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Smallvedel Astragalus penduliflorus 
Denna art vantade vi oss att finna i Hal
singland under florainventeringen, ef-
tersom den finns bade i Medelpad och 
Dalarna. Den dok dock inte upp. Jag 
tog sommaren 2005 fron pa den forst 
beskrivna svenska lokalen, Byberget 
i Medelpad, och sadde dem pa naken 
jord i maj 2006. De hade redan i okto
ber samma ar 5 - 10 cm hoga skott, som 
gravdes upp for att planteras i rabatt. 
De visade sig da ha markligt byggda 
rotter. Fran jordytan fortsatte de klena 
stammarna 1 - 2 cm ned till en krans av 
knoppar pa oversta anden av en 4 mm 
grov vit rot/jordstam, som lopte ned 
lodratt och smalnade av och slutade pa 
1 - 2 dm djup. Denna byggnad verkar 
vara idealisk for att overleva ganska 
hard brand, vilket antas vara en av artens 
egenheter. Vaxer utmarkt i rabatt, blom-
mar och satter frukt. 2016: Kvar dar den 
planterades men behover hjalp mot kon-
kurrerande akleja. Ingen spridning. 

Vippart Lathyrus niger 
Fron togs i Kungsberget, Jarbo, hos-
ten 1999 och sattes i plantskolan. I maj 
2000 sattes plantorna ut i skogskanten 
under ronnar och aspar. Tillvaxten var 
langsam, men 2006 fanns sex skott och 
detta ar blommade de forsta gangen, 
vilket de har fortsatt med. Antalet skott 
minskade till fyra ar 2009, vilket tolka-
des som att vaxtplatsen var for mullfat-
tig och sur for arten, varfor den kalkades 
och kompostgodslades. Ar 2016 kom 
fortfarande fyra skott. 

Backvial Lathyrus sylvestris 
I September 1997 saddes fron av back

vial fran Batforstorpet i Alvkarleby i 
en slant vand mot oster pa tamligen 
torr jord. Inte forran 2008 syntes nagra 
plantor, men 2009 och 2010 blommade 
dessa rikt och fortsatte att komma aven 
foljande ar, till 2016, da de forsta skot-
ten visade sig den 10 maj. Arten klanger 
och behover en buske eller annan fast 
struktur att stodja sig emot och kan da 
bli mer an meterhog. 

Varart Lathyrus vernus 
Den 1 Juni 2011 satte jag en planta av 
varart fran Langnasudden i Bergvik i 
fuktig mulljord nara backen. Den tog sig 
snabbt och utvecklades val och blom
made arligen. 2016: frisk, men bara lite 
storre an initialt. 

Backklover Trifolium montanum 
Den 14 aug. 1997 sadde jag fron av back
klover tagna pa gravkullarna i Jarvsta, 
Gavle, i torrbacken, dar det 1996 fanns 
varveronika och varforgatmigej. I maj 
1999 sag jag en liten planta som hade en 
bladform som pa backklover. I maj 2000 
fanns tva plantor, som blev storre 2002 
och 2003. Den 27 juni 2004 blommade 
den ena plantan med ett tiotal blom
mor, medan den andra fortfarande var 
steril. Ar 2005 hade plantorna okat sin 
bladmangd och bagge blommade. Blom-
morna var fler 2010. Jag har under alia 
ar hjalpt plantorna genom bortrensning 
av konkurrerande arter och genom kalk-
ning. De har dock annu inte spridit sig 
utanfor den ursprungliga saddplatsen. 15 
maj 2016: Arten soktes forgaves dar den 
tidigare vaxte. En vattensork arbetade 
sig igenom denna plats vintern 2014 -
2015, vilket mojligen kan vara en orsak. 
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2018: Brandernas ar i Halsingland Jenss Hansen 

Det var den beta sommaren da blixten 
tande i skogen och situationen var utom 
manniskors kontroll. En stark pamin-
nelse om att det i grunden endast finns 
naturens lag. Vi kan forsoka att styra och 
stalla; men utan gynnsamt vader hade 
branderna inte gatt att slacka. 

Det blev ett uppvaknande upplyst av 
lagornas sken. Ett uppvaknande till att 
vi manniskor kan hjalpas at inom natu
rens lag; men inte andra den. Ett upp
vaknande till att vi ar en del av det stora 
spelet. 

Efter branderna ar det nu tid for att 
dela reflektioner och erfarenheter. Till 
exempel att skarskada de strukturer 
skogsbruket har byggt upp. Hur var de 
delaktiga i det snabba brandforloppet? 

Det ar ocksa tid for att dela stunder 
med de nya vanner som sommarens han-
delser gav. 

Och hur fortsatter det stora spelet? 
Det kommer att bli gront igen. Det doda 
kommer att ge nytt liv. Det branda kom
mer att ge mojligheter for undantrang-
da och hotade organismer att vaxa och 
blomma, att krypa fram, att flyga ivag. 
Vi bor inte missa denna chans till att 
uppleva det stora spelet i sin okuvliga 
kraft och kreativitet. Vi bor inte missa 
denna chans till att inse att vi till syven-
de och sist endast kan be och onska att 
sa fa och sa lite som mojiigt blir skadat. 
Vi bor inte missa chansen till att uppleva 

Det kommer att l?li grant igen. 
Foto: Jenss Hansen 

det levande i sin mangformiga skonhet 
och spontana lakande. 

Sa mitt tips till alia ar att ge sig ut i 
brandskogarna sa fort de blir oppna for 
allmanheten och uppleva med alia sin-
nen det som forsiggar dar. Nasta var blir 
en tid for till exempel att leta svedjenava 
och brandnava! 
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"Styrelsen presenterar sig" 
Bjorn Wannberg UlfSvahn 

Bjorn Wannberg. Foto: UlfSwahn 

Med start i detta nummer av VAX kom
mer ledamoterna i GABS styrelse att 
beratta lite om sig sjalva och sitt bota-
nikintresse. Forst ut ar mangarige styrel-
semedlemmen och foreningens sekrete
rare Bjorn Wannberg. Bjorn ansvarar 
dessutom for slutredigeringen av Hal-
singlands flora. Jag traffade honom mitt 
i tradgardsbestyren hemma pa garden i 
Alfta en varm forsommardag. 

Bjorn viixte upp pa en jordbruks-
fastighet i Bergsjo i norra Halsingland. 
Nyfikenheten pa naturen och floran i 
omgivningarna vacktes tidigt. Omgiv-
ningama till Storsjon i Nordanstig, och 

inte minst Storon med dess intressanta 
flora lockade till upptacktsfarder. Intres-
set for botaniken fanns alltsa med tidigt 
i bans liv men intensifierades och tog 
nya former nar ban, dartill forledd av 
svagern Goran Tornqvist, kom med i in-
venteringsarbetet for Halsinglands flora 
1986. 

Dessforinnan hade Bjorn last fysik 
och matematik vid Uppsala Universitet 
och disputerade dar inom fysiken. Han 
traffade sin blivande hustru Birgitta un
der studiearen och paret bosatte sig i 
Uppsala. Bjorn har under sitt yrkesliv i 
huvudsak arbetat med att utveckia elek-
tronspektroskopi och olika forsknings-
instrument. 

Birgitta, som ar GABS kassor, kom
mer fran Alfta och pa slaktgarden dar 
tillbringade de all ledig tid. Bjorn kom 
att fokusera sitt florainventerande till 
Alfta, Bollnas och Hanebo socknar med 
tillhorande finnskogar. Vid millennie-
skiftet fick han mojlighet att bosatta sig 
pa heltid pa Alftagarden, med arbete 
pa distans. Birgitta blev kvar i Uppsala 
under arbetsveckorna anda tills hon for 
nagra ar sedan ater blev Alftabo pa hel
tid. 

Som den fysikeroch matematiker han 
ar sag Bjorn mojligheten att utveckia ett 
datorprogram for att effektivisera rap-
porteringen av inventeringsresultaten. 
Programmet kom att anvandas av manga 
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Mosippa Pulsatilla vernalis 
Se Delin (2008 a). Fron sadda den 9 
juli 2000 gav upphov till tva plantor 
som blommade i maj 2002 i en rabatt 
med mycket torr moig jord, dar bara 
lagvuxna arter finns. De har sedan fort
satt att blomma varje ar med varierande 
antal blommor, och lamnat fro som jag 
har satt och fatt nya smaplantor av. Vin
tern 2007-08 dog den ena av de bagge 
ursprungliga plantorna. Nya froplantor, 
dels sadda, dels en spontan, i samma ra
batt, blommade 2010. Fron sadda 2008 
tog sig dock inte alls. Ar i genomsnitt 
nagot mer svarodlad an backsippa. Den 
overlevande av de bagge ursprungliga 
plantorna befriades fran konkurrens av 
koreansk plymspirea Aruncus aethu-
sifolius 2014, da delar av spireatuvan 
gravdes bort. Mosippsplantan okade da. 
2016 hade den sex blommor. 

Backsippa Pulsatilla vulgaris 
En i handelstradgard inkopt planta, som 
ser ut att vara av den vilda arten, sat
tes 1998 och har vuxit bra i rabatt. Den 
blommar rikligt varje ar och satter mas-
sor av fron, som om de sas genast efter 
mognaden ibiand gror till nya plantor, 
som redan efter tva ar blommar. Da-
remot har jag bara sett nagon enstaka 
spontan forokning, trots att det finns 
rikligt med naken jord i flera delar av 
tradgarden. Aven en kopt vit variant ar 
lattodlad och kan forokas med fro. 2016: 
Kvar, kraftfull dar hoga rabattvaxter inte 
tar over. Delning av en stor gammal 
planta 2014 har givit manga sma som 
2016 tillvaxer. 

Svalort Ficaria verna 
Inplanterad 1997 pa tva stallen nara 
backen. Okar ganska snabbt och blom
mar. 2016: Okar. 

Sjoranunkel Ranunculus lingua 
Inplanterad 2005 i den samma ar an-
lagda lilla dammen, som ar 60 cm djup 
och vintertid skyddad fran bottenfrys-
ning med hjalp av cellplast. Sprider sig 
kraftigt med hjalp av utiopare pa damm-
bottnen och bildar rikligt med blad och 
blomstanglar. 2015: Manga nya skott, 
men sparsamt med blommor. 

Smorbollar Trollius europaeus 
En planta som ursprungligen kom fran 
fro fran Smaland planterade jag i rabatt 
i maj 1997. Den blommade genast och 
satte fro 13 juni 1997. Den har sedan 
fortsatt att oka i storiek och blomma, 
och 2000 fanns en liten froplanta un
der den. Under foljande ar har moder-
plantan okat nagot i storiek och det har 
kommit fler froplantor. Arten ar uthallig 
pa de platser dar jag satt den men inte 
spridningsbenagen. 

Vit fetknopp Sedum album 
Ar 1999 inplanterades vit fetknopp fran 
en tomt i Ovansjo. Den vaxer bra, foro-
kar sig lokalt och har planterats in i flera 
rabatter, men har inte visat nagot tecken 
till spontan langspridning. 2016: Kraft-
full. Okar lokalt. 

Kantig fetknopp Sedum sexangulare 
Plantor fran Gysinge sattes 2004 pa den 
varmaste delen av tomten, sydsidan av 
en mur, dar nagelort kom upp efter rens-
ning. De okar gradvis genom skottskjut-
ning, och blommar rikligt. Manga plan-
tor har setts i kokstradgardslandet, langt 
fran inplanteringsplatsen, troligen upp-
komna ur fro. 2016: Okar ytterligare, pa 
torr mark. 
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Ett ar gamla froplantor av mosippa. Man ser spetsovala hjartblad, de forsta karaktdrsbla-
den, vilka dr runda, samt senare utvecklade blad medflikig bladanda. 
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inventerare. Bjorn var ansvarig for data-
basen och redan i VAX 1987 kunde de 
forsta utbredningskartorna over intres
santa vaxtfynd hamtas fran databasen 
och publiceras. 1998 sammanstalldes 
alia da tillgangliga data i en atlas som 
delades ut i en liten upplaga till de mest 
aktiva inventerama. For alia som del-
tog i inventeringsarbetet var det forstas 
spannande att se ett konkret resultat av 
allt rapporterande. 

Bjorn ar idag huvudansvarig for slut
redigeringen av Halsinglands flora. Han 
tog over uppgiften efter Anders Delin 
och gar nu igenom det omfattande ma-
terialet - inte minst artbeskrivningarna 
och lokalforteckningarna - infor kom
mande publicering. Han har dessutom 
tagit fram en metod for att koppla lo-
kaluppgifter for olika arter till artsam-
mansattningen i vaxtsamhallen. Detta 
ger spannande resultat. Forutom en bild 
over de mest frekventa/karakteristiska 
arterna i ett vaxtsamhalle sa vacks fra-
gor om vaxtdynamik och arternas bero-
ende av olika miljofaktorer. Ett avsnitt i 
Halsinglands flora kommer foljaktligen 

att handla om just denna vegetations-
analys. 

Pa min fraga vad som gor att Halsing
lands flora kommer att sticka ut jamfort 
med andra landskapsfloror sa pekar 
Bjorn pa att floran kommer ha ett stort 
allmanintresse. Mycket utrymme laggs 
pa ekologi/vegetationsanalys men ocksa 
pa artbeskrivningarna. Vaxterna be-
skrivs ingaende vad avser utseende och 
hur de utvecklas under sin livstid (plan
ta, blomning, fortplantning, frostallning, 
overvintring, vinterstandare etc). 

Genom alia sina inventeringsvandor 
sa kan Bjorn som ingen annan Alftatrak-
ten och dess flora. Till favoritstallena har 
han inte langt. Uggabergsbranten finns 
helt nara bostaden och Flottarleden 
langs Voxnan bara nagon kilometer bort. 
Han har val ingen speciell favoritart men 
tjarblomstret ar lite at det ballet. Annars 
ar tradgarden och vaxthusen Bjorns och 
Birgittas stora gemensamma intresse. 
Nar man aker forbi deras vackra gard 
och sneglar in i tradgarden sa slas man 
av fantastisk blomprakt och prunkande 
gronsaksland. 
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De Vilda Blommornas dag, 17 juni 2018 
pa Anaset i Hassela Ann-Christin Jdderholm. 
Samtligafoton i denna artikel dr tagna av forfattaren. 

Smdrblomma, Ranunculus acris, och hundloka, Anthnsciis sylvestris, framfor bjorkskog. 

Efter en lang torka med mycket sol och 
varme under sex veckor tycktes alia 
sommarblommor blomma samtidig el
ler redan ha hunnit vissna. Liljekonval-
jer, Covallaria majalis, blommade sam-
tidigt som vi sag rallarros, Epilobium 
angustifolium, i borjan av sin blomning. 
Arets vandring i Hassela bjod anda pa 
mycket vackra angar som lyste gult av 
smorblommor. Ranunculus sp, i skug-
gan av bjorkskogen. 

Vi samlades vid skolan i Hassela. 
Regnet liksom hangde i luften denna 

dag men det blev anda en liten grupp pa 
atta personer som ville ga med. Anaset 
ar en smal grusas som leder ut i sjon 
strax nedanfor kyrkan i Hassela. Har 
bildades ar 1983 ett naturvardsomrade 
med tva syften: dels ar asen vattentakt 
for Hasselaboma och dels skall det 
vara oppet for allmanhetens rekreation. 
Kommunen ansvar for skotsel av omra
det och for tre ar sedan skedde en gall-
ring av skogen som nu slapper in ljus till 
undervegetationen. 
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gangen 2000 och sedan regelbundet, 
och okade pa bagge stallena for varje 
ar langsamt, aven 2009, genom tillvaxt 
av jordstammar. Ingen spridning genom 
fro noterad. Ar 2010 visade den sig dock 
lida av for svar konkurrens fran stink-
syska, klostergemsrot Doronicum par-
dalianches och stor ormrot pa det ena av 
de stallen dar den ursprungligen sattes. 
Den flyttades da till ett stalle med mer 
oppenjord. 2016: Konkurrenssvag, men 
kvar pa bagge de stallen dar den senast 
planterats. 

