2017 fanns det fortfarande
gott om regnbagslupiner. Porslinstjarnan har vi observerat i relativt oforandrat antal varje ar sedan 2017. Grasliljan
fanns ocksa kvar 2017. Likasa fanns
fortfarande lupinvappling och nagra ekplantor (mojligen rodek Quercus rubra).
Tack till Thomas Karlsson for hjalp och
vardefulla synpunkter om dessa fynd!

Hostlasbraken Botrychium multifidum
Tva sma grapper av plantor togs fran
en mycket rik lokal pa en deponi av
sprangsten fran kraftverkstunneln i
Horrmund, norra Dalarna, och planterades 9 juli 2000 pa angsmark som varken
ar torr eller vat. De overlevde och bildade sporer men var hela tiden mindre
an pa ursprangslokalen och visade en
snarast vikande tendens fram till 2005,
da jag gravde upp dem och satte dem
pa en fuktigare plats, dar jag trodde att
de skulle trivas battre, men dar de sedan
inte har kunnat aterfinnas. 2016: 0.

Smaplantor av nagon ekart.
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Hur ska man nu kunna forhalla sig till
en sadan har lokal? De flesta artema ar
j u sadana som forekomraer eller kan
tankas forekomma som tradgardsvaxter, men ganska ovanliga sadana. Detta
pekar pa avsiktlig sadd eller plantering,
men valet av lokal ar i sa fall ganska
marklig, en vagskaming pa ett hygge
mer an en kilometer fran narmaste bebyggelse, och med undantag for "lockbetet" de gula lupinerna ar det arter som
man maste snoka en del for att alls hitta.
Artsammansattningen ger ocksa en hel
del associationer at Nordamerika. A
andra sidan ar det svart att se hur den
bar underliga samlingen av arter skulle
ha kunnat hitta dit pa egen hand eller
via nagon sorts oavsiktlig sadd, sarskilt
svara att forklara pa detta satt ar ekplantoma.
Pa grund av denna tveksamhet i fraga
om lokalens status har jag inte gjort nagot storre vasen av den. Nu gjorde identifieringen av Castillejan den plotsligt
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mer intressant, eftersom jag inte hade
nagra uppgifter om den som tradgardsvaxt. Via Arnold Larsson fick jag sedan
kontakt med Thomas Karlsson om amnet. Han kunde informera mig att Castilleja miniata sedan 2006 har ett svenskt
namn, monjerod indianpensel, och faktiskt forekommer som prydnadsvaxt.
Samtidigt menade han ocksa att det fran
bilden inte belt sakert gar att avgora om
min vaxt ar denna art eller nagon annan
art ur slaktet, sa for sakerhets skull far
jag tills vidare kalla den obestamd indianpensel, Castilleja sp. Men i stallet
for att peka pa nagon oavsiktlig kalla
pekar den alltsa snarare i riktning mot
avsiktlig inplantering/sadd. Detta sprider daremot knappast nagot nytt ljus
over fyndet i Farila for 70 ar sedan. I
Zander Safverstams manus finns dock
en uppgift att den skulle finnas "inford"
vid Agvallen i Farila 1947. Om detta ar
samma stalle som den kolbotten dar den
forst hittades ar oklart.
Gronlandsyxne fran Island, tio dr efter planteringen.

Trajon Dryopteris filix-mas
Plantor togs 2007 fran Hjortkvarn i
Narke och planterades i vastra kanten av
ett stenrose, tillsammans med lite tradgardsjord men utan kontakt med jorden
under roset. De tog sig dar bra och var
sma men friska 2009, nastan fullstora
2010. Trajon har i Halsingland en utpraglad tendens att vaxa pa upphojningar i terrangen, heist samlingar av sma
block, och heist i sydsluttningar, men
patraffas aldrig pa hoga block som ar
isolerade fran markvegetationen. 2016:
Okar.