Tovsippa Anemone sylvestris 
Tovsippa inplanterades i rabatt. Den ut-
vecklar mangder av smala morka jord
stammar, som genomvaver marken och 
knappast gar att rensa bort. Den har 
mycket prydliga blommor, men dess 
varde som rabattvaxt minskas av att den 
inte stannar dar man satter den. 

Kabbleka Caltha palustris 
En planta fran ett surdrag i Jarbo sattes i 
kanten av den nagra kvadratmeter stora 
dammen i april 2005. Den tog sig bra. 
Under de foljande aren okade antalet 
sma froplantor av arten langs dammens 
hela strand, men ingen av dem hade annu 
2010 blivit sa stor att den kommit i blom
ning. De har dar stor konkurrens fran en 
rad andra arter. 2016: Manga halvvuxna 
plantor blommar pa dammkanten. 

Vintergack Eranthis hyemalis 
Vintergacken har enligt Den nya nord
iska floran en sadan utbredning, att den 
kanske inte borde vaxa i NV Gastrik
land. Ar 2004 satte jag i mulljord under 
ett appeltrad nagra knolar av vintergack 
och en mangd fro av samma art, tagna 
pa en tomt i stockholmstrakten. Den 4 
april 2005 borjade vintergack blomma 

dar och dessutom kom manga plantor 
med bara blad upp. Mangder av froplan
tor med tva hjartblad kom upp, som se
dan visade sig vara av denna art. Det var 
en av de mer lyckade inplanteringar vi 
har gjort. Varen 2006 blommade vinter
gacken under snon, vilket man kunde se 
nar den raskt smalte undan omkring den 
20 april. Da stod dar manga tiotal vackra 
vintergackplantor med blomma, minst 
lika manga med karaktaristiska blad och 
en hel del med bara hjartblad. Redan 
den 6 maj hade den omogen gron frukt. 
Det fanns da dessutom unga plantor av 
tre olika slag: Nastan fullstora blad utan 
blomma, miniatyrblad av moget slag (en 
knapp cm i diameter) och hjartblad pa 
lang stangel. Ar 2010 hade arten spritt 
sig till naromradet, t.ex. under kanten av 
en Rhododendronbuske. Arten ar bade 
vacker och lattodlad och jag kommer 
att anstranga mig for att sprida den pa 
tomten. 2016: Okar dar den sas in, under 
buskar och trad. Vaxer inte i gras- och 
mosstacke. 

Blasippa Hepatica nobilis 
Plantor av blasippa brukar ta sig bra 
pa tradgardsjord, garna under trad el
ler buskar. En planta fran skidbacken 
pa Koldemoasen i Arbra hade vita 
blommor och blommade vit aven efter 
inplantering vid vart bus. Dock visade 
det sig under ett ar med rik blomning, 
att de forsta blommorna var vita, medan 
de sist uppkomna hade bla anstrykning. 
Dar blasippsplantor star pa naken jord 
och blommar rikligt satter de massor av 
froplantor, som forsta aret har bara hjart
blad men aren darefter utvecklar karak
taristiska treflikade blad, forst mycket 
sma, senare ar normalstora. Plantan ar 
langsam och uthallig. Den kan bli over 
30 ar gammal (Inghe & Tamm 1985) 

43 



Vdxter i Hdlsingland och Gdstrikland 2/2018 

Opievallmo Papaver somniferum 
En sort som under hela mitt liv, och sa-
kerligen langt tidigare, har funnits pa 
Lundnas i Arbra har morkt blodroda, 
kraftigt fransade kronblad. Den finns 
dar i frobanken och overlevde atmins-
tone 25 ar, varunder ingen odling fore-
kom och inga vallmoplantor vaxte upp. 
En besokande botanist uppvuxen i Ost-
ergotland kande igen den fran sitt hem, 
men for ovrigt har jag inte sett eller hort 
talas om den blomtypen. Pa Internet, 
Masterfile, finns ett foto som visar en 
nastan identiskt lik vallmo. Jag sadde 
den i tradgarden i Jarbo och den kom 
forstas upp mycket rikligt och har eta-
blerat sig i frobanken. Nagot ar senare 
fick jag fro fran en sort av samma art 
som har helbraddade ljust blavioletta 
kronblad. De kom ocksa upp och blom
made, men hybridiserade med den blod
roda, vilket jag borde ha forutsett. Hy-
briden ar ganska ful, varfor jag senare 
rensade bort alia utom de blodroda fran
sade, som ar helt overlagsna i skonhet. 
Hybridiseringen strackte sig lyckligtvis 
bara ca tio meter fran den senast insadda 
sorten, som en effekt av de pollineran-
de insekternas rorelsemonster. Genom 
bortrensning av hybridplantor innan de 
hann satta fro hade jag ar 2009 nastan 
lyckats aterstalla ordningen. Endast den 
vackra blodroda med fransad kant fanns 
da kvar i storre mangd, och den ater-
kommer sedan med samma kraft varje 
ar, pa naken naringsrik jord. 2016: Dy-
ker upp i mattlig mangd, vissa ar mycket 
talrikt, efter gravning eller omroring av 
jorden. Alia plantor blommar. 

Nordisk stormhatt Aconitum lycocto-
num subsp. septentrionale 
En planta fran Hammerdal i Jamtland 
sattes i mullrik och godslad men inte 
kalkad jord vid norra husvaggen 8 aug. 
2000. Den blommade forsta gangen 
strax fore midsommar 2003 och under 
foljande ar allt rikligare, med riklig 
frobildning. For varje ar storre tuva. 
Ar 2010 bildades dock inga blommor. 
I borjan av juni 2010 syntes en dotter-
planta med tva blad i en annan rabatt 
vid husets norra vagg. Det maste vara 
en froplanta. 2015: Bagge plantorna 
kvar, vackert blommande. 2016: Den 
ursprungliga plantan har blivit mycket 
mindre, dotterplantan ar som forut. 

Trolldruva Actaea spicata 
Plantor fran stockholmstrakten sattes 25 
maj 1997 i mulljord under lovtrad vid 
backen. De tog sig bra och blommade, 
men okade till en borjan inte sa mycket. 
En planta av denna art kom upp i hal-
lonhacken 30 m darifran, ett kart tillhall 
for rodhakar och andra smafaglar under 
sensommaren. En annan vaxte till sig i 
en skuggrabatt nara planteringsstallet 
och 2009 sag man dar en mangd sma 
froplantor. Ar 2010 fanns ytterligare 
blommande plantor och framfor allt 
manga nagra cm-stora froplantor. Arten 
ar konkurrenskraftig och kan bli domi-
nerande. 2015: Okar langsamt genom 
froplantor. 

Gulsippa Anemone ranunculoides 
Gulsippa fran Gysinge, Osterfarnebo, 
planterades 10 maj 1998 pa tva stal
len i rabatt, ett torrare och ett fuktiga-
re. Blommade pa bagge stallena forsta 
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Vi parkerade bilarna vid en vagbom 
och borjade ga langs den smala asryg-
gen. Det fanns inga frodiga diken langs 
vagen sa det blev mest vaxter som tal 
torka, t.ex. fibblor, Hieracium sp. Bade 
skogsfibbia, H.silvaticiformia, flock-
fibbla, H. umbellatum, och grafibbla, 
H. pilosella, noterades. Vackrast var en 
grupp grafibblor, lysande citrongula. 
Det sag ut att vara de gula blommor
nas dag, bade revsmorblomma, Ranun
culus repens, och vanlig smorblomma, 
Ranunculus acris, stod vid vagkanten 
jamte fibblorna. Andra blommor: mid-
sommarblomma. Geranium silvaticum, 
liljekonvalj, backskarvfro, Thlaspi cae-
rulescens, skogsklover, Trifolium medi
um, stenbar Rubus saxatilis, grasstjarn-
blomma, Stellaria graminea, rodfibbla, 
Hieracium aurantiacum, ekorrbar, Mai-
anthemum bifolium, och skogsfraken, 
Equisetum sylvaticum. En pampig "bu-
kett" av rodblara, Silene dioica, sag ut 
att vara planterad vid vagkanten och 
hackvicker, Vicia septum, krakvicker, V. 
craccia, och gulvial, Lathyruspratensis, 
noterades ocksa. 

Vi passerade en inhagnad med pump-
stationer for kommunens vatten och 
vande nar vagen tog slut. Vid den sodra 
stranden nara vagbommen skymtade 
strandens olika vaxtzoner i sina vackra 
farger. Narmast stranden vaxte grona 
snar av al, Alnus sp, foljt av ett strak med 
silverfargat lappvide, Salix lapponum, 
sedan ett brett, brunt balte av sjofraken, 
Equisetum fluviatile, och krakklover, 
Potentilla palustris, i blandning och dar 
vattenspegeln smaningom tog vid sags 
morkt grona nackrosblad, Nymphaea sp. 

Dar pa sluttningen ner mot vattnet fann 
vi manga smaplantor av kanelros, Rosa 
majalis, och nar jag skulle fotografera en 
av dem fick jag se en alldeles rund och 
jamn vril lagt ner pa en tallstam. Vrilar 
syns nog oftast pa lovtrad, sa det var en 
overraskning. I sluttningen var det gott 
om stubbar och vi tog fikarast pa dessa 
bekvama "stolar". Just da kom en liten 
regnskur, men den avskrackte ingen att 
ga vidare. Vi sokte oss mot asens bor
jan, dar vi tidigare passerat med bilarna. 
Har kunde vi hitta husgrunder efter en 
barnkoloni som revs pa 50-talet. Mitt 
for dessa rester fanns vackra angar som 
sluttade mot soder och var frodiga av 
midsommarblommor, hundloka, Anthri-
scus sylvestris, kirskal, Aegipodium po-
dagraria, humleblomster, Geum rivale, 
och smorblommor. Har skulle det vara 
fint for betande djur att ga. 

Om nagon av en handelse skulle stan-
na till och lasa pa den 35 ar gamla skyl-
ten som finns vid Anasets borjan ska ni 
finna att man skriver om rara blommor 
som funnits bar pa asen, namligen kung 
karls spira, Pedicularis sceptrum-caroli-
num, och skogsklocka. Campanula cer-
vicaria, men trots flera besok vid olika 
tillfallen de senaste fem aren har vi inte 
lyckats aterfinna nagon av dem. Troli
gen har den kraftiga strandvegetationen 
konkurrerat ut kung karls spira som 
skall ha funnits bland strandstenama 
pa yttersta udden. Skogsklocka har inte 
heller aterfunnits. 
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vecklade blad. Dar fanns aven groende 
svarta fron av nunneort med drygt cm-
lang rot med en massa rothar och fortfa
rande i frSskalet inneslutet hjartblad. 31 
mars 2014 hade froplantorna vuxit. Pa 
stjalkar som var 1 - 2 cm langa satt da 
blad i vars oversta ande det svarta fro-
skalet hangde kvar. Bladet var ensamt 
(slaktet har bara ett hjartblad) och hop-
vikt langs mittnerven. Den 21 april var 
hjartbladet storre, med plan skiva och 
avkastat froskal, men inget ytterligare 
blad hade utvecklats. Alia plantor sag 
ut att overleva. Den 26 maj var de fiesta 
hjartbladen vissna. Inget mer sag ut att 
komma upp ur knolen detta ar. Knolen 
hade vuxit till 3-4 mm diameter. 

Den 12 april 2015 fanns en liten 
grupp med smanunneortblad pa skaft, 
nagot mindre an vitsippsskotten. De 
hade kommit upp under de narmast fo-
regaende dagarna. Dessa blad var karak-
tarsblad, helt annorlunda an de hjartblad 
som var de enda som fanns forra aret. 
Den 7 maj 2015 hade den tataste grup-
pen av smanunneort betats av. Blad-
skaften stod kvar. Nagra enstaka plantor 
stod kvar obetade, med sma men friska 
karaktarsblad men inga blomanlag. 
En planta med hjartblad syntes ocksa. 
En planta med karaktarsblad togs upp. 
Knolen hade vuxit till 5 mm diameter. 
Vintern 2015 - 2016 var snofattig och 
besvarlig for manga arter. Nunneort-
plantorna, som nu alia hade karaktars
blad, var varen 2016 fa och sma. 

Stor nunneort Corydalis solida 
Den 25 april 2006 planterade jag ca sju 
plantor av stor nunneort fran en tomt i 
Hindas, Goteborg, tillsammans med 
gullvivor Primula veris under ett ap
peltrad pa mullrik fuktig jord. De hade 
blomknopp vid planteringstillfallet och 
blommade fint de foljande aren, men 
inte forran 2010 har froplantor setts. De 
ser lustiga ut, eftersom de bara har ett 
hjartblad, som pekar uppat. 2016: Nya 
blommande plantor dyker upp i samma 
rabatt, aven mer an en meter fran de forst 
inplanterade. 

Strandvallmo Glaucium flavum 
Fron tagna pa havsstrand i Bohuslan 
1998 grodde mycket bra i vanlig trad
gardsjord och gav snabbt manga och sto
ra plantor med mycket vackra blad och 
blommor. Under nagot ar i borjan kom 
det ocksa spontant upp en del nya plan-
tor fran fro. Ganska snart sag man dock 
att den spontana forokningen avstanna-
de. Kontinuerlig nysadd tycks vara nod-
vandig, och har inte blivit av. 2016: 0. 

Sibirisk vallmo Papaver croceum 
Insadd 1996 och har sedan varje ar 
blommat i rabatter och pa annan oppen 
mark. Den vaxer aven mycket torrt, dar 
fa andra arter gror. Plantorna lever bara 
ett fatal ar, men nya uppkommer rikligt, 
sa lange som det finns bar jord. Den be-
haller sin variation i blomfarg, med tre 
val skilda typer: vit, gul och orange. 
Mellanfarger uppkommer mycket sallan. 
Blomningen pagar fran samma tid som 
tulpanblomningen till sena hosten. 2016: 
Fortsatt kolonisering av oppenjord. 
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Langnasuddens Naturreservat under 
De Vilda Blommornas dag Anders H Olsson. 
Bilderna i denna artikel dr tagna av artikelfdrfattaren om inget annat anges. 

Var guide Bosse Forsling. 
Foto: Hans-Jdrgen Alsing 

En del av exkur.sionsgruppen pa 
35 personer Foto: Hans-Jdrgen Alsing 

De vilda Blommornas dag 2018-06-17 
firades av Naturskyddsforeningen i So
derhamn med en utflykt till Langnasud
den som ligger i Soderhamns kommun 
och ar ett av lanets nyaste naturreservat. 
Reservatet som utgors av en udde i sjon 
Bergviken ar 37 hektar stort och ligger 
5 kilometer sydvast om Bergvik. Guide 
och sakkunnig var Bosse Forsling som 
under manga ar arbetat tillsammans med 

den bortgangne miljokampen Anders 
Delin for att fa omradet skyddat som na
turreservat. 

Inom omradet som omfattar delar av 
Trollberg och ett busk- och blandsump-
skogsomrade finns manga intressanta 
vaxter. Utover de nedan fotograferade 
arterna kan man hitta bland annat stink-
syska, Stachys sylvatica, och klotpyrola, 
Pyrola minor. Utflykten var valbesokt 
med 35 deltagare. 
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Har kommer andra delen av artikelserien, som borjade i VAX 2018:1, med Anders 
Delins efterlamnade manus. Vi ursakter att avsnittet med Citerad litteratur inte kom 
med i forsta delen av artikelserien. 
- Redaktionen 

Odling av vilda vaxter for botaniska stu
dier - uppfoljning 2016. Del 2 av 3 Anders Delin 
Foton i denna artikel dr tagna av forfattaren sjdlv om inget annat anges. 

Det enda hjartbladet pa smanunneort, med 
kvarhdngande blanksvart froskal. 

Skelort Chelidonium majus 
Inplanteringsaret har tyvarr inte an-
tecknats, men torde ha varit omkring 
ar 2000. Fran inplanteringsplatsen nara 
backen har den spridits, uppenbarligen 
av myror, till kanten av deras stack ca 
20 m darifran, och till flera platser pa 
vagen dit i fuktig blandskogsmiljo. All 
gran hoggs bort dar i oktober 2005 och 
nyetableringar sags dar 2009. De kan 
delvis eller helt ha kommit till efter av-
verkningen. 2016: Okar, aven pa avlags-
na delar av tomten. Kraftfull. 