12

Dvargvarlok Gagea minima
Dvargvarlok har dykt upp pa ett par
stallen i perennrabatter. Den har troligen
kommit in med kopta plantor. Lokalt
okar den langsamt och den kommer upp
pa nya stallen i rabatter. Vanlig varlok G.
lutea har inte synts till. 2016: Fortsatter
pa samma vis.
Krollilja Lilium martagon
Krolliljor fran stockholmstrakten inplanterades 25 maj 1997 pa fuktig mulljord nara backen. De blommade i juliaugusti 1998, och flera ar darefter, men
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minskade, troligen pa grand av konkursom varje ar blommade med flera blomrens fran stinksyska 2016: tva exemplar mor. Ar 2016 ar den ytterligare nagot
med blom, igen spridning.
storre. Nagra sma froplantor pa andra
delar av dammstranden har tillkommit.
Gronlandsyxne Platanthera hyperborea
Tva plantor fran Island inplanterades i
Brokiris Iris versicolor
angen 27 juli 1999. De sattes i den krafVaren 2003 sattes en kopt planta av
tigt kalkade del dar aven angsgentiana
denna art i normalfuktig rabatt. Den
och rosettjungfralin vaxte. Bagge orblommade
redan forsta aret. Plantan
kideplantoma blommade 25 juni 2000.
vaxte under de foljande aren och delaDe blev lagre an plantorna pa Island.
des, varpa delarna tillvaxte. Manga fron
Stanglama vissnade nar plantorna kombildades ocksa, varav en del grodde till
mit upp till 4-5 cm hqjd. Den 26 aug.
nya plantor. 2016 fortsatter arten att lo2000 sag bagge plantorna ganska svaga
kalt expandera. Det forvanar inte att arut. Den 21 maj 2001 kom det blad upp
ten pa vissa stallen kan forvildas, aven i
ur bagge dessa plantor. Jag rensade bort
Halsingland.
konkurrerande orter och gras. Ar 2002
syntes ingenting av dessa plantor, inte
Backldk Allium oleraceum
heller under aren narmast darefter. Den
Den 14 aug. 1997 sadde jag grodd25 juni 2009 blommade emellertid tva
knoppar av backlok fran gravkullarna i
gronlandsyxnen pa denna plats. Det verJarvsta, Gavle, pa sydsidan av ett block
kar sannolikt att det var de ursprangliga
i var torrbacke. Plantor kom upp 1998 tva plantorna som visade sig igen. Den
2000, men sedan sag jag inte till nagra
ena av plantorna hade 2009 ett sterilt
forran 2009, da tva plantor visade sig.
sidoskott intill huvudskottet. Ar 2010
2010
sags
inga.
Bladen ar j u mycket
blommade de tva ursprangliga planlatta
att
forbise,
men inte blomstallningtorna igen, och da aven en ny planta pa
ama
med
groddknoppar, varfor detta
ca en halv meters avstand fran dem. Det
kanske
ska
tolkas som att de bara ibland
ar svart att forklara det pa annat satt an
utvecklar
groddknoppar. 2016 kom flera
att det ar en planta fran fro fran en av
lokblad upp dar, bl.a. pa den jord som
de ursprangliga tva. Aven detta ar var
en vattensork hade lagt upp vintern 2014
plantorna mindre an de brakar vara pa
-2015.
Island. 2016: T v a av tre plantor fortfarande kvar.
Svardslilja Iris pseudacorus
En planta av svardslilja sattes i dammen
den 22 april 2005. Den togs vid stranden
av Verkmyran i Hille. Plantan tillvaxte
snabbt och var 2009 en kraftig ragge.

Snoklocka Leucojum vernum
Varen 1997 togs nagra lokar av snoklocka vid Gavlean vid Tolvfors i Gavle
och planterades vid ostra husvaggen.
De blommade dar i flera ar, men bestandet minskade och plantorna sag
inte ut att trivas, varfor de i stallet plan-
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terades i fuktig mulljord nara backen,
tillsammans med lokar av samma art
fran Stockholmstrakten. Dar trivdes de
mycket battre, blev storre och fler. De ar
bland de vackraste av tradgardens vaxter. 2016: mycket riklig blomning och
bladutveckling.
Kransrams Polygonatum verticillatum
Pa mulljord nara backen har jag kransrams sedan manga ar, men har tyvarr
inte antecknat dess ursprung. Troligen
ar den fran Los. Under 2000-talets forsta decennium har den langsamt okat
genom jordstamstillvaxt och blommat
och satt frukt varje ar. Annu 2015 har
inga froplantor observerats.

balaria muralis (eller mojligen nagon
annan Cymbalaria) och lupinvappling,
Thermopsis montana, uppe pa avsatsen,
samt graslilja, Sisyrinchium montanum,
nere i vagdiket, tillsammans med porslinsstjamorna. Samtidigt har de gula lupinerna nog blivit nagot fler, trots att en
del uppenbarligen blivit uppgravda, och
dessutom fatt sallskap av andra lupiner
med mer eller mindre bisarra fargkombinationer. De flesta av dessa vaxer uppe
pa en liten "as" som bildats mellan den
nya och gamla vagen.

Birgitta och jag har sedan besokt den
har lokalen en eller annan gang varje ar,
och eftersom nastan varje besok lett till
nagon ny upptackt minns jag inte langre
sakert vad vi sag redan forsta gangen.
Det mest givande har varit att ga pa en
liten avsats halvvags uppe i skamingen.
Tidigt hittade vi dar en Oxalis-art med
en relativt stor rosa blomma och nagot
suckulenta blad, samt nagra sma plantor av en ek med spetsflikiga blad. 2015
upptackte vi sa tva plantor av den bar
mystiska Castillejan, murreva Cym-

Oxalis-art som namns i texten.

Murreva, Cymbalaria muralis eller
mojligen nagon anrum Cymbalaria-art.

Rysk blastjarna Othocallis siberica
I juni 1998 sadde jag fron av rysk blastjarna fran en tomt i Overbyn i Jarbo pa
en stor del av var ang. Fortfarande varen 2001 syntes inget av dem. Pa varen
2002 syntes dock manga blad, men inte
forran 2003 blommade enstaka plantor.
Arten har sedan okat langsamt. Detta ar
en av de fa arter som det har lyckats mig
att fa in genom sadd direkt i grassvalen
(andra ar svartkampar, stor blaklocka
och vitfryle). Den ar mycket dominerande i vissa tradgardar och parker i
stockholmstrakten, men bara de som ar
gamla. Tydligen ar den aven dar ganska
langsam. 2016: Fortsatter att langsamt
oka, mest under trad och buskar i utkantema av angen.
Vitfryle Luzula luzuloides
Fron fran en jarnvagsbank i Ockelbo
saddes in omkring ar 2000 i sluten gras-
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och ortvegetation pa torr mark i overgangen mellan den oppna tomten och
skogen. Dessa ytor slar jag inte. Efter
ett par ar fanns det blommande vitfryle
bar och var, och den okade. Arten skulle
mojligen kunna bli allt for expansiv.
2016: Okar langsamt i narheten av de
ursprungliga plantorna.
Vasstarr Carex acuta
I en liten damm gravd 2005 sattes 18
april 2005 en liten planta med vasstarr
fran Storsjons strand i Arsunda. Den
vaxte starkt med utlopare, som 2016
hade natt ut over storre delen av dammens yta och en bit i grassvalen som
omger dammen. Eftersom den har en
tendens att ta over rensas mycket av den
bort.
Backstarr Carex ericetorum
I maj 2010 sattes en planta av backstarr
pa sydsidan av ett block i torrbacken.
Den togs i en backe mot Ljusnan i Undersvik. Den blommade den 21 april
2014 och i skiftet april - maj 2015. Nagot okad storlek och rikligt med blomknopp 30 april 2016.
Slokstarr Carex pseudocyperus
I april 2005 gravde jag en damm med
nagra kvadratmeter stor yta och planterade i den bl.a. svardslilja, backveronika
och sjoranunkel fran Verkmyran nara
Utvalnas i Hille. Svardsliljan och sjoranunkeln tog sig, men inte backveronikan. Daremot kom slokstarr som redan
2006 blommade. Arten kom naturligtvis
med de andra plantorna fran Verkmyran,
och frona har troligen grott redan 2005,