Smanunneort Corydalis intermedia 
Den 23 maj 2013 sadde jag fron av 
smanunneort fran Stugsund i Soder
hamn pa en nagra kvadratdecimeter stor 
yta i mullrik fuktig skogsmark dar jag 
tagit bort det mesta av vegetationen. 
Under resten av detta ar syntes ingen
ting av dem. Den 13 mars 2014, under 
en ovanligt tidig var, var det sno- och 
tjalfritt och blasipporna blommade. Dar 
smanunneorten saddes hade flera vit-
sippsplantor Anemone nemorosa borjat 
spira, fortfarande hopvikta och med out-
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For mer utforliga beskrivningar av na-
turvardsarterna sok pa Artdatabanken 
artfakta. Uppgifter om fyndplatser hittar 
du pa Artportalen. https://www.artporta-
len.se/ 

For mig har det varit mycket givande 
larorika besok vid Gasan. Stort tack till 
Gerd som tog forsta initiativet, till Par 
som delat med sig sina kunskaper om 
karlvaxter och naturligtvis tack till Hen
rik Tykosson pa Skogsstyrelsen. Det har 
varit ett trevligt samarbete. Kul att ni 
foljde med pa vandringen! 

Gor vi flera besok och nya upptack-
ter aterkommer jag med uppfoljning. Vi 
kanske kan gora nagon exkursion till
sammans. 

Hanvisningar och litteratur: 

Signalarter indikatorer pa skyddsvard 
skog. Johan Nitare Skogsstyrelsens 
forlag 2000. 

Artfakta artdatabanken. https://artfakta. 
artdatabanken.se/taxon/1980 

Artportalen, https://www.artportalen.se 

Ryman Holmasen SVAMPAR en falt-
handbok. Stenstroms bokforlag 
tredje tryckningen 2002. 

Roland Moberg / Svante Hultengren 
LAVAR en faltguide. Naturcentrum 
AB 2016 
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m •4 
Blomma av sarldka, Sanicula europaea, en 
ganska sdllsynt vdxt i vara trakter har uppe 
i Hdlsingland. Blommar i juni och juU. 

En annan ort enl bild ovan vdllade lite 
huvudbry men blev efter ett tags funderande 
artbestdmnd till underviol, Viola mirabilis. 

Utefter vdgkanten vid hemresan hittades aven ettfint ex av nattviolen, Plantanthera bifolia, 
Nattviolen forekommer over ndstan hela vart land och dr en av vara orkideer som doftar 
starkast. Blommans kalkblad dr vita, varav Wa dr sidoriktade och tre bildar hjdlmen. 
Ldppen dr smal och jdmnbred och dess yttre del dr grdngul och den inre vh. 
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De Vilda blommornas dag pa angen vid 
Fabods i Ostansjo, Torsaker Barbro Risberg 
Samtliga foton i denna artikel dr tagna av forfattaren. 

Fikapaus pa dngen under De vilda blommornas dag i ar 

Med bra annonsering i lokaltidningarna, 
dels Hoforsbladet, Arbetarbladet och 
Gefle Dagblad (gratisvarianten "Idag") 
och ett ingaende reportage i Gastrik-
lands tidning hoppades vi pa god upp-
slutning och vi var ocksa 30 personer, 
som vandrade runt pa slatterangen under 
min ledning. En mycket intresserad ska-
ra som kom fran hela Gastrikland. Det 
faktum att angen nu ar foremal for reser-
vatsbildning bidrog sakert till intresset. 

Angen vid Fabods ar belagen pa en 
mycket vacker plats. Den gransar till 
vagen mot Nystilla och ar pa sa satt latt 
att na. Nu har det ocksa iordningstallts 
en parkering har. Genom sodra delen 
av den gar den gamla vagen mot Gam-
melstilla som nu ar mera som en bred 
stig. Sen kommer en liten aker i en slant 
ner mot Fabodsjon och pa andra sidan 
sjon domineras landskapsbilden av 
Gjusberget som reser sig pa hall. Det 
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Delar av Sterte med Gdsdn och den nybildade nyckelbiotopen. Trianglarna vid stigen visar 
pa kulturhistoriska Idmningar trdindustri och tjdrfabrik. 

Summering: 
Artlista over signalarter och rodlistade 
arter: 
Svampar: zontaggsvamp, orange tagg-
svamp, skarp dropptaggsvamp, doft
taggsvamp, fjallig taggsvamp, ullticka, 
vedticka, kotticka, grangraticka, pors
linsbia spindling, svavelriska, (gulnande 
spindling), grontoppig fingersvamp, 
besk vaxskivling, gammelgransskal. 

Karlvaxter: flacknycklar, knarot, nattvi-
ol, tibast, blasippa, karrfibbla, svartvin-
bar. 

Mossor: kantvitmossa, skogshakmossa. 

Ovrigt: gamlav, vagbandad barkbock, 
duvhok. 

Artlistan hade blivit mycket mer om
fattande om vi noterat alia fynd. Har ar 
den nu begransad till naturvardsarterna, 
men ocksa dar finns sakert mer att upp
tacka, svampar finns ju dar men bildar 
inte synliga fruktkroppar varje ar. Over 
tid med mer dod ved och lagor, kommer 
nya substrat skapas for fler arter bland 
vedsvamparna som tickor och skinn. Vi 
tittade ju heller inte sa noga efter mos
sor och gras, alltsa flera anledningar att 
aterkomma. 
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Miljdbild av vdtmarken. 

Smal svampklubba. 

Tro ingenting, sa latt slipper ni inte undan, tanker plaga er med en sista bild fran en 
akututryckning som Par och jag gjorde, 19 oktober Gerd ringer och berattar om en 
marklig svamp i skogen nere nara stigen i borjan pa omradet. smal svampklubba, Cor-
dyceps ophioglossoides. Den lever som parasit pa i marken dold hjorttryffel, signalart. 
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var for att halla den utsikten oppen som 
markagaren Arne Persson en gang for 
femtio ar sen borjade sla angen, som pa 
det viset klarade sig fran att vaxa igen, 
ett ode som motte sa gott som alia andra 
liknande marker i trakten. Skonheten i 
landskapet forstarks av att angen delvis ar 
tradbarande med framfor allt stora bjor-
kar, men ocksa nagra kraftiga, hoga enar. 

Tyvarr var det redan vid den har tid-
punkten 17 juni tydligt torkpraglat, men 
allt spannande som vaxer bar gick att se 
aven om det var i mindre antal och min
dre utvecklat. Varblomningen var for 
lange sedan over. Gullviva, Primula ve
ris, och mandelblomma, Saxifraga gra-
nulata, gick knappt att se. Da var svart-
kampar, Plantago lanceolata, lattare att 
fa syn pa, likasa blommade jungfrulin, 
Polygala vulgaris, men inte alls i sa stort 
antal som det brukar vara. Tva plagade 
bestand av stortimjan. Thymus pulegio-
ides, vaxte exponerat i en dikeskant i 
utkanten av angen. Nagon faltgentiana, 
Gentianella campestris, kunde vi inte 
hitta och bara tva ynkliga stjalkar med 
knopp av brudsporre, Gymnadenia co-
nopsea. Faltgentiana har alltid gynnats 
av vata forsomrar och som mest har har 
blommat ett femtiotal brudsporrar. 

Grasen verkade mindre plagade av 
torkan, atminstone angshavre Helicotri-
chon pratense, och stagg, Nardus stricta, 
men av darrgraset Briza media, var det 
farre exemplar an vanligt. Det gallde 
ocksa liten blaklocka. Campanula ro-

tundifolia, och backnejlika, Dianthus 
deltoides, som brukar forekomma i stort 
antal pa den osdigaste delen av angen, 
Kallarbacken. Har finns gamla husgrun
der och vi hittade tva arter som hor hem
ma i den miljon. Masterroten, Peuceda-
num ostruthium, ar planterad har nagon 
gang for lange sedan. Ursprungligen 
kommer den fran Alperna. Den anvandes 
som medicin for kreatur men ocksa for 
att skramma bort onda makter. "Master" 
kan handla om djavulen sjalv. Den finns 
vid ett antal fabodar i trakten och blom
mar sallan. Star den oppet och ljust kan 
det ske, som bilden fran en annan fabod 
i trakten, Olas i Kalvsnas visar. Bladen 
star kvar mycket lange och har en liten 
tendens att sprida sig, langt ifran t.ex. 
kirskalens blad, som den liknar. 

Har gjordes for tva ar ytterligare ett 
spannande vaxtfynd, namligen av svin-
rot, Scorzonera humilis. Ett bestand av 
den star i en liten aspdunge alldeles i 
utkanten av Kallarbacken. I ar var det 
en bladmatta omfattande ca en kvadrat
meter med nio blommor. Nar jag var dit 
i mitten av juni var de redan overblom-
made. Det ar den tredje kanda lokalen 
for arten i Gastrikland. 

Vandringen tog drygt tva timmar och 
avslutades med fika pa medhavd mat-
sack. Atta personer ville prova pa med
lemskap i SBF (Svenska Botaniska For
eningen) och fyra ex. av Gastriklands 
flora saldes. 
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Mcisterrot finns i anslutning till gamla husgrunder. Har har den aldrig blommat under se
nare ar. Bilden visar rik blomning av arten vid Olas fabod i Kalvsnas, Torsaker i maj i an 

Det tredje fyndet av svinrot i Gdstrikland gjordes pa dngen for tva dr sedan. I dr hade det 
kvadratmeterstora bestdndet nio blommor 
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Blodspindhng. (bade ovan och nedan) 

Hur kanns det nu hur mar ni hanger ni med de 200 metrarna som dr kvar upp till 
myrenl Det kan bli lite fuktigt de sista 50 m, det har ju regnat sa det droppar fran tra-
den, ar blott i graset och riset, nu ar det bra med tata stovlar och kangor. Vad trevligt 
alia foljer med. Ja nu dr viframme sa har ser det ut. Det var forsta kilometern 5,5 
kvar att upptacka, en hel del fynd av intressanta och skyddsvarda lavar bl.a. ringlav, 
Evernia divaricata, finns inrapporterade langre upp efter Gasan, men det far bli en 
annan gang tack skall ni ha. 
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Innan vi gar den sista biten till forsta myren vill jag visa en rodglansande vacker 
svamp som ar eftertraktad vid fargning av garn och textil den vaxer nara grangratick-
an, namligen blodspindhng, Cortinarius sanguineus. 
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Angen vid Fabods blir naturreservat 

I februari 2017 arrangerade Natur
skyddsforeningen Gavle-Dala en slat-
tertraff i Hofors. Meningen var att delge 
varandra gladjeamnen och bekymmer 
angaende angsslatter. Jag uttryckte da 
min oro infor kontinuiteten pa Hofors-
Torsakerskretsen slatterang vid Fabods i 
Torsaker, dar vi varit engagerade i slat
tern i 26 ar. Manga av oss hade med al-
derns ratt nu svart att klara av uppgiften. 
Det gallde ocksa markagaren Arne Pers
son som med sin lie svarat for den stora 
insatsen har under de senaste 50 aren. 

Tomas Troschke, vid Lansstyrelsen 
i Gavleborg var med pa traffen och tog 
upp fragan med sina kollegor och jag 
blev nagra veckor senare uppringd av 
Linda Svensson, som berattade om pla
ner pa att gora angen till naturreservat. 
Var krets har hela tiden aktivt varit in-
blandade i processen med reservatsbil-
dandet. I det ingar ocksa att Lanssty
relsen tar over ansvaret for skotseln av 
omradet. En bidragande orsak till det ar 
sakert att angen ar klassad som Natura 
2000 omrade. I april i ar inkoptes ett 
8,2ha stort omrade av Naturvardsver-
ket. Forutom angen ingar en aker som 
gransar till angen, en skogsdunge och 
en bit av stranden vid Fabodsjon. Syf-
tet ar att akern fortsatt ska havdas for att 
inte forsamra ljusinslappet till angen, att 
skogen pa sikt ska bli betespraglad och 
skogsbrynet restaureras. Pa stranden 

ska exploatering t.ex. av fritidstomter 
forhindras. Det viktigaste ar forstas att 
arlig skotsel och havd av angen ingar i 
skotselplanen for reservatet. Efter att 
forslag till beslut om reservatsbildning 
och skotselplan nu varit ute pa remiss 
vantar vi pa att de formella beslutet om 
reservatet ska fattas. 

Att marken bar ar sa artrik beror pa 
att den havdats genom bete eller slatter 
under mycket lang tid. Garden bar var 
ursprungligen en fabod under Gam-
melstilla bruk, som har anor sen mitten 
av 1600-talet. Nar historien bakat for 
den bar marken ar sa lang kanns det bra 
att den nu ocksa har en framtid. 

Litteratur: 

Risberg, B. 2011: Slatterangen vid Fa
bods i Torsaker. Vaxter i Halsing
land och Gastrikland 29[3]: 16-20. 
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De vilda blommornas dag: kulning och 
kattfot i Sjobergs fabod, Sandviken Bo Jonsson och Karin Sundqvist 

De vilda blommornas dag arrangerades 
i Sandviken av Naturskyddsforeningen 
tillsammans med Gavleborgs Botaniska 
Sallskap ocb Studieframjandet. Platsen 
for arrangemanget var Sjobergs fabod 
nagra kilometer utanfor samhallet. Men 
redan pa vagen dit gjordes tva stopp for 
att dussinet deltagare skulle fa besoka 
lokaler med nattviol, Plathantera bifo
lia, respektive jungfru marie nycklar, 
Dactylorhiza maculata. 

Den beta och torra forsommaren 
hade gjort att alia nattvioler utom en 
hade blommat over, men ett stolt exem
plar reste sig i hyggeskanten, och spred, 
trots tidig eftermiddag, sin karakteristis
ka valdoft. En av deltagarna, Ove Lenn-
strom, passade pa att dela med sig av sin 
stora vaxtkunskap, och berattade om hur 
man artbestammer olika orkideer. 

Jungfru marie nycklar fanns det de-
sto mera gott om pa sin lokal. Sveriges 
formodligen vanligaste orkide, och som 
aven kallas flackigt nyckelblomster, 
tack vare sina flackiga blad. Orkiden 
saknar doft, men hade pa denna lokal 
sallskap av skira linneor, Linnea bora-
lis, som doftade desto mer, trots torkan 
i markerna. 

Innanfor stattan till Sjobergs fabod 
lat Inga-Greta Andersson, som ansva-
rade for blomstervandringen, deltagarna 
stifta bekantskap med manga karakteris
tiska arter pa de rika blomsterangarna. 
Arter som nastan bara finns pa havdade 
angar. Alltsa angar som regelbundet 

slas. Det vackra darrgraset, Briza media, 
vaxte sida vid sida med gokblomster. 
Lychnis flos-cuculi, och humlebloms
ter, Geum rivale, tillsammans med an
dra grasarter och starr. Ove Lennstrom 
och Lotta Delin bistod med kunskap om 
vaxter och insekter som trivdes i och 
kring angen. En otroligt vacker makaon-
fjarilslarv hittades sittande i angsgraset. 

Pa gardstunet fann vi sa ett vackert 
bestand av kattfot, Antennaria dioica, 
En blomma som minskar allt mer i ut
bredning, men som bar trivs da fabo-
den slas och skordas pa gammalt satt. 
Agarna till den bar faboden lagger ner 
mycket tid till att varda marken och om
givningarna. Vi fick ocksa se ett antal 
blasugor, Ajuga pyramidalis, som ocksa 
kraver en speciell miljo for att trivas. 

Berit Kvarnlind berattade om samar-
betet mellan skolan och agarna till fa
boden for att forskole- och skolbarn ska 
fa ta del av och prova pa fabodliv, och 
helt enkelt pa sina villkor komma nara 
naturen. 

Under fikarasten gav sa Inga-Greta 
Andersson prov pa hur det kunde lata 
nar korna kallades in till mjolkning. 
Staende i skogsbrynet, en bit bort, fram-
forde Inga-Greta en mycket uppskattad 
kulning for deltagarna. 