39

Brokiris, lain fdrvildas pa vissa stallen dven i Hdlsingland.

fast inga plantor da uppmarlcsammades. Slokstarren har sedan okat kraftigt,
bade vegetativt och genom frospridning,
och blommat rikligt. Plantorna kommer
mest i vattenlinjen, men aven nagon
decimeter darifran. Dammen har aldrig
kalkats eller godslats, men naringstillgangen ar hygglig genom nedfall av lov,
invandring av insekter, grodor och paddor m.m. 2016: Kvar, men klenare an i
borjan, troligen p.g.a. for sur miljo.
Angshavre Avenula pratensis
Den 25 juni 2004 planterades ett stycke
grassval med flera arter, bl.a. denna, fran
Kraklingbo pa Gotland. Planteringen
gjordes pa den torraste delen av tomten, dar atskilliga torrbacksvaxter redan
vaxte. Den 6 juli 2009 sag man dar flera

plantor av angshavre, som just borjat
blomma. Arten har sedan aterkommit
och blommat varje ar. Vintern 2014 2015 hade en vattensork sitt bo i centrum av en stor angshavretuva. Denna
tuva paverkades inte av detta och 2016
fanns bade den och manga mindre plantor i den narmaste omgivningen, upp till
en meter fran moderplantan.
Lundskafting Brachypodium sylvaticum
Den 9 maj 2005 sattes en planta av lundskafting fran Gothemshammar pa Gotland i kanten av en syrenbuske. Jorden
kalkades kraftigt. Den utvecklade blommande stran 2006, men syrenbusken
vaxte, plantan hamnade i morker och
blomningen upphorde. Den flyttades
2010 till en solig plats intill ett block

Porslinsstjdma, Houstonia caerulea.

Men dar fanns ocksa en del andra underliga arter. E n av de forsta vi tittade pa var
ett par plantor av en vitblommig tolvgudablomma, Dodecatheon sp (fast enligt
Wikipedia ska tolvgudablommorna tydligen numera foras till slaktet Primula).
Sedan en lite vanligare tradgardsvaxt,
purpurklatt, Lychnis coronaria. Det
mest forbryllande var en liten spad vaxt
med manga blekbla fyrtaliga blommor
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Vitblommig lolvgudablomma, Dodecatheon sp.

som stod nere i vagdikena. Den drojde
det ett par ar innan jag fick tanken att
den skulle kunna tillhora marevaxterna,
Rubiaceae sp, och vid en sokning bland
dessa fick jag till slut napp - vaxten var
en porslinsstjarna, Houstonia caerulea.
Det ar en art som tydligen ibland saljs
som krukvaxt i Sverige, aven om jag
aldrig sett den vare sig i nagon butik eller katalog
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Mystisk lokal for "exotiska" vaxter
Bjorn Wannberg
Samtliga foton i denna artikel ar tagna av forfattaren sjalv.

Gulblommiga lupiner.

Castilleja miniata eller annan Castilleja.

Castilleja miniata. Svenskt namn saknas. Enda fyndet i Sverige gjordes pa
en kolbotten nagonstans i Farila 1946.
Nar jag forde in denna information i
manuset till Halsinglands flora insag jag
nodvandigheten av att ta reda pa hur den
har unika vaxten sag ut. Googling pa
namnet bjod pa en verklig overraskning:
nagra av de forsta bilderna av blomstallningen som dok upp var praktiskt taget
identiska med ett par foton jag sjalv tagit
for ett par ar sedan!