Lagom till avslutningen av bloms
tervandringen borjade sa det efterlang-
tade livgivande regnet falla over de torra 
markerna. 
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Det ar ett flackt nastan plant omrade grovre granskog med mosstacke och orter pa 
marken, dar ovan den lilla forsen letar sig Gasan / backfaran slingrande fram, ge
nom det klara vattnet syns tydligt en fast sandbotten. Har hittar jag en marklig spin-
delskivling, Cortinarius som stammer bra med karaktarer och beskrivning av arten 
gulnande spindling, Cortinarius rubicundulus, som har en sydvastlig utbredning i 
landet huvudsakligen forekommer den i Bohuslan, Dalsland och vastra delama av 
Vastergotland dar den bildar mykorrhiza med ek och bok, ocksa hittad i naringsrik 
granskog i anslutning till basiska bergarter (gronsten). Regnvadersdagen hittar ocksa 
Henrik nagra exemplar nara platsen for fyndet av porslinsbia spindling. Kan det 
verkligen vara den gulnande vi hittat, den skall ju inte finnas bar uppe, visserligen 
finns ett omtvistat och osakert fynd fran Angermanland hur som heist ett spannande 
fynd i Tronoskogen. 

Spindelskivling-art. Troligen Gulnande 
spindling, Cortinarius rubicundulus. 

Argnal. 

Och nu ett ordentlige hopp tillbaka till en salgstubbe med laven argnal, Chaenotheca 
ferruginea, som Henrik hittade i narheten av zontaggsvampen i borjan pa vandringen. 

Tillbaka den 20 September dar en liten skogsvag korsar Gasan alldeles i slutet 
pa omradet med skog innan en vatmark tar vid dar vaxer nagra gamla exemplar av 
Lactarius scrobiculatus, svavelriska signalart. Och titta dar under den stora granen, 
ser ni bland mossa och blabarsris har har vi dagens fynd, grangraticka, Boletopsis 
leucomelaena, rodlistad. 
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Nagot langre upp i skogen utanfor omradet som anmalts for avverkning vaxer flera 
"porslinsbia". Och kanner ni i nasan?, med gott luktsinne gar det att ana att bar finns 
det dofttaggsvamp, Hydnellum suaveolens, rodlistad. Vi hittar den i stora grupper 
pa flera stallen. 

Dofttaggsvamp. 

Sarcodon imbricatus fjallig taggsvamp signalart finns har ocksa i grupper bland granarna 
som den bildar sin mykorrhiza tillsammans med. 
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Porslinsbia spindling. Titta vad vackert gldnsande bid den star bland bldsippsblad i regn-
vddret. Foto Henrik Tykosson. 

Och ett av stenblocken mitt i vattenfaran ar nastan helt overvuxen av torsklav, Pelti-
gera aphtosa, i fuktigt vader liknar den konstnarligt format gronfargat gyllenlader. 
Var forsiktig se upp med de hala stenarna om ni skall ga ut och fota den. 

To. 

31 



Vdxter i Hdlsingland och Gdstrikland 2/2018 

Gasan rinner for det mesta med ett flackt forlopp utan 
dramatiska forsar ocfi fall, ca 500 meter uppstroms ar 
det dock efter kanske en stracka 50 meter en lite storre 
nivaskillnad i landskapet dar har bildats en mindre fors 
nar vattnet letar sig ner mellan stenblocken. Har bland 
den frodiga vaxdigheten visar Par pa den giftiga vaxten 
tibast. Daphne mezereum, med sina i solljuset klarroda 
lysande bar och grona blad. 

< 

Miljdhild av Gasan. 

« 

Tibast. Till vdnster med fruktar Till hoger de karakteristiska bladen. 

Fasen ocksa nu borjar det regna, men vi fortsatter val anda det ar ju har i omradet 
porslinsbia spindling, Cortinarius cumatilis vaxer. 
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Mistel (Viscum album) i Valbo Andreas Wedman 

Mistel. Foto: Peter Stahl 

I borjan av februari hade vi barnkalas 
i pulkabacken vid Markheden i Valbo. 
Fokus lag framforallt pa att grilla korv, 
halla barnen varma och fa dem att aka 
lugnt och fint nedfor backen. Hogst upp 
pa kullen vaxer nagra popplar, och i en 
av dem sag jag en rund och gron boll-
formad vaxt. Jag tankte att det dar maste 
vara en mistel, och hade pa kann att den 
inte skulle finnas i Gavle-trakten. Aret 
innan hade vi varit pa exkursion med 
jobbet till Aggaron i Malaren och sett 
mangder med mistel. Vi hade da pratat 

om artens utbredning och konstaterat att 
den inte skulle finnas norr om Uppsala. 
Senare pa kvallen skrev jag om fyndet 
till Peter Stahl som svarade att arten inte 
var funnen i Gavle-trakten och att fyn
det borde belaggas med fotografi. Nagra 
kvallar senare akte jag tillbaka och fo
tograferade mistein genom tubkikaren, 
och sag da tydligt att det absolut var en 
mistel. 

Peter Stahl har varit dar och tagit 
battre fotografier och bestamt vardtra-
den till svartpoppel. Mistein vaxer un-
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Utbredningskartafran Artportalen over utbredningen i Mdlardalen. Nordligaste fynden finns 
utanfor Uppsala och norr om Vdsterds. 

gefar 8 meter upp i tradet pa en ganska 
smal sidogren. Plantan har en diameter 
pa ungefar en halvmeter och ar troligt-
vis flera ar gammal. Fa vintern nar pop-
peln saknar lov syns mistein tydligt fran 
langt hall, i alia fall nar man vet att den 
ar dar. Mistein ar kand for att spridas av 
faglar, framforallt dubbeltrast. Faglarna 
ater baren vilket gor spillningen klibbig. 
Frona klistras sedan fast uppe i traden 
dar de vaxer som halvparasiter. Fragan 
ar hur mistein i Valbo kommit dit. Det ar 
drygt 9 mil till mistelns nordligaste kan
da fyndplatser nara Uppsala. Om mis
tein i Valbo ar spridd av en fagel har den 
alltsa hallit sig lange, sa att saga. Det 
kan forstas finnas lokaler med mistel 

narmare Gavle som ar okanda. Mistein 
saljs ibiand i tradgardshandeln, sa det ar 
tankbart att nagon har mistel i sin trad-
gard i narheten och att spridningen skett 
fran en sadan forekomst. Hur som heist 
ser det i princip omojligt ut att just den
na mistel skulle vara utplanterad, grenen 
den vaxer pa bailer inte att klattra upp i. 

Ar detta da Sveriges nordligaste 
mistel? I Artportalen finns ett fynd fran 
stadsparken i 0-vik, och eftersom jag 
har slakt daruppe har jag nystat lite i 
det fyndet. Det visar sig att det finns en 
mistel dar, och sa bar berattar Tommy 
Westin i 0-vik historien bakom den fo-
rekomsten: 

Det dr en intressant historia hur den 
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Efter 75 meter dar Gasan gor en skarp svang at oster visar Gerd oss sina fynd av 
orange taggsvamp, Hydnellum aurantiacum, rodlistad ocli mycket vackert lysande 
rodorange mot markens grona mossor, blabarsris och gras. Kolla bilderna och njut 
av naturens skonhet. 
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kom dit. Det borjade med en julfest pa 
kommunen pa 90-talet. Ove Johansson 
hade dekorerat ddrrposterna med kopta 
mistelkvistar for da far man enligt eng-
elsk tradition kyssa de kvinnor som gar 
forbi. Ndr festen var over tog Ove ba
ren och fdste dom pa ett antal trdd. Den 
enda som lyckades var pa ett trdd som 
stod dar Elitehotell star nu. Ndr hotel-
let skulle byggas ville jag rddda det sa 
vi fiyttade tradet med mistein till Lung-
viksparken. Bade tradet och mistein kla
rade sig. For ett antal ar sedan berat
tade jag om mistein for parkpersonalen 
men de kom strax tillbaka och sa att de 
hittade den inte. Jag akte ner och myck
et riktigt, nagon hade rivit ner mistein. 
Aret efter sag jag nagra blad som kom 
och nu har den vdxt till sig igen. Det dr 
sakert Sveriges nordligaste mistel. Tror 
inte det finns fler norr om Mdlardalen. 
Minns inte vilket trdd det dr men ddr 
den stod tidigare fanns bade Malus och 
Rhamnus. 

Mistein ska vara gynnad av varme 
men klarar sig uppenbarligen hyfsat 
anda uppe i Ovik. Det ar alltsa mojiigt 
att arten kan trivas bra i Gavletrakten. 
Mistein ar tvabyggare och olika indivi-
der ar endera hanar eller honor. Jag vet 
inte om plantan i Valbo ar bona eller 
bane, men om den ar ensam far den svart 
att foryngra sig. Vill man titta pa den re-
kommenderas vintern da inget bladverk 
fran poppeln skymmer vaxten. Mistein 
ar vintergron och ser valdigt speciell ut 
dar den vaxer uppe i tradet. 

Mistel hdgt uppe i i Svartpoppel. 
Foto: Peter Stahl 

(Pa artdatabankens "artfakta" finns en 
annan utbredningskarta som grundar sig 
pa "Life Watch". Jag vet inte var den 
informationen kommer, men enligt den 
kartan ser det ut att finnas fynd i Dalar
na (Falun?) och Medelpad (Sundsvall?) 
ocksa. Det kanske ar sa att arten sprider 
sig norrut, kanske via tradgardshand-
leln? Det ar ocksa tankbart att den klarar 
sig battre norrover nu da klimatet gar 
mot det varmare.) 
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Gasan Trono / inventering AlfPallin 
Foton i denna artikel ar tagna av forfattaren sjalv om inget annat anges. 

Gasan som rinner soderut ar mera som 
en lite kraftigare back, den avvattnar 
och tar sin borjan vid Gastjarn 150 ml 
oh syd ost om Stora Langbrosbodasen i 
narheten av Gastjarnsvallen och Gam-
melbodarnas fabodar i Trono. Som alia 
naturliga rinnande vattendrag har den 
ett slingrande forlopp. Det ar ca. 6,5 km 
ned til! den mynnar ut i Tronoan 75 ml 
oh vid byn Sterte. Total fallhojd pa 75 
meter. De forsta 2,5 kilometerna rinner 
den mestadels genom skogsmark med 
bara nagot litet fuktstrak sedan vidtar 
den 1 km langa delvis helt oppna Bjors-
myran dar backen foljer den ostra kanten 
pa myren, darefter 1 km skogsmark som 
overgar till ett smalt strak pa 500 meter 
med delvis oppen vatmark, sedan har vi 
1 km skog igen ned till landsvagen nara 
den stora kraftlinjen och som avslutning 
ca 500 meter oppen odiad akermark. 
Gasan ar ett kant oringsvatten med egen 
reproduktion av fisken det finns ocksa 
nagot osakra uppgifter om flodparl-
mussla nedtill mot Tronoan, aven att 
inplanterad regnbage fran Gastjarn letat 
sig ned i backen vid hogt vattenstand i 
tjarnen. Som pojke i 12 till 13-arsaldern 
i borjan pa 1960-talet hande det att jag 
tillsammans med en kamrat cyklade 
den ca 1,7 mil langa vagen fran Sken-
sta och Skettene i Norrala till Gasan var 
vi taltade och metade och fick val nagra 
smaoringar. 

Jag har inte agnat nagon storre tan-

ke at Gasan fram till hosten 2017, den 
har liksom bara funnits dar. I slutet pa 
augusti ringer Stig Hammarsten fran 
Naturskyddsforeningen och undrar om 
jag kanner till nagot om ett skogsom-
rade vid Gasan. Det har kommit in en 
anmalan om foryngringsavverkning, det 
vill i klartext saga ett kalhygge pa 6,5 
ha fran landsvagen och 450 meter upp
stroms bada sidor om an. Skogen inom 
omradet som anmalts for avverkning ar 
att betrakta som lagortbarrskog langst 
ner fran landsvagen och 130 m upp till 
stigen bestar den till storsta delen av 
ganska hogvuxen ca 130-arig granskog, 
en del av det bestandet visar tecken pa 
angrepp av Heterobasidion annosum 
rotticka, det ar ocksa granen som do-
minerar i omradet for ovrigt med inslag 
av tall. Narmast efter backen / Gasan ar 
det mera ortrikt dar vaxer ocksa nagra 
lovtrad, bade graal, Alnus incana, och 
klibbal, Alnus glutinosa, bjork, Betula, 
och Salix. 

Turordningen ar denna, foretradare 
for skogsbolaget som aniitats att av-
verka skogen kontaktade agaren till 
narliggande skogsskifte och kommer 
med enligt deras mening ett formanligt 
forslag, att ocksa avverka den skogen, 
nar de anda ar bar. Men se det gick inte 
som tankt, bar skall inte huggas nagon 
skog. Agaren till grannskiftet Gerd 
Wigren som ar en forstandig kvinna 
ringde Stig Hammarsten pa lokala Na-
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Sedan foljer vi en gangslig upp genom 
skogen och spanar. Par hittar knarot, 
Goodyera repens, en rodlistad och 
fridlyst orkide. den forekommer ganska 
rikligt; samt nagra bladrosetter av natt
viol, Platanthera bifolia, och ocksa rev-
lummer, Lycopodium annotium, vaxer 
pa sina stallen i stora matter. 

Revlummer. 

Knarot som dr overblommad, pa marken ser 
man ocksa dess bladrosetter som dr grona 
aret om. Ned till vdnster i bild ocksa nagra 
balar med torsklav. 

Pa marken finns det flera lagor liggande dod ved, pa en granlaga vaxer forutom den 
vanliga violtickan ocksa ullticka, Phellinus ferrugineofuscus, och kotticka, Lepto-
porus mollis, fina fynd bada rodlistade. Samma laga hyser ocksa flera fruktkroppar 
pulverticka, Postita ptychogaster. Pa nagra granlagor hittar vi ocksa rotticka, Hete-
robasidium annosum, som ger rota i tradet. 
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turskyddsforeningen, Stig kontaktade 
mig och jag nappade pa forslaget att 
kolla om dar fanns nagra naturvarden 
som kunde radda skogen fran kalhugg-
ning. Da det framst ar svamp jag har 
nagon vetskap om kontaktade jag Par 
Hedwall som ar duktig pa karlvaxter om 
han ocksa kunde hjalpa till med inven
tering av omradet, finns det svamp som 
indikerar naturvarden sa finns foljearter 
bland karlvaxter, lavar och mossor. Det 
behovdes ingen overtalning. Jag kom
mer direkt nar du vill, svarar Par pa en 
gang. Den forsta dagen i September akte 
vi sa dit. Vi hoppades bada kunna gora 
en insats att radda skogen, det hade varit 
forfarligt olyckligt med tunga skogsma-
skiner som gjort skador pa marken och i 
Gasan. Vad hade hant med oringen och 
mojligheter till fiske om maskinerna fatt 
harja och rora om? Par berattade mycket 
om Gasan pa vagen dit bl.a om sitt fiske 
dar i ungdomsaren. Nar vi borjade ga in 
i omradet kom en kvinna som undrade 
om vi skulle plocka svamp. Lite forsik-
tigt namnde vi nagot om fin skog och 
naturvarden. Men det var ju Gerd som 
agde grannskogen som bolaget ocksa 
ville hugga. och som forst hade kontak-
tat Stig pa Naturskyddsforeningen. Vad 
bra det blev, Gerd kunde mycket och 
visade pa flera fynd som hon gjort. Till
sammans hittade vi flera rodlistade och 
signalarter bade svampar och karlvax
ter. Gerd som ofta besoker sin stuga vid 
Gasan har tacksamt uppdaterat mig med 
intressanta fynd fran omradet. 

Nagon vecka senare ringer Henrik 
Tykosson fran Skogsstyrelsen och und
rar om jag vill folja med till Gasan och 

inventera. Jag behover inte tanka utan 
svarar pa en gang, Javisst garna, sa vi 
bestammer dag och tid. Det ar en reg-
nig torsdag den 14 September nar jag 
traffar Henrik men lite regn vad gor val 
det. Men vad i fick jag inte med mig 
regnbyxorna, OK da. Vi knallar pa efter 
backen och i skogen. Henrik ar noga, 
kan mycket och det blir manga punkter 
inprickade med artfynd och jag lar mig 
hela tiden, ar val lite smablot efter en 
timma. Da hittar vi nagra exemplar pors
linsbia spindling, Cortinarius cumatilis, 
rodlistad VU, sa vackert vid nagra bla
sippsblad nara den nu ganska forsande 
an. Det fyndet ar vart allt regn, sager jag, 
men det skulle jag inte sagt for nu borja
de det verkligen regna. En timma seiiare 
nar vi slutade var jag genomblot fran 
byxlinningen och ner i stovlarna. Henrik 
hade manga fina fynd noterade, sa visst 
var det vart regnet. Efter nagra dagar 
ringer Henrik och meddelar att Skogs
styrelsen har bedomt klassa stora delar 
av omradet, 3 hektar som nyckelbiotop, 
jag informerar Gerd och Par som blir 
lika glada som mig. Nagra dagar senare 
den 20 samma manad besoker jag en
sam Gasan, vill kolla langre uppstroms 
ovan avgransningen for den planerade 
avverkningen, gor ett riktigt fint fynd 
grangraticka, Boletopsis leucomelaena, 
rodlistad VU, meddelar Henrik som 
ocksa glads at fyndet. Manga av de fynd 
vi tillsammans gjort ar kalkgynnande 
arter vilket visar pa trolig forekomst av 
gronsten i berggrunden, ovanligt i dessa 
trakter och ytterligare ett skal till spara 
skogen som skydd for arterna och be-
varande av den biologiska mangfalden. 
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Efter nagra turer mellan markagare och 
Skogsstyrelsen sluter det lyckligen i att 
forutom ett nyckelbiotopsomrade pa 3 
hektar sa tecknas det ett 5 ha stort na-
turvardsavtal med markagaren pa 50 ar 
som stracker sig upp efter Gasan over 
den planerade avverkningen: Ett litet 
omrade langst ned mot vagen blir dock 
tyvarr hugget med delvis sparade fro-
tallar. Det hela sammantaget ar vi alia 
nojda med insatsen, om inte skogsbola

get gjort "misstaget" att fraga grannen 
och ropat efter mer, sa hade dar nu gapat 
ett kalhygge, lite snopet for Mellanskog. 
Nu tar jag med hjalp av bilder pa nagra 

av fynden med er pa en liten vandring 
fran landsvagen upp till genom skogen 
och liings backen upp till forsta myren, 
om det regnar far ni ta pa er stovlar an
nars gar det bra med lite kraftigare pro-
menadskor. Det ar ca 1 kilometer att ga. 
Lite snarigt ibiand men ocksa trampad 
stig att folja. Kom nu sd gar vi! 

I 

Allra langst nere vid landsvagen ligger ddr 
en gammal smedja som Gerds farfar drev, 
smedjan hade egen stromfdrsdrjning fran 
ett kraftverk som drevs med vattnet fran 
Gdsdn. Ett historiskt kulturminne val vart 
att bevara som det Idmnades ordrt efter 
sista arbetspasset i mitten pd 1950-talet. 
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Holjan ddr Pdrfiskat upp mdnga vackra 
dringar genom dren. V7.v.st ser det inbjudan-
de ut, sd kdp fiskekort och ta med er metspd 
nasta gang. 

Zontaggsvamp. 

I skogsbacken vid smedjan vaxer 
nagra stdtliga och vackra mycket 
gamla enbuskan nej entrdd. Den 
grovsta mater 30 cm i diameter, 
mycket ovanligt i Hdlsingland. 

Fran skogsbilvagen upp genom Trono
skogen leder en gangvag fram till an dar 
sitter en grupp med zontaggsvamp, Hyd
nellum concrecens, signalart. 
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Sedan foljer vi en gangslig upp genom 
skogen och spanar. Par hittar knarot, 
Goodyera repens, en rodlistad och 
fridlyst orkide. den forekommer ganska 
rikligt; samt nagra bladrosetter av natt
viol, Platanthera bifolia, och ocksa rev-
lummer, Lycopodium annotium, vaxer 
pa sina stallen i stora matter. 

Revlummer. 

Knarot som dr overblommad, pa marken ser 
man ocksa dess bladrosetter som dr grona 
aret om. Ned till vdnster i bild ocksa nagra 
balar med torsklav. 

Pa marken finns det flera lagor liggande dod ved, pa en granlaga vaxer forutom den 
vanliga violtickan ocksa ullticka, Phellinus ferrugineofuscus, och kotticka, Lepto-
porus mollis, fina fynd bada rodlistade. Samma laga hyser ocksa flera fruktkroppar 
pulverticka, Postita ptychogaster. Pa nagra granlagor hittar vi ocksa rotticka, Hete-
robasidium annosum, som ger rota i tradet. 

26 

Vdxter i Hdlsingland och Gdstrikland 2/2018 

turskyddsforeningen, Stig kontaktade 
mig och jag nappade pa forslaget att 
kolla om dar fanns nagra naturvarden 
som kunde radda skogen fran kalhugg-
ning. Da det framst ar svamp jag har 
nagon vetskap om kontaktade jag Par 
Hedwall som ar duktig pa karlvaxter om 
han ocksa kunde hjalpa till med inven
tering av omradet, finns det svamp som 
indikerar naturvarden sa finns foljearter 
bland karlvaxter, lavar och mossor. Det 
behovdes ingen overtalning. Jag kom
mer direkt nar du vill, svarar Par pa en 
gang. Den forsta dagen i September akte 
vi sa dit. Vi hoppades bada kunna gora 
en insats att radda skogen, det hade varit 
forfarligt olyckligt med tunga skogsma-
skiner som gjort skador pa marken och i 
Gasan. Vad hade hant med oringen och 
mojligheter till fiske om maskinerna fatt 
harja och rora om? Par berattade mycket 
om Gasan pa vagen dit bl.a om sitt fiske 
dar i ungdomsaren. Nar vi borjade ga in 
i omradet kom en kvinna som undrade 
om vi skulle plocka svamp. Lite forsik-
tigt namnde vi nagot om fin skog och 
naturvarden. Men det var ju Gerd som 
agde grannskogen som bolaget ocksa 
ville hugga. och som forst hade kontak-
tat Stig pa Naturskyddsforeningen. Vad 
bra det blev, Gerd kunde mycket och 
visade pa flera fynd som hon gjort. Till
sammans hittade vi flera rodlistade och 
signalarter bade svampar och karlvax
ter. Gerd som ofta besoker sin stuga vid 
Gasan har tacksamt uppdaterat mig med 
intressanta fynd fran omradet. 

Nagon vecka senare ringer Henrik 
Tykosson fran Skogsstyrelsen och und
rar om jag vill folja med till Gasan och 

inventera. Jag behover inte tanka utan 
svarar pa en gang, Javisst garna, sa vi 
bestammer dag och tid. Det ar en reg-
nig torsdag den 14 September nar jag 
traffar Henrik men lite regn vad gor val 
det. Men vad i fick jag inte med mig 
regnbyxorna, OK da. Vi knallar pa efter 
backen och i skogen. Henrik ar noga, 
kan mycket och det blir manga punkter 
inprickade med artfynd och jag lar mig 
hela tiden, ar val lite smablot efter en 
timma. Da hittar vi nagra exemplar pors
linsbia spindling, Cortinarius cumatilis, 
rodlistad VU, sa vackert vid nagra bla
sippsblad nara den nu ganska forsande 
an. Det fyndet ar vart allt regn, sager jag, 
men det skulle jag inte sagt for nu borja
de det verkligen regna. En timma seiiare 
nar vi slutade var jag genomblot fran 
byxlinningen och ner i stovlarna. Henrik 
hade manga fina fynd noterade, sa visst 
var det vart regnet. Efter nagra dagar 
ringer Henrik och meddelar att Skogs
styrelsen har bedomt klassa stora delar 
av omradet, 3 hektar som nyckelbiotop, 
jag informerar Gerd och Par som blir 
lika glada som mig. Nagra dagar senare 
den 20 samma manad besoker jag en
sam Gasan, vill kolla langre uppstroms 
ovan avgransningen for den planerade 
avverkningen, gor ett riktigt fint fynd 
grangraticka, Boletopsis leucomelaena, 
rodlistad VU, meddelar Henrik som 
ocksa glads at fyndet. Manga av de fynd 
vi tillsammans gjort ar kalkgynnande 
arter vilket visar pa trolig forekomst av 
gronsten i berggrunden, ovanligt i dessa 
trakter och ytterligare ett skal till spara 
skogen som skydd for arterna och be-
varande av den biologiska mangfalden. 
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Gasan Trono / inventering AlfPallin 
Foton i denna artikel ar tagna av forfattaren sjalv om inget annat anges. 

Gasan som rinner soderut ar mera som 
en lite kraftigare back, den avvattnar 
och tar sin borjan vid Gastjarn 150 ml 
oh syd ost om Stora Langbrosbodasen i 
narheten av Gastjarnsvallen och Gam-
melbodarnas fabodar i Trono. Som alia 
naturliga rinnande vattendrag har den 
ett slingrande forlopp. Det ar ca. 6,5 km 
ned til! den mynnar ut i Tronoan 75 ml 
oh vid byn Sterte. Total fallhojd pa 75 
meter. De forsta 2,5 kilometerna rinner 
den mestadels genom skogsmark med 
bara nagot litet fuktstrak sedan vidtar 
den 1 km langa delvis helt oppna Bjors-
myran dar backen foljer den ostra kanten 
pa myren, darefter 1 km skogsmark som 
overgar till ett smalt strak pa 500 meter 
med delvis oppen vatmark, sedan har vi 
1 km skog igen ned till landsvagen nara 
den stora kraftlinjen och som avslutning 
ca 500 meter oppen odiad akermark. 
Gasan ar ett kant oringsvatten med egen 
reproduktion av fisken det finns ocksa 
nagot osakra uppgifter om flodparl-
mussla nedtill mot Tronoan, aven att 
inplanterad regnbage fran Gastjarn letat 
sig ned i backen vid hogt vattenstand i 
tjarnen. Som pojke i 12 till 13-arsaldern 
i borjan pa 1960-talet hande det att jag 
tillsammans med en kamrat cyklade 
den ca 1,7 mil langa vagen fran Sken-
sta och Skettene i Norrala till Gasan var 
vi taltade och metade och fick val nagra 
smaoringar. 

Jag har inte agnat nagon storre tan-

ke at Gasan fram till hosten 2017, den 
har liksom bara funnits dar. I slutet pa 
augusti ringer Stig Hammarsten fran 
Naturskyddsforeningen och undrar om 
jag kanner till nagot om ett skogsom-
rade vid Gasan. Det har kommit in en 
anmalan om foryngringsavverkning, det 
vill i klartext saga ett kalhygge pa 6,5 
ha fran landsvagen och 450 meter upp
stroms bada sidor om an. Skogen inom 
omradet som anmalts for avverkning ar 
att betrakta som lagortbarrskog langst 
ner fran landsvagen och 130 m upp till 
stigen bestar den till storsta delen av 
ganska hogvuxen ca 130-arig granskog, 
en del av det bestandet visar tecken pa 
angrepp av Heterobasidion annosum 
rotticka, det ar ocksa granen som do-
minerar i omradet for ovrigt med inslag 
av tall. Narmast efter backen / Gasan ar 
det mera ortrikt dar vaxer ocksa nagra 
lovtrad, bade graal, Alnus incana, och 
klibbal, Alnus glutinosa, bjork, Betula, 
och Salix. 

Turordningen ar denna, foretradare 
for skogsbolaget som aniitats att av-
verka skogen kontaktade agaren till 
narliggande skogsskifte och kommer 
med enligt deras mening ett formanligt 
forslag, att ocksa avverka den skogen, 
nar de anda ar bar. Men se det gick inte 
som tankt, bar skall inte huggas nagon 
skog. Agaren till grannskiftet Gerd 
Wigren som ar en forstandig kvinna 
ringde Stig Hammarsten pa lokala Na-
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Efter 75 meter dar Gasan gor en skarp svang at oster visar Gerd oss sina fynd av 
orange taggsvamp, Hydnellum aurantiacum, rodlistad ocli mycket vackert lysande 
rodorange mot markens grona mossor, blabarsris och gras. Kolla bilderna och njut 
av naturens skonhet. 
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kom dit. Det borjade med en julfest pa 
kommunen pa 90-talet. Ove Johansson 
hade dekorerat ddrrposterna med kopta 
mistelkvistar for da far man enligt eng-
elsk tradition kyssa de kvinnor som gar 
forbi. Ndr festen var over tog Ove ba
ren och fdste dom pa ett antal trdd. Den 
enda som lyckades var pa ett trdd som 
stod dar Elitehotell star nu. Ndr hotel-
let skulle byggas ville jag rddda det sa 
vi fiyttade tradet med mistein till Lung-
viksparken. Bade tradet och mistein kla
rade sig. For ett antal ar sedan berat
tade jag om mistein for parkpersonalen 
men de kom strax tillbaka och sa att de 
hittade den inte. Jag akte ner och myck
et riktigt, nagon hade rivit ner mistein. 
Aret efter sag jag nagra blad som kom 
och nu har den vdxt till sig igen. Det dr 
sakert Sveriges nordligaste mistel. Tror 
inte det finns fler norr om Mdlardalen. 
Minns inte vilket trdd det dr men ddr 
den stod tidigare fanns bade Malus och 
Rhamnus. 

Mistein ska vara gynnad av varme 
men klarar sig uppenbarligen hyfsat 
anda uppe i Ovik. Det ar alltsa mojiigt 
att arten kan trivas bra i Gavletrakten. 
Mistein ar tvabyggare och olika indivi-
der ar endera hanar eller honor. Jag vet 
inte om plantan i Valbo ar bona eller 
bane, men om den ar ensam far den svart 
att foryngra sig. Vill man titta pa den re-
kommenderas vintern da inget bladverk 
fran poppeln skymmer vaxten. Mistein 
ar vintergron och ser valdigt speciell ut 
dar den vaxer uppe i tradet. 

Mistel hdgt uppe i i Svartpoppel. 
Foto: Peter Stahl 

(Pa artdatabankens "artfakta" finns en 
annan utbredningskarta som grundar sig 
pa "Life Watch". Jag vet inte var den 
informationen kommer, men enligt den 
kartan ser det ut att finnas fynd i Dalar
na (Falun?) och Medelpad (Sundsvall?) 
ocksa. Det kanske ar sa att arten sprider 
sig norrut, kanske via tradgardshand-
leln? Det ar ocksa tankbart att den klarar 
sig battre norrover nu da klimatet gar 
mot det varmare.) 
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Utbredningskartafran Artportalen over utbredningen i Mdlardalen. Nordligaste fynden finns 
utanfor Uppsala och norr om Vdsterds. 

gefar 8 meter upp i tradet pa en ganska 
smal sidogren. Plantan har en diameter 
pa ungefar en halvmeter och ar troligt-
vis flera ar gammal. Fa vintern nar pop-
peln saknar lov syns mistein tydligt fran 
langt hall, i alia fall nar man vet att den 
ar dar. Mistein ar kand for att spridas av 
faglar, framforallt dubbeltrast. Faglarna 
ater baren vilket gor spillningen klibbig. 
Frona klistras sedan fast uppe i traden 
dar de vaxer som halvparasiter. Fragan 
ar hur mistein i Valbo kommit dit. Det ar 
drygt 9 mil till mistelns nordligaste kan
da fyndplatser nara Uppsala. Om mis
tein i Valbo ar spridd av en fagel har den 
alltsa hallit sig lange, sa att saga. Det 
kan forstas finnas lokaler med mistel 

narmare Gavle som ar okanda. Mistein 
saljs ibiand i tradgardshandeln, sa det ar 
tankbart att nagon har mistel i sin trad-
gard i narheten och att spridningen skett 
fran en sadan forekomst. Hur som heist 
ser det i princip omojligt ut att just den
na mistel skulle vara utplanterad, grenen 
den vaxer pa bailer inte att klattra upp i. 