Detta gav mig anledning att fundera ett
par varv kring den lokal dar jag hittade
arten. Nar jag kom hem efter att ha varit
ute pa floravakteri efter Botanikdagama
2012 hade Hans Jonsson fran Edsbyn
ringt och berattat om en lokal dar han
hittat gulblommiga lupiner. Han hade
ocksa uppmarksammat Ame Hedblom
pa lokalen, och Ame hade vid ett eget
besok dar sett en del andra egendomliga
arter. Birgitta Wannberg och jag akte
samma dag tillsammans med Arne och
Hans till lokalen, som visade sig vara en
relativt ny vagskaming vid RV50 mellan
Mallangsta och Styggbo, 15 kilometer
fran Alfta. Lokalens RT90-koordinater
ar 679100 150415. E n gmsig och inte
sarskilt lockande miljo dar knappast
nagon skulle ha kommit pa tanken att
botanisera om det inte varit for de iogonenfallande gula lupinerna.
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skulle fortsatta till fots. Nu uppenbarade
sig ater syltagen i vagkanten. E n belt
vanlig skogsvag med lite lerigt ytskikt
och vanliga vagkantsarter som rodven,
rolleka och ogontrost. Har fanns ocksa
atskilliga plantor men riktigt hur mycket
fanns inte tid att utreda.
Syltag ar en amerikansk inkomling
som funnits lange i Europa men till Sverige torde den ha kommit pa 1800-talet.
Den finns spridd i sydligare landskap
och ar narmast funnen i Uppland. Men
de senaste aren finns ocksa fynd fran Dalama och Angermanland i Artportalen.
lotcboan. N \

61.^ .Ml

Det finns ingen tidigare uppgift om syltag i Gastrikland eller i Gavleborgs Ian.
Men nu finns alltsa minst tva lokaler och
ytterligare en bofast art har gett sig till
kanna. Troligen gar det att hitta fler lokaler trots att skogsvagkanter torde vara
en av de mest valinventerade miljoema
i landskapet. Kan den finnas i Halsingland ocksa?
Lokaler (lokalerna finns inlagda i Artportalen, koordinater enligt S W E R E F
99 TM)
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och utvecklades dar snabbt till en stor
tuva med riklig blomning och frosattning. Nya froplantor kom upp i grasmattan pa upp till ett avstand som ungefar
motsvarar stralangden. 2016 fortsatter
okningen.
Darrgras Briza media
Fron fran Djupmyrs i Osterfamebo togs
2003 och saddes i plantskola. Plantorna
sattes sedan ut pa en kraftigt kalkad och
tamligen fuktig del av var ang, dar aven
angsgentiana, rosettjungfrulin, gronlandsyxne m.m. vaxte. Arten bildade
en rugge och blommade dar varje ar efter 2006, men fortfarande 2010 syntes
ingen spridning. 2016: Ruggen tillvaxer
i kanten, men ingen spridning med fro
sedd.

\agkaiu

Botanisk litteratur sicankes
Svensk Botanisk Tidskrift.
Argangama: 1983 och 1987-96.
Prima Loca Plantarum Vascularium Sueciae - Nils Hylander.
Forsta litteraturuppgift for Sveriges vildvaxande karlvaxter jamte
uppgifter om forsta svenska fynd. Supplement till SBT 1970.
Flechtenflora - Volkmar Wirth, 1980, Ulmer. Tysk lavflora med
omfattande nycklar, svartvita foton och illustrationer.
Allt i gott skick. Kan skickas mot betalning av fraktkostnad
eller hamtas hos mig.
Jens Hansen, Jarvso, e-post: jens@dharmacafe.se, telefon: 0703 63 61 57