Ar detta da Sveriges nordligaste 
mistel? I Artportalen finns ett fynd fran 
stadsparken i 0-vik, och eftersom jag 
har slakt daruppe har jag nystat lite i 
det fyndet. Det visar sig att det finns en 
mistel dar, och sa bar berattar Tommy 
Westin i 0-vik historien bakom den fo-
rekomsten: 

Det dr en intressant historia hur den 
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Gasan rinner for det mesta med ett flackt forlopp utan 
dramatiska forsar ocfi fall, ca 500 meter uppstroms ar 
det dock efter kanske en stracka 50 meter en lite storre 
nivaskillnad i landskapet dar har bildats en mindre fors 
nar vattnet letar sig ner mellan stenblocken. Har bland 
den frodiga vaxdigheten visar Par pa den giftiga vaxten 
tibast. Daphne mezereum, med sina i solljuset klarroda 
lysande bar och grona blad. 

< 

Miljdhild av Gasan. 

« 

Tibast. Till vdnster med fruktar Till hoger de karakteristiska bladen. 

Fasen ocksa nu borjar det regna, men vi fortsatter val anda det ar ju har i omradet 
porslinsbia spindling, Cortinarius cumatilis vaxer. 
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Mistel (Viscum album) i Valbo Andreas Wedman 

Mistel. Foto: Peter Stahl 

I borjan av februari hade vi barnkalas 
i pulkabacken vid Markheden i Valbo. 
Fokus lag framforallt pa att grilla korv, 
halla barnen varma och fa dem att aka 
lugnt och fint nedfor backen. Hogst upp 
pa kullen vaxer nagra popplar, och i en 
av dem sag jag en rund och gron boll-
formad vaxt. Jag tankte att det dar maste 
vara en mistel, och hade pa kann att den 
inte skulle finnas i Gavle-trakten. Aret 
innan hade vi varit pa exkursion med 
jobbet till Aggaron i Malaren och sett 
mangder med mistel. Vi hade da pratat 

om artens utbredning och konstaterat att 
den inte skulle finnas norr om Uppsala. 
Senare pa kvallen skrev jag om fyndet 
till Peter Stahl som svarade att arten inte 
var funnen i Gavle-trakten och att fyn
det borde belaggas med fotografi. Nagra 
kvallar senare akte jag tillbaka och fo
tograferade mistein genom tubkikaren, 
och sag da tydligt att det absolut var en 
mistel. 

Peter Stahl har varit dar och tagit 
battre fotografier och bestamt vardtra-
den till svartpoppel. Mistein vaxer un-
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Porslinsbia spindling. Titta vad vackert gldnsande bid den star bland bldsippsblad i regn-
vddret. Foto Henrik Tykosson. 

Och ett av stenblocken mitt i vattenfaran ar nastan helt overvuxen av torsklav, Pelti-
gera aphtosa, i fuktigt vader liknar den konstnarligt format gronfargat gyllenlader. 
Var forsiktig se upp med de hala stenarna om ni skall ga ut och fota den. 

To. 
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Nagot langre upp i skogen utanfor omradet som anmalts for avverkning vaxer flera 
"porslinsbia". Och kanner ni i nasan?, med gott luktsinne gar det att ana att bar finns 
det dofttaggsvamp, Hydnellum suaveolens, rodlistad. Vi hittar den i stora grupper 
pa flera stallen. 

Dofttaggsvamp. 

Sarcodon imbricatus fjallig taggsvamp signalart finns har ocksa i grupper bland granarna 
som den bildar sin mykorrhiza tillsammans med. 

32 



Vaxter i Halsingland och Gdstrikland 2/2018 

De vilda blommornas dag: kulning och 
kattfot i Sjobergs fabod, Sandviken Bo Jonsson och Karin Sundqvist 

De vilda blommornas dag arrangerades 
i Sandviken av Naturskyddsforeningen 
tillsammans med Gavleborgs Botaniska 
Sallskap ocb Studieframjandet. Platsen 
for arrangemanget var Sjobergs fabod 
nagra kilometer utanfor samhallet. Men 
redan pa vagen dit gjordes tva stopp for 
att dussinet deltagare skulle fa besoka 
lokaler med nattviol, Plathantera bifo
lia, respektive jungfru marie nycklar, 
Dactylorhiza maculata. 

Den beta och torra forsommaren 
hade gjort att alia nattvioler utom en 
hade blommat over, men ett stolt exem
plar reste sig i hyggeskanten, och spred, 
trots tidig eftermiddag, sin karakteristis
ka valdoft. En av deltagarna, Ove Lenn-
strom, passade pa att dela med sig av sin 
stora vaxtkunskap, och berattade om hur 
man artbestammer olika orkideer. 

Jungfru marie nycklar fanns det de-
sto mera gott om pa sin lokal. Sveriges 
formodligen vanligaste orkide, och som 
aven kallas flackigt nyckelblomster, 
tack vare sina flackiga blad. Orkiden 
saknar doft, men hade pa denna lokal 
sallskap av skira linneor, Linnea bora-
lis, som doftade desto mer, trots torkan 
i markerna. 

Innanfor stattan till Sjobergs fabod 
lat Inga-Greta Andersson, som ansva-
rade for blomstervandringen, deltagarna 
stifta bekantskap med manga karakteris
tiska arter pa de rika blomsterangarna. 
Arter som nastan bara finns pa havdade 
angar. Alltsa angar som regelbundet 

slas. Det vackra darrgraset, Briza media, 
vaxte sida vid sida med gokblomster. 
Lychnis flos-cuculi, och humlebloms
ter, Geum rivale, tillsammans med an
dra grasarter och starr. Ove Lennstrom 
och Lotta Delin bistod med kunskap om 
vaxter och insekter som trivdes i och 
kring angen. En otroligt vacker makaon-
fjarilslarv hittades sittande i angsgraset. 

Pa gardstunet fann vi sa ett vackert 
bestand av kattfot, Antennaria dioica, 
En blomma som minskar allt mer i ut
bredning, men som bar trivs da fabo-
den slas och skordas pa gammalt satt. 
Agarna till den bar faboden lagger ner 
mycket tid till att varda marken och om
givningarna. Vi fick ocksa se ett antal 
blasugor, Ajuga pyramidalis, som ocksa 
kraver en speciell miljo for att trivas. 

Berit Kvarnlind berattade om samar-
betet mellan skolan och agarna till fa
boden for att forskole- och skolbarn ska 
fa ta del av och prova pa fabodliv, och 
helt enkelt pa sina villkor komma nara 
naturen. 

Under fikarasten gav sa Inga-Greta 
Andersson prov pa hur det kunde lata 
nar korna kallades in till mjolkning. 
Staende i skogsbrynet, en bit bort, fram-
forde Inga-Greta en mycket uppskattad 
kulning for deltagarna. 

Lagom till avslutningen av bloms
tervandringen borjade sa det efterlang-
tade livgivande regnet falla over de torra 
markerna. 
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Det ar ett flackt nastan plant omrade grovre granskog med mosstacke och orter pa 
marken, dar ovan den lilla forsen letar sig Gasan / backfaran slingrande fram, ge
nom det klara vattnet syns tydligt en fast sandbotten. Har hittar jag en marklig spin-
delskivling, Cortinarius som stammer bra med karaktarer och beskrivning av arten 
gulnande spindling, Cortinarius rubicundulus, som har en sydvastlig utbredning i 
landet huvudsakligen forekommer den i Bohuslan, Dalsland och vastra delama av 
Vastergotland dar den bildar mykorrhiza med ek och bok, ocksa hittad i naringsrik 
granskog i anslutning till basiska bergarter (gronsten). Regnvadersdagen hittar ocksa 
Henrik nagra exemplar nara platsen for fyndet av porslinsbia spindling. Kan det 
verkligen vara den gulnande vi hittat, den skall ju inte finnas bar uppe, visserligen 
finns ett omtvistat och osakert fynd fran Angermanland hur som heist ett spannande 
fynd i Tronoskogen. 

Spindelskivling-art. Troligen Gulnande 
spindling, Cortinarius rubicundulus. 

Argnal. 

Och nu ett ordentlige hopp tillbaka till en salgstubbe med laven argnal, Chaenotheca 
ferruginea, som Henrik hittade i narheten av zontaggsvampen i borjan pa vandringen. 

Tillbaka den 20 September dar en liten skogsvag korsar Gasan alldeles i slutet 
pa omradet med skog innan en vatmark tar vid dar vaxer nagra gamla exemplar av 
Lactarius scrobiculatus, svavelriska signalart. Och titta dar under den stora granen, 
ser ni bland mossa och blabarsris har har vi dagens fynd, grangraticka, Boletopsis 
leucomelaena, rodlistad. 
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Innan vi gar den sista biten till forsta myren vill jag visa en rodglansande vacker 
svamp som ar eftertraktad vid fargning av garn och textil den vaxer nara grangratick-
an, namligen blodspindhng, Cortinarius sanguineus. 
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Angen vid Fabods blir naturreservat 

I februari 2017 arrangerade Natur
skyddsforeningen Gavle-Dala en slat-
tertraff i Hofors. Meningen var att delge 
varandra gladjeamnen och bekymmer 
angaende angsslatter. Jag uttryckte da 
min oro infor kontinuiteten pa Hofors-
Torsakerskretsen slatterang vid Fabods i 
Torsaker, dar vi varit engagerade i slat
tern i 26 ar. Manga av oss hade med al-
derns ratt nu svart att klara av uppgiften. 
Det gallde ocksa markagaren Arne Pers
son som med sin lie svarat for den stora 
insatsen har under de senaste 50 aren. 

Tomas Troschke, vid Lansstyrelsen 
i Gavleborg var med pa traffen och tog 
upp fragan med sina kollegor och jag 
blev nagra veckor senare uppringd av 
Linda Svensson, som berattade om pla
ner pa att gora angen till naturreservat. 
Var krets har hela tiden aktivt varit in-
blandade i processen med reservatsbil-
dandet. I det ingar ocksa att Lanssty
relsen tar over ansvaret for skotseln av 
omradet. En bidragande orsak till det ar 
sakert att angen ar klassad som Natura 
2000 omrade. I april i ar inkoptes ett 
8,2ha stort omrade av Naturvardsver-
ket. Forutom angen ingar en aker som 
gransar till angen, en skogsdunge och 
en bit av stranden vid Fabodsjon. Syf-
tet ar att akern fortsatt ska havdas for att 
inte forsamra ljusinslappet till angen, att 
skogen pa sikt ska bli betespraglad och 
skogsbrynet restaureras. Pa stranden 

ska exploatering t.ex. av fritidstomter 
forhindras. Det viktigaste ar forstas att 
arlig skotsel och havd av angen ingar i 
skotselplanen for reservatet. Efter att 
forslag till beslut om reservatsbildning 
och skotselplan nu varit ute pa remiss 
vantar vi pa att de formella beslutet om 
reservatet ska fattas. 

Att marken bar ar sa artrik beror pa 
att den havdats genom bete eller slatter 
under mycket lang tid. Garden bar var 
ursprungligen en fabod under Gam-
melstilla bruk, som har anor sen mitten 
av 1600-talet. Nar historien bakat for 
den bar marken ar sa lang kanns det bra 
att den nu ocksa har en framtid. 

Litteratur: 

Risberg, B. 2011: Slatterangen vid Fa
bods i Torsaker. Vaxter i Halsing
land och Gastrikland 29[3]: 16-20. 
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Mcisterrot finns i anslutning till gamla husgrunder. Har har den aldrig blommat under se
nare ar. Bilden visar rik blomning av arten vid Olas fabod i Kalvsnas, Torsaker i maj i an 

Det tredje fyndet av svinrot i Gdstrikland gjordes pa dngen for tva dr sedan. I dr hade det 
kvadratmeterstora bestdndet nio blommor 
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Blodspindhng. (bade ovan och nedan) 

Hur kanns det nu hur mar ni hanger ni med de 200 metrarna som dr kvar upp till 
myrenl Det kan bli lite fuktigt de sista 50 m, det har ju regnat sa det droppar fran tra-
den, ar blott i graset och riset, nu ar det bra med tata stovlar och kangor. Vad trevligt 
alia foljer med. Ja nu dr viframme sa har ser det ut. Det var forsta kilometern 5,5 
kvar att upptacka, en hel del fynd av intressanta och skyddsvarda lavar bl.a. ringlav, 
Evernia divaricata, finns inrapporterade langre upp efter Gasan, men det far bli en 
annan gang tack skall ni ha. 
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Miljdbild av vdtmarken. 

Smal svampklubba. 

Tro ingenting, sa latt slipper ni inte undan, tanker plaga er med en sista bild fran en 
akututryckning som Par och jag gjorde, 19 oktober Gerd ringer och berattar om en 
marklig svamp i skogen nere nara stigen i borjan pa omradet. smal svampklubba, Cor-
dyceps ophioglossoides. Den lever som parasit pa i marken dold hjorttryffel, signalart. 
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var for att halla den utsikten oppen som 
markagaren Arne Persson en gang for 
femtio ar sen borjade sla angen, som pa 
det viset klarade sig fran att vaxa igen, 
ett ode som motte sa gott som alia andra 
liknande marker i trakten. Skonheten i 
landskapet forstarks av att angen delvis ar 
tradbarande med framfor allt stora bjor-
kar, men ocksa nagra kraftiga, hoga enar. 

Tyvarr var det redan vid den har tid-
punkten 17 juni tydligt torkpraglat, men 
allt spannande som vaxer bar gick att se 
aven om det var i mindre antal och min
dre utvecklat. Varblomningen var for 
lange sedan over. Gullviva, Primula ve
ris, och mandelblomma, Saxifraga gra-
nulata, gick knappt att se. Da var svart-
kampar, Plantago lanceolata, lattare att 
fa syn pa, likasa blommade jungfrulin, 
Polygala vulgaris, men inte alls i sa stort 
antal som det brukar vara. Tva plagade 
bestand av stortimjan. Thymus pulegio-
ides, vaxte exponerat i en dikeskant i 
utkanten av angen. Nagon faltgentiana, 
Gentianella campestris, kunde vi inte 
hitta och bara tva ynkliga stjalkar med 
knopp av brudsporre, Gymnadenia co-
nopsea. Faltgentiana har alltid gynnats 
av vata forsomrar och som mest har har 
blommat ett femtiotal brudsporrar. 

Grasen verkade mindre plagade av 
torkan, atminstone angshavre Helicotri-
chon pratense, och stagg, Nardus stricta, 
men av darrgraset Briza media, var det 
farre exemplar an vanligt. Det gallde 
ocksa liten blaklocka. Campanula ro-

tundifolia, och backnejlika, Dianthus 
deltoides, som brukar forekomma i stort 
antal pa den osdigaste delen av angen, 
Kallarbacken. Har finns gamla husgrun
der och vi hittade tva arter som hor hem
ma i den miljon. Masterroten, Peuceda-
num ostruthium, ar planterad har nagon 
gang for lange sedan. Ursprungligen 
kommer den fran Alperna. Den anvandes 
som medicin for kreatur men ocksa for 
att skramma bort onda makter. "Master" 
kan handla om djavulen sjalv. Den finns 
vid ett antal fabodar i trakten och blom
mar sallan. Star den oppet och ljust kan 
det ske, som bilden fran en annan fabod 
i trakten, Olas i Kalvsnas visar. Bladen 
star kvar mycket lange och har en liten 
tendens att sprida sig, langt ifran t.ex. 
kirskalens blad, som den liknar. 

Har gjordes for tva ar ytterligare ett 
spannande vaxtfynd, namligen av svin-
rot, Scorzonera humilis. Ett bestand av 
den star i en liten aspdunge alldeles i 
utkanten av Kallarbacken. I ar var det 
en bladmatta omfattande ca en kvadrat
meter med nio blommor. Nar jag var dit 
i mitten av juni var de redan overblom-
made. Det ar den tredje kanda lokalen 
for arten i Gastrikland. 

Vandringen tog drygt tva timmar och 
avslutades med fika pa medhavd mat-
sack. Atta personer ville prova pa med
lemskap i SBF (Svenska Botaniska For
eningen) och fyra ex. av Gastriklands 
flora saldes. 
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De Vilda blommornas dag pa angen vid 
Fabods i Ostansjo, Torsaker Barbro Risberg 
Samtliga foton i denna artikel dr tagna av forfattaren. 

Fikapaus pa dngen under De vilda blommornas dag i ar 

Med bra annonsering i lokaltidningarna, 
dels Hoforsbladet, Arbetarbladet och 
Gefle Dagblad (gratisvarianten "Idag") 
och ett ingaende reportage i Gastrik-
lands tidning hoppades vi pa god upp-
slutning och vi var ocksa 30 personer, 
som vandrade runt pa slatterangen under 
min ledning. En mycket intresserad ska-
ra som kom fran hela Gastrikland. Det 
faktum att angen nu ar foremal for reser-
vatsbildning bidrog sakert till intresset. 

Angen vid Fabods ar belagen pa en 
mycket vacker plats. Den gransar till 
vagen mot Nystilla och ar pa sa satt latt 
att na. Nu har det ocksa iordningstallts 
en parkering har. Genom sodra delen 
av den gar den gamla vagen mot Gam-
melstilla som nu ar mera som en bred 
stig. Sen kommer en liten aker i en slant 
ner mot Fabodsjon och pa andra sidan 
sjon domineras landskapsbilden av 
Gjusberget som reser sig pa hall. Det 
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Delar av Sterte med Gdsdn och den nybildade nyckelbiotopen. Trianglarna vid stigen visar 
pa kulturhistoriska Idmningar trdindustri och tjdrfabrik. 

Summering: 
Artlista over signalarter och rodlistade 
arter: 
Svampar: zontaggsvamp, orange tagg-
svamp, skarp dropptaggsvamp, doft
taggsvamp, fjallig taggsvamp, ullticka, 
vedticka, kotticka, grangraticka, pors
linsbia spindling, svavelriska, (gulnande 
spindling), grontoppig fingersvamp, 
besk vaxskivling, gammelgransskal. 

Karlvaxter: flacknycklar, knarot, nattvi-
ol, tibast, blasippa, karrfibbla, svartvin-
bar. 

Mossor: kantvitmossa, skogshakmossa. 

Ovrigt: gamlav, vagbandad barkbock, 
duvhok. 

Artlistan hade blivit mycket mer om
fattande om vi noterat alia fynd. Har ar 
den nu begransad till naturvardsarterna, 
men ocksa dar finns sakert mer att upp
tacka, svampar finns ju dar men bildar 
inte synliga fruktkroppar varje ar. Over 
tid med mer dod ved och lagor, kommer 
nya substrat skapas for fler arter bland 
vedsvamparna som tickor och skinn. Vi 
tittade ju heller inte sa noga efter mos
sor och gras, alltsa flera anledningar att 
aterkomma. 
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For mer utforliga beskrivningar av na-
turvardsarterna sok pa Artdatabanken 
artfakta. Uppgifter om fyndplatser hittar 
du pa Artportalen. https://www.artporta-
len.se/ 

For mig har det varit mycket givande 
larorika besok vid Gasan. Stort tack till 
Gerd som tog forsta initiativet, till Par 
som delat med sig sina kunskaper om 
karlvaxter och naturligtvis tack till Hen
rik Tykosson pa Skogsstyrelsen. Det har 
varit ett trevligt samarbete. Kul att ni 
foljde med pa vandringen! 

Gor vi flera besok och nya upptack-
ter aterkommer jag med uppfoljning. Vi 
kanske kan gora nagon exkursion till
sammans. 

Hanvisningar och litteratur: 

Signalarter indikatorer pa skyddsvard 
skog. Johan Nitare Skogsstyrelsens 
forlag 2000. 

Artfakta artdatabanken. https://artfakta. 
artdatabanken.se/taxon/1980 

Artportalen, https://www.artportalen.se 

Ryman Holmasen SVAMPAR en falt-
handbok. Stenstroms bokforlag 
tredje tryckningen 2002. 

Roland Moberg / Svante Hultengren 
LAVAR en faltguide. Naturcentrum 
AB 2016 
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m •4 
Blomma av sarldka, Sanicula europaea, en 
ganska sdllsynt vdxt i vara trakter har uppe 
i Hdlsingland. Blommar i juni och juU. 

En annan ort enl bild ovan vdllade lite 
huvudbry men blev efter ett tags funderande 
artbestdmnd till underviol, Viola mirabilis. 

Utefter vdgkanten vid hemresan hittades aven ettfint ex av nattviolen, Plantanthera bifolia, 
Nattviolen forekommer over ndstan hela vart land och dr en av vara orkideer som doftar 
starkast. Blommans kalkblad dr vita, varav Wa dr sidoriktade och tre bildar hjdlmen. 
Ldppen dr smal och jdmnbred och dess yttre del dr grdngul och den inre vh. 
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Har kommer andra delen av artikelserien, som borjade i VAX 2018:1, med Anders 
Delins efterlamnade manus. Vi ursakter att avsnittet med Citerad litteratur inte kom 
med i forsta delen av artikelserien. 
- Redaktionen 

Odling av vilda vaxter for botaniska stu
dier - uppfoljning 2016. Del 2 av 3 Anders Delin 
Foton i denna artikel dr tagna av forfattaren sjdlv om inget annat anges. 

Det enda hjartbladet pa smanunneort, med 
kvarhdngande blanksvart froskal. 

Skelort Chelidonium majus 
Inplanteringsaret har tyvarr inte an-
tecknats, men torde ha varit omkring 
ar 2000. Fran inplanteringsplatsen nara 
backen har den spridits, uppenbarligen 
av myror, till kanten av deras stack ca 
20 m darifran, och till flera platser pa 
vagen dit i fuktig blandskogsmiljo. All 
gran hoggs bort dar i oktober 2005 och 
nyetableringar sags dar 2009. De kan 
delvis eller helt ha kommit till efter av-
verkningen. 2016: Okar, aven pa avlags-
na delar av tomten. Kraftfull. 

Smanunneort Corydalis intermedia 
Den 23 maj 2013 sadde jag fron av 
smanunneort fran Stugsund i Soder
hamn pa en nagra kvadratdecimeter stor 
yta i mullrik fuktig skogsmark dar jag 
tagit bort det mesta av vegetationen. 
Under resten av detta ar syntes ingen
ting av dem. Den 13 mars 2014, under 
en ovanligt tidig var, var det sno- och 
tjalfritt och blasipporna blommade. Dar 
smanunneorten saddes hade flera vit-
sippsplantor Anemone nemorosa borjat 
spira, fortfarande hopvikta och med out-
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vecklade blad. Dar fanns aven groende 
svarta fron av nunneort med drygt cm-
lang rot med en massa rothar och fortfa
rande i frSskalet inneslutet hjartblad. 31 
mars 2014 hade froplantorna vuxit. Pa 
stjalkar som var 1 - 2 cm langa satt da 
blad i vars oversta ande det svarta fro-
skalet hangde kvar. Bladet var ensamt 
(slaktet har bara ett hjartblad) och hop-
vikt langs mittnerven. Den 21 april var 
hjartbladet storre, med plan skiva och 
avkastat froskal, men inget ytterligare 
blad hade utvecklats. Alia plantor sag 
ut att overleva. Den 26 maj var de fiesta 
hjartbladen vissna. Inget mer sag ut att 
komma upp ur knolen detta ar. Knolen 
hade vuxit till 3-4 mm diameter. 

Den 12 april 2015 fanns en liten 
grupp med smanunneortblad pa skaft, 
nagot mindre an vitsippsskotten. De 
hade kommit upp under de narmast fo-
regaende dagarna. Dessa blad var karak-
tarsblad, helt annorlunda an de hjartblad 
som var de enda som fanns forra aret. 
Den 7 maj 2015 hade den tataste grup-
pen av smanunneort betats av. Blad-
skaften stod kvar. Nagra enstaka plantor 
stod kvar obetade, med sma men friska 
karaktarsblad men inga blomanlag. 
En planta med hjartblad syntes ocksa. 
En planta med karaktarsblad togs upp. 
Knolen hade vuxit till 5 mm diameter. 
Vintern 2015 - 2016 var snofattig och 
besvarlig for manga arter. Nunneort-
plantorna, som nu alia hade karaktars
blad, var varen 2016 fa och sma. 

Stor nunneort Corydalis solida 
Den 25 april 2006 planterade jag ca sju 
plantor av stor nunneort fran en tomt i 
Hindas, Goteborg, tillsammans med 
gullvivor Primula veris under ett ap
peltrad pa mullrik fuktig jord. De hade 
blomknopp vid planteringstillfallet och 
blommade fint de foljande aren, men 
inte forran 2010 har froplantor setts. De 
ser lustiga ut, eftersom de bara har ett 
hjartblad, som pekar uppat. 2016: Nya 
blommande plantor dyker upp i samma 
rabatt, aven mer an en meter fran de forst 
inplanterade. 

Strandvallmo Glaucium flavum 
Fron tagna pa havsstrand i Bohuslan 
1998 grodde mycket bra i vanlig trad
gardsjord och gav snabbt manga och sto
ra plantor med mycket vackra blad och 
blommor. Under nagot ar i borjan kom 
det ocksa spontant upp en del nya plan-
tor fran fro. Ganska snart sag man dock 
att den spontana forokningen avstanna-
de. Kontinuerlig nysadd tycks vara nod-
vandig, och har inte blivit av. 2016: 0. 

Sibirisk vallmo Papaver croceum 
Insadd 1996 och har sedan varje ar 
blommat i rabatter och pa annan oppen 
mark. Den vaxer aven mycket torrt, dar 
fa andra arter gror. Plantorna lever bara 
ett fatal ar, men nya uppkommer rikligt, 
sa lange som det finns bar jord. Den be-
haller sin variation i blomfarg, med tre 
val skilda typer: vit, gul och orange. 
Mellanfarger uppkommer mycket sallan. 
Blomningen pagar fran samma tid som 
tulpanblomningen till sena hosten. 2016: 
Fortsatt kolonisering av oppenjord. 
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Langnasuddens Naturreservat under 
De Vilda Blommornas dag Anders H Olsson. 
Bilderna i denna artikel dr tagna av artikelfdrfattaren om inget annat anges. 

Var guide Bosse Forsling. 
Foto: Hans-Jdrgen Alsing 

En del av exkur.sionsgruppen pa 
35 personer Foto: Hans-Jdrgen Alsing 

De vilda Blommornas dag 2018-06-17 
firades av Naturskyddsforeningen i So
derhamn med en utflykt till Langnasud
den som ligger i Soderhamns kommun 
och ar ett av lanets nyaste naturreservat. 
Reservatet som utgors av en udde i sjon 
Bergviken ar 37 hektar stort och ligger 
5 kilometer sydvast om Bergvik. Guide 
och sakkunnig var Bosse Forsling som 
under manga ar arbetat tillsammans med 

den bortgangne miljokampen Anders 
Delin for att fa omradet skyddat som na
turreservat. 

Inom omradet som omfattar delar av 
Trollberg och ett busk- och blandsump-
skogsomrade finns manga intressanta 
vaxter. Utover de nedan fotograferade 
arterna kan man hitta bland annat stink-
syska, Stachys sylvatica, och klotpyrola, 
Pyrola minor. Utflykten var valbesokt 
med 35 deltagare. 
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Vi parkerade bilarna vid en vagbom 
och borjade ga langs den smala asryg-
gen. Det fanns inga frodiga diken langs 
vagen sa det blev mest vaxter som tal 
torka, t.ex. fibblor, Hieracium sp. Bade 
skogsfibbia, H.silvaticiformia, flock-
fibbla, H. umbellatum, och grafibbla, 
H. pilosella, noterades. Vackrast var en 
grupp grafibblor, lysande citrongula. 
Det sag ut att vara de gula blommor
nas dag, bade revsmorblomma, Ranun
culus repens, och vanlig smorblomma, 
Ranunculus acris, stod vid vagkanten 
jamte fibblorna. Andra blommor: mid-
sommarblomma. Geranium silvaticum, 
liljekonvalj, backskarvfro, Thlaspi cae-
rulescens, skogsklover, Trifolium medi
um, stenbar Rubus saxatilis, grasstjarn-
blomma, Stellaria graminea, rodfibbla, 
Hieracium aurantiacum, ekorrbar, Mai-
anthemum bifolium, och skogsfraken, 
Equisetum sylvaticum. En pampig "bu-
kett" av rodblara, Silene dioica, sag ut 
att vara planterad vid vagkanten och 
hackvicker, Vicia septum, krakvicker, V. 
craccia, och gulvial, Lathyruspratensis, 
noterades ocksa. 

Vi passerade en inhagnad med pump-
stationer for kommunens vatten och 
vande nar vagen tog slut. Vid den sodra 
stranden nara vagbommen skymtade 
strandens olika vaxtzoner i sina vackra 
farger. Narmast stranden vaxte grona 
snar av al, Alnus sp, foljt av ett strak med 
silverfargat lappvide, Salix lapponum, 
sedan ett brett, brunt balte av sjofraken, 
Equisetum fluviatile, och krakklover, 
Potentilla palustris, i blandning och dar 
vattenspegeln smaningom tog vid sags 
morkt grona nackrosblad, Nymphaea sp. 

Dar pa sluttningen ner mot vattnet fann 
vi manga smaplantor av kanelros, Rosa 
majalis, och nar jag skulle fotografera en 
av dem fick jag se en alldeles rund och 
jamn vril lagt ner pa en tallstam. Vrilar 
syns nog oftast pa lovtrad, sa det var en 
overraskning. I sluttningen var det gott 
om stubbar och vi tog fikarast pa dessa 
bekvama "stolar". Just da kom en liten 
regnskur, men den avskrackte ingen att 
ga vidare. Vi sokte oss mot asens bor
jan, dar vi tidigare passerat med bilarna. 
Har kunde vi hitta husgrunder efter en 
barnkoloni som revs pa 50-talet. Mitt 
for dessa rester fanns vackra angar som 
sluttade mot soder och var frodiga av 
midsommarblommor, hundloka, Anthri-
scus sylvestris, kirskal, Aegipodium po-
dagraria, humleblomster, Geum rivale, 
och smorblommor. Har skulle det vara 
fint for betande djur att ga. 

Om nagon av en handelse skulle stan-
na till och lasa pa den 35 ar gamla skyl-
ten som finns vid Anasets borjan ska ni 
finna att man skriver om rara blommor 
som funnits bar pa asen, namligen kung 
karls spira, Pedicularis sceptrum-caroli-
num, och skogsklocka. Campanula cer-
vicaria, men trots flera besok vid olika 
tillfallen de senaste fem aren har vi inte 
lyckats aterfinna nagon av dem. Troli
gen har den kraftiga strandvegetationen 
konkurrerat ut kung karls spira som 
skall ha funnits bland strandstenama 
pa yttersta udden. Skogsklocka har inte 
heller aterfunnits. 
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Opievallmo Papaver somniferum 
En sort som under hela mitt liv, och sa-
kerligen langt tidigare, har funnits pa 
Lundnas i Arbra har morkt blodroda, 
kraftigt fransade kronblad. Den finns 
dar i frobanken och overlevde atmins-
tone 25 ar, varunder ingen odling fore-
kom och inga vallmoplantor vaxte upp. 
En besokande botanist uppvuxen i Ost-
ergotland kande igen den fran sitt hem, 
men for ovrigt har jag inte sett eller hort 
talas om den blomtypen. Pa Internet, 
Masterfile, finns ett foto som visar en 
nastan identiskt lik vallmo. Jag sadde 
den i tradgarden i Jarbo och den kom 
forstas upp mycket rikligt och har eta-
blerat sig i frobanken. Nagot ar senare 
fick jag fro fran en sort av samma art 
som har helbraddade ljust blavioletta 
kronblad. De kom ocksa upp och blom
made, men hybridiserade med den blod
roda, vilket jag borde ha forutsett. Hy-
briden ar ganska ful, varfor jag senare 
rensade bort alia utom de blodroda fran
sade, som ar helt overlagsna i skonhet. 
Hybridiseringen strackte sig lyckligtvis 
bara ca tio meter fran den senast insadda 
sorten, som en effekt av de pollineran-
de insekternas rorelsemonster. Genom 
bortrensning av hybridplantor innan de 
hann satta fro hade jag ar 2009 nastan 
lyckats aterstalla ordningen. Endast den 
vackra blodroda med fransad kant fanns 
da kvar i storre mangd, och den ater-
kommer sedan med samma kraft varje 
ar, pa naken naringsrik jord. 2016: Dy-
ker upp i mattlig mangd, vissa ar mycket 
talrikt, efter gravning eller omroring av 
jorden. Alia plantor blommar. 