Sotgras Cinna latifolia
Vid nagra tillfallen har jag forsokt att
odla sotgras i graalskogen i tomtens sodra ande, men i allmanhet misslyckats.
Ar 2009 kastade jag dar fro av arten men
inga froplantor syntes. 2011 planterade
jag en sotgrasplanta fran Bondarvsvallsberget i Jarvso i de murkna restema av
en lovtradsstubbe. Den overlevde och
ett stra blommade 31 juli 2012. Aret
darpa vid samma tid blommade ocksa
ett stra, men inga nya skott utvecklades
vid strabasen. Ar 2014 hade plantan ett
litet antal blad och ett stra, som saknade
vippa. Den dog sedan.
Den 8 juli 2013 satte jag en stor sotgrasplanta med rikligt med rotter pa en
kraftigt murken lovtradsstubbe, som var
en halv meter hog och hade en grop i
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mitten. Denna planta hade jag rakat riva
ned nar jag klattrade upp pa blocket SO
om Degermyren i Skog, dar ett hundratal plantor vaxer. Plantan vattnades i
starten, men stod sedan utan skotsel under en varm och torr period. Den 28 juli
syntes ett par stycken nagra cm langa
blad vid plantans bas, kring en massa
vissna stran och gamla blad. Den 26 maj
2014 hade plantan tva stran med blad.
16 juni 2014 var den stor och mycket
livaktig trots att det hade varit tamligen
torrt i ett par veckor. Den 12 juli 2014,
efter en dryg vecka med mycket varmt
vader utan nederbord, stod ett stra friskt
med en vippa med blomknoppar. Vid
snosmaltningen, i borjan av april 2015,
fanns en grupp med 2 - 3 cm langa
grona blad pa denna planta, som sedan
vaxte kraftigt under den ovanligt fuktiga varen och forsommaren. Aven lite
harsyra vaxte vid dess bas. Den 20 juli
2015 fanns en halvt utvecklad vippa,
som sedan blommade normalt. Den 18
april 2016 var sotgrasplantan frisk, med
4 sma blad, som hade overvintrat. Den
15 maj 2016 hade plantan en mangd nyutvecklade blad.
Utvecklingen hos den sist namnda
plantan belyser nagra egenskaper som
aven observationer pa naturliga vaxtplatser tycks visa. Sotgraset har mycket
litet behov av vatten och kan overleva
perioder med stark sommartorka. Det
skadas dock inte av riklig tillgang till
vatten dar det vaxer pa smarre block intill en back. Vad arten daremot inte klarar av ar konkurrens fran de flesta andra
vaxter, troligen sarskilt grasarter.
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Syltag, Juncus tenuis
- ny for Gastrikland
Peter Stdhl

Syltag, Juncus tenuis. Foto: Peter Stdhl

Syltag ar en av de manga artema i det
ratt svara slaktet Juncus. Den liknar
mest stubbtag men ar gracilare med
langa, smala och raka stodblad som
skjuter upp over blomstallningen. Det
ger den en karaktaristisk profil som gor
det mojligt att urskilja den bland andra
stran. De spetsiga kalkbladen ar ocksa
en viktig karaktar men den syns forst
under lupp.
I slutet av sommaren stotte jag pa den
pa en skogsvag som passerar Tegelbmket vid Testeboan i Hille. Skogsvagen

slutar i en vandplan intill viltstangslet mot E4. Den vaxte ganska rikligt i
mittstrangen langs skogsvagen och sags
langs en ca 200 meter lang stracka. Vilket innebar att det finns tusentals plantor.
Arten sprider sig med fro och ar troligen
ganska lattspridd men rimligen maste
den ha funnits pa plats under manga ar.
Eftersom det var forsta fyndet i landskapet samlades ocksa belagg.
Lite senare samma vecka var jag vid
Sorsundet i Haim-ange. Det blev ett kort
fikastopp langs skogsvagen innan farden
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Halsinglands Flora-utstallning Hudiksvall
Det finns langt framskridna planer pa en utstallning pa Halsinglands Museum under
sommaren 2018. Syftet ar att vacka intresse for botaniken och bidra till att lansera
den kommande landskapsfloran for Halsingland.
Det behovs hjalp att skota och fomya vaxterna, visa bilder, prata med folk om
flora och vaxtplatser, uppmuntra till botaniserande och svara pa fragor antingen direkt, eller efter ta-reda-pa-tid. Du ar valkommen att bora av dig om du har lust och
mojlighet att deltaga i detta arbete en kortare eller langre period.

Bilderna visar skogsnycklar, Dactylorhiza

maculata subsp fuchsii. Foto:

AlfPallin

Kontaktpersoner:
Berit Berglund, e-post: bemitma@gmail.com, telefon: 026-51 42 78, 0730 41 40 38
Thomas Tidholm, e-post: thomas@tidholm.se, telefon: 0705 70 80 98
Besok garna G A B S webbplats for att halla dig uppdaterad om Florautstallning, Hostmote och ovriga aktiviteter inom foreningen: http://gavleborgsbotaniskasallskap.se
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Skogssvingel Drymochloa sylvatica
Sommaren 2006 tog jag en planta vid
Orvallsbacken i Delsbo och planterade
den i graaldominerad fuktig skog pa
mull nara backen. Den blommade med
tre stran bade 2007 och 2008. Sommaren
2009 fanns flera fertila stran och 2010
ett tjugotal. Vid rensning hittade jag
2009 flera froplantor inom en halvmeter fran moderplantan. 2016: Har spritt
sig mycket kraftigt kring den ursprungliga plantan. Det finns nu manga tiotal
blommande plantor och yngre plantor,
anda ned till arsplantor med bara 1 -2
mm breda blad. Dessa kanns igen pa den
morkt brunroda skottbasen, avsaknaden
av utlopare och svaga rotter. De flesta
plantorna har kommit upp dar vippoma
pa de langa strana lagger sig pa hosten,
men nagra finns pa storre avstand, mest
dar vi brukar ga. Graset bildar pa varen
2016, innan annan gronska har kommit
igang, ett flera kvadratmeter stort gront
fait dar artens breda overvintrade blad
tacker marken.
Flentimotej Phleum phleoides
I augusti 1997 sadde jag fron av flentimotej, tagna pa gravkullarna vid Jarvsta,
Gavle, pa den torraste delen av var tomt,
var "torrbacke", dar det 1996 fanns
varveronika Veronica verna och varforgatmigej Myosotis stricta. Jag kalkade
marken nagot. I maj 1998 syntes plantor
som antogs vara flentimotej. I juni 1999
kom mangder av fertila stran som visade
att det var ratt. Under de foljande aren
blommade tva tuvor rikligt. I juni 2004
fanns tre tuvor pa platsen for sadden och
tva pa nagra meters avstand. Dess status
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var ungefar detsamma 2005. Vaxtplatsen skots med handrensning av storre
konkurrerande arter pa saddplatsen och
slatter av omgivande grasvegetation. Ar
2010 sag man att den okade langsamt pa
saddplatsen och nagra meter darifran.
2016: Fortsatt okning genom frospridning.
Fjallgroe Poa alpina
Plantor fran en vagkant i Ostersund sattes 1996 pa en kraftigt kalkad del av var
ang, dar aven rosettjungfrulin och angsgentiana infordes. De blommade bra
dar under de foljande aren fram till ar
2000. Darefter minskade blomningen.
Det var svart att bedoma forekomsten av
sterila plantor i den tata grassvalen. Arten tycks vara konkurrenssvag gentemot
andra arter. 2009 och 2010 syntes den
inte. 2016: 0.
Parkgroe Poa chaixii
Den 18 april 1999 satte jag i skuggig
fuktig grasmark i kanten av angen ett
par plantor av parkgroe, tagna i stockholmstrakten. Parkgroet blommade
redan i borjan av juni 1999 och okade
bade genom bildning av nya skott intill
de gamla och genom froforokning, mest
inom nagon meter fran moderplantan,
men aven i kokstradgardslandet, dar de
karaktaristiska platta skottbaserna avslojade arten. Sommaren 2005 var det
uppenbart att graset var for expansivt
varfor jag gravde bort perifera smaplantor och tackte huvudbestandet med ett
tjockt lager av slaget gras. Fortfarande
2010 kom det dock upp nya smaplantor
i trakten dar graset forst planterades, och
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Fjadergras gar att odla anda uppe i Harjedalen.

dessa rensades bort. Parkgroet ar minst
lika expansivt i stockholmstrakten, dar
jag har sett arten dominera belt i faltskiktet i granskog. Jag vill inte rekommendera det till odling. 2016: Mojligen har
jag lyckats rensa bort alia nya planter.
Alvaxing Sesleria uliginosa
Den 25 juni 2004 sattes en tuva fran
Gotland med flera vaxtarter, bland andra
aven alvaxing och angshavre, i kraftigt
kalkad jord i torrbacken. Pa denna plats
fanns 16 juni 2006 overblommad alvaxing. Den 6 juli 2009 sags ocksa atskilliga stran av overblommad alvaxing.
Arten har sedan minskat, samtidigt som
angshavre har okat, och 2016 kom bara
ett fatal stran till blomning.