Nordisk stormhatt Aconitum lycocto-
num subsp. septentrionale 
En planta fran Hammerdal i Jamtland 
sattes i mullrik och godslad men inte 
kalkad jord vid norra husvaggen 8 aug. 
2000. Den blommade forsta gangen 
strax fore midsommar 2003 och under 
foljande ar allt rikligare, med riklig 
frobildning. For varje ar storre tuva. 
Ar 2010 bildades dock inga blommor. 
I borjan av juni 2010 syntes en dotter-
planta med tva blad i en annan rabatt 
vid husets norra vagg. Det maste vara 
en froplanta. 2015: Bagge plantorna 
kvar, vackert blommande. 2016: Den 
ursprungliga plantan har blivit mycket 
mindre, dotterplantan ar som forut. 

Trolldruva Actaea spicata 
Plantor fran stockholmstrakten sattes 25 
maj 1997 i mulljord under lovtrad vid 
backen. De tog sig bra och blommade, 
men okade till en borjan inte sa mycket. 
En planta av denna art kom upp i hal-
lonhacken 30 m darifran, ett kart tillhall 
for rodhakar och andra smafaglar under 
sensommaren. En annan vaxte till sig i 
en skuggrabatt nara planteringsstallet 
och 2009 sag man dar en mangd sma 
froplantor. Ar 2010 fanns ytterligare 
blommande plantor och framfor allt 
manga nagra cm-stora froplantor. Arten 
ar konkurrenskraftig och kan bli domi-
nerande. 2015: Okar langsamt genom 
froplantor. 

Gulsippa Anemone ranunculoides 
Gulsippa fran Gysinge, Osterfarnebo, 
planterades 10 maj 1998 pa tva stal
len i rabatt, ett torrare och ett fuktiga-
re. Blommade pa bagge stallena forsta 
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De Vilda Blommornas dag, 17 juni 2018 
pa Anaset i Hassela Ann-Christin Jdderholm. 
Samtligafoton i denna artikel dr tagna av forfattaren. 

Smdrblomma, Ranunculus acris, och hundloka, Anthnsciis sylvestris, framfor bjorkskog. 

Efter en lang torka med mycket sol och 
varme under sex veckor tycktes alia 
sommarblommor blomma samtidig el
ler redan ha hunnit vissna. Liljekonval-
jer, Covallaria majalis, blommade sam-
tidigt som vi sag rallarros, Epilobium 
angustifolium, i borjan av sin blomning. 
Arets vandring i Hassela bjod anda pa 
mycket vackra angar som lyste gult av 
smorblommor. Ranunculus sp, i skug-
gan av bjorkskogen. 

Vi samlades vid skolan i Hassela. 
Regnet liksom hangde i luften denna 

dag men det blev anda en liten grupp pa 
atta personer som ville ga med. Anaset 
ar en smal grusas som leder ut i sjon 
strax nedanfor kyrkan i Hassela. Har 
bildades ar 1983 ett naturvardsomrade 
med tva syften: dels ar asen vattentakt 
for Hasselaboma och dels skall det 
vara oppet for allmanhetens rekreation. 
Kommunen ansvar for skotsel av omra
det och for tre ar sedan skedde en gall-
ring av skogen som nu slapper in ljus till 
undervegetationen. 
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gangen 2000 och sedan regelbundet, 
och okade pa bagge stallena for varje 
ar langsamt, aven 2009, genom tillvaxt 
av jordstammar. Ingen spridning genom 
fro noterad. Ar 2010 visade den sig dock 
lida av for svar konkurrens fran stink-
syska, klostergemsrot Doronicum par-
dalianches och stor ormrot pa det ena av 
de stallen dar den ursprungligen sattes. 
Den flyttades da till ett stalle med mer 
oppenjord. 2016: Konkurrenssvag, men 
kvar pa bagge de stallen dar den senast 
planterats. 

Tovsippa Anemone sylvestris 
Tovsippa inplanterades i rabatt. Den ut-
vecklar mangder av smala morka jord
stammar, som genomvaver marken och 
knappast gar att rensa bort. Den har 
mycket prydliga blommor, men dess 
varde som rabattvaxt minskas av att den 
inte stannar dar man satter den. 

Kabbleka Caltha palustris 
En planta fran ett surdrag i Jarbo sattes i 
kanten av den nagra kvadratmeter stora 
dammen i april 2005. Den tog sig bra. 
Under de foljande aren okade antalet 
sma froplantor av arten langs dammens 
hela strand, men ingen av dem hade annu 
2010 blivit sa stor att den kommit i blom
ning. De har dar stor konkurrens fran en 
rad andra arter. 2016: Manga halvvuxna 
plantor blommar pa dammkanten. 

Vintergack Eranthis hyemalis 
Vintergacken har enligt Den nya nord
iska floran en sadan utbredning, att den 
kanske inte borde vaxa i NV Gastrik
land. Ar 2004 satte jag i mulljord under 
ett appeltrad nagra knolar av vintergack 
och en mangd fro av samma art, tagna 
pa en tomt i stockholmstrakten. Den 4 
april 2005 borjade vintergack blomma 

dar och dessutom kom manga plantor 
med bara blad upp. Mangder av froplan
tor med tva hjartblad kom upp, som se
dan visade sig vara av denna art. Det var 
en av de mer lyckade inplanteringar vi 
har gjort. Varen 2006 blommade vinter
gacken under snon, vilket man kunde se 
nar den raskt smalte undan omkring den 
20 april. Da stod dar manga tiotal vackra 
vintergackplantor med blomma, minst 
lika manga med karaktaristiska blad och 
en hel del med bara hjartblad. Redan 
den 6 maj hade den omogen gron frukt. 
Det fanns da dessutom unga plantor av 
tre olika slag: Nastan fullstora blad utan 
blomma, miniatyrblad av moget slag (en 
knapp cm i diameter) och hjartblad pa 
lang stangel. Ar 2010 hade arten spritt 
sig till naromradet, t.ex. under kanten av 
en Rhododendronbuske. Arten ar bade 
vacker och lattodlad och jag kommer 
att anstranga mig for att sprida den pa 
tomten. 2016: Okar dar den sas in, under 
buskar och trad. Vaxer inte i gras- och 
mosstacke. 

Blasippa Hepatica nobilis 
Plantor av blasippa brukar ta sig bra 
pa tradgardsjord, garna under trad el
ler buskar. En planta fran skidbacken 
pa Koldemoasen i Arbra hade vita 
blommor och blommade vit aven efter 
inplantering vid vart bus. Dock visade 
det sig under ett ar med rik blomning, 
att de forsta blommorna var vita, medan 
de sist uppkomna hade bla anstrykning. 
Dar blasippsplantor star pa naken jord 
och blommar rikligt satter de massor av 
froplantor, som forsta aret har bara hjart
blad men aren darefter utvecklar karak
taristiska treflikade blad, forst mycket 
sma, senare ar normalstora. Plantan ar 
langsam och uthallig. Den kan bli over 
30 ar gammal (Inghe & Tamm 1985) 
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Ett ar gamla froplantor av mosippa. Man ser spetsovala hjartblad, de forsta karaktdrsbla-
den, vilka dr runda, samt senare utvecklade blad medflikig bladanda. 
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inventerare. Bjorn var ansvarig for data-
basen och redan i VAX 1987 kunde de 
forsta utbredningskartorna over intres
santa vaxtfynd hamtas fran databasen 
och publiceras. 1998 sammanstalldes 
alia da tillgangliga data i en atlas som 
delades ut i en liten upplaga till de mest 
aktiva inventerama. For alia som del-
tog i inventeringsarbetet var det forstas 
spannande att se ett konkret resultat av 
allt rapporterande. 

Bjorn ar idag huvudansvarig for slut
redigeringen av Halsinglands flora. Han 
tog over uppgiften efter Anders Delin 
och gar nu igenom det omfattande ma-
terialet - inte minst artbeskrivningarna 
och lokalforteckningarna - infor kom
mande publicering. Han har dessutom 
tagit fram en metod for att koppla lo-
kaluppgifter for olika arter till artsam-
mansattningen i vaxtsamhallen. Detta 
ger spannande resultat. Forutom en bild 
over de mest frekventa/karakteristiska 
arterna i ett vaxtsamhalle sa vacks fra-
gor om vaxtdynamik och arternas bero-
ende av olika miljofaktorer. Ett avsnitt i 
Halsinglands flora kommer foljaktligen 

att handla om just denna vegetations-
analys. 

Pa min fraga vad som gor att Halsing
lands flora kommer att sticka ut jamfort 
med andra landskapsfloror sa pekar 
Bjorn pa att floran kommer ha ett stort 
allmanintresse. Mycket utrymme laggs 
pa ekologi/vegetationsanalys men ocksa 
pa artbeskrivningarna. Vaxterna be-
skrivs ingaende vad avser utseende och 
hur de utvecklas under sin livstid (plan
ta, blomning, fortplantning, frostallning, 
overvintring, vinterstandare etc). 

Genom alia sina inventeringsvandor 
sa kan Bjorn som ingen annan Alftatrak-
ten och dess flora. Till favoritstallena har 
han inte langt. Uggabergsbranten finns 
helt nara bostaden och Flottarleden 
langs Voxnan bara nagon kilometer bort. 
Han har val ingen speciell favoritart men 
tjarblomstret ar lite at det ballet. Annars 
ar tradgarden och vaxthusen Bjorns och 
Birgittas stora gemensamma intresse. 
Nar man aker forbi deras vackra gard 
och sneglar in i tradgarden sa slas man 
av fantastisk blomprakt och prunkande 
gronsaksland. 
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"Styrelsen presenterar sig" 
Bjorn Wannberg UlfSvahn 

Bjorn Wannberg. Foto: UlfSwahn 

Med start i detta nummer av VAX kom
mer ledamoterna i GABS styrelse att 
beratta lite om sig sjalva och sitt bota-
nikintresse. Forst ut ar mangarige styrel-
semedlemmen och foreningens sekrete
rare Bjorn Wannberg. Bjorn ansvarar 
dessutom for slutredigeringen av Hal-
singlands flora. Jag traffade honom mitt 
i tradgardsbestyren hemma pa garden i 
Alfta en varm forsommardag. 

Bjorn viixte upp pa en jordbruks-
fastighet i Bergsjo i norra Halsingland. 
Nyfikenheten pa naturen och floran i 
omgivningarna vacktes tidigt. Omgiv-
ningama till Storsjon i Nordanstig, och 

inte minst Storon med dess intressanta 
flora lockade till upptacktsfarder. Intres-
set for botaniken fanns alltsa med tidigt 
i bans liv men intensifierades och tog 
nya former nar ban, dartill forledd av 
svagern Goran Tornqvist, kom med i in-
venteringsarbetet for Halsinglands flora 
1986. 

Dessforinnan hade Bjorn last fysik 
och matematik vid Uppsala Universitet 
och disputerade dar inom fysiken. Han 
traffade sin blivande hustru Birgitta un
der studiearen och paret bosatte sig i 
Uppsala. Bjorn har under sitt yrkesliv i 
huvudsak arbetat med att utveckia elek-
tronspektroskopi och olika forsknings-
instrument. 

Birgitta, som ar GABS kassor, kom
mer fran Alfta och pa slaktgarden dar 
tillbringade de all ledig tid. Bjorn kom 
att fokusera sitt florainventerande till 
Alfta, Bollnas och Hanebo socknar med 
tillhorande finnskogar. Vid millennie-
skiftet fick han mojlighet att bosatta sig 
pa heltid pa Alftagarden, med arbete 
pa distans. Birgitta blev kvar i Uppsala 
under arbetsveckorna anda tills hon for 
nagra ar sedan ater blev Alftabo pa hel
tid. 

Som den fysikeroch matematiker han 
ar sag Bjorn mojligheten att utveckia ett 
datorprogram for att effektivisera rap-
porteringen av inventeringsresultaten. 
Programmet kom att anvandas av manga 
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Mosippa Pulsatilla vernalis 
Se Delin (2008 a). Fron sadda den 9 
juli 2000 gav upphov till tva plantor 
som blommade i maj 2002 i en rabatt 
med mycket torr moig jord, dar bara 
lagvuxna arter finns. De har sedan fort
satt att blomma varje ar med varierande 
antal blommor, och lamnat fro som jag 
har satt och fatt nya smaplantor av. Vin
tern 2007-08 dog den ena av de bagge 
ursprungliga plantorna. Nya froplantor, 
dels sadda, dels en spontan, i samma ra
batt, blommade 2010. Fron sadda 2008 
tog sig dock inte alls. Ar i genomsnitt 
nagot mer svarodlad an backsippa. Den 
overlevande av de bagge ursprungliga 
plantorna befriades fran konkurrens av 
koreansk plymspirea Aruncus aethu-
sifolius 2014, da delar av spireatuvan 
gravdes bort. Mosippsplantan okade da. 
2016 hade den sex blommor. 

Backsippa Pulsatilla vulgaris 
En i handelstradgard inkopt planta, som 
ser ut att vara av den vilda arten, sat
tes 1998 och har vuxit bra i rabatt. Den 
blommar rikligt varje ar och satter mas-
sor av fron, som om de sas genast efter 
mognaden ibiand gror till nya plantor, 
som redan efter tva ar blommar. Da-
remot har jag bara sett nagon enstaka 
spontan forokning, trots att det finns 
rikligt med naken jord i flera delar av 
tradgarden. Aven en kopt vit variant ar 
lattodlad och kan forokas med fro. 2016: 
Kvar, kraftfull dar hoga rabattvaxter inte 
tar over. Delning av en stor gammal 
planta 2014 har givit manga sma som 
2016 tillvaxer. 

Svalort Ficaria verna 
Inplanterad 1997 pa tva stallen nara 
backen. Okar ganska snabbt och blom
mar. 2016: Okar. 

Sjoranunkel Ranunculus lingua 
Inplanterad 2005 i den samma ar an-
lagda lilla dammen, som ar 60 cm djup 
och vintertid skyddad fran bottenfrys-
ning med hjalp av cellplast. Sprider sig 
kraftigt med hjalp av utiopare pa damm-
bottnen och bildar rikligt med blad och 
blomstanglar. 2015: Manga nya skott, 
men sparsamt med blommor. 

Smorbollar Trollius europaeus 
En planta som ursprungligen kom fran 
fro fran Smaland planterade jag i rabatt 
i maj 1997. Den blommade genast och 
satte fro 13 juni 1997. Den har sedan 
fortsatt att oka i storiek och blomma, 
och 2000 fanns en liten froplanta un
der den. Under foljande ar har moder-
plantan okat nagot i storiek och det har 
kommit fler froplantor. Arten ar uthallig 
pa de platser dar jag satt den men inte 
spridningsbenagen. 

Vit fetknopp Sedum album 
Ar 1999 inplanterades vit fetknopp fran 
en tomt i Ovansjo. Den vaxer bra, foro-
kar sig lokalt och har planterats in i flera 
rabatter, men har inte visat nagot tecken 
till spontan langspridning. 2016: Kraft-
full. Okar lokalt. 

Kantig fetknopp Sedum sexangulare 
Plantor fran Gysinge sattes 2004 pa den 
varmaste delen av tomten, sydsidan av 
en mur, dar nagelort kom upp efter rens-
ning. De okar gradvis genom skottskjut-
ning, och blommar rikligt. Manga plan-
tor har setts i kokstradgardslandet, langt 
fran inplanteringsplatsen, troligen upp-
komna ur fro. 2016: Okar ytterligare, pa 
torr mark. 

45 



Vaxter i Halsingland och Gdstrikland 2/2018 

Smallvedel Astragalus penduliflorus 
Denna art vantade vi oss att finna i Hal
singland under florainventeringen, ef-
tersom den finns bade i Medelpad