Fjadergras Stipa pennata
Varen 2004 saddes kopta fron av denna
art i rabatt. Den 25 juni 2006 kom tva
fertila skott upp fran dessa plantor. Plantorna flyttades sedan till en mycket torr
rabatt och vaxte langsamt till stora rikt
blommande tuvor, som bildade rikligt
med fro. De fron som har lossnat staller
sig med hjalp av sina fjaderbihang vertikalt, sa att den vassa och med bakatriktade borst forsedda andan borrar ned sig
i marken nar hela froet med bihang ror
sig i vinden. Froet hamnar dar i ett lampligt lage for groning och en ny planta
uppkommer. Forsta aret bestar den bara
av ett par mycket smala blad. 2015: Riklig foryngring pa detta vis.
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Arsmote
Gavleborgs Botaniska Sallskap

Sondag den 11 mars 2018 kl 13.00
Studieframjandet Mitt
Langgatan 26, Bollnas
Motesagenda
Motet inleds med sedvanliga
arsmotesforhandlingar 13:00
Presentation av Halsinglands Flora,
cirka 14:00
Nya VAX-redaktionen presenterar sig
och VAX-utgivningen
Lagesrapport och diskussion
Gemensam fika

Varmt valkomna!
GABS

styrelse

Fortsattning foljer i kommande nummer av V A X .
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Till minne av Ake Agren

Vaxter i Halsingland och Gastrikland (VAX) ges ut av Gavleborgs Botaniska Sallskap (GABS),
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ar, varav ett ar medlemsmatrikeln.
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Det gar aven att folja oss i Facebook-gruppen " Gavleborgs Botaniska Sallskap"

Ake Agren. Foto: Birgitta Wannberg

tiklar av Ake, jamnt fordelade mellan
kiirlvaxter och lavar. Han skrev aven i
Kretsbladet for Naturskyddsforeningen
i Sodra Halsingland liksom korta rapporter i Lavbulletinen.

gen tack vare Ake.
Artikeln beskriver hur Ake hade en
unik formaga att hitta och identifiera
ovanliga och aven svarigenkanneliga arter. Till en borja med gallde det karlvax-

de fiesta andra forlitat sig pa handledning i fait av nagon kunnig nar en ny
artgrupp borjar studeras. Ake daremot
var i huvudsak sjalvlard, utan formell
utbildning och utan handledning i fait,
Just Akes "skarpa oga" med en utomordentlig kiinsla for farg och form var det
som gjorde honom till den upptackare
och kannare av arter han var.
I V A X har publicerats 69 olika ar-

I artikeln "Ake Agrens skarpa oga",
( V A X 3/2006 tillganglig pa G A B S
webbplats), kallade Anders Delin Ake
for "Soderhamns kommuns botanist
med stort B " . Den "inventeringsruta"
inom vilken staden Soderhamn ligger, ar
den i projektet Halsinglands flora som ar
i sarklass mest artrik nar det galler karlvaxter och aven nar det galler lavar den
basta kanda i Halsingland, huvudsakli-

ter som ingen annan hade sett, atminstone inte i Halsingland, och vid mitten
av 1980-talet utvidgades intresset till att
pa all var omfatta lavar.
Anders papekar att han sjalv liksom

Var van Ake Agren har lamnat oss. Han
avled 24 januari vid en alder av 89 ar.
Ake har gjort stora insatser for Halsinglands flora och suttit i G A B S styrelse
under manga ar.

Omslagsbild: Piploka, Pleurospermum austiacum. Vdxten ar starkt hotad. Foto: LeifLarsson.
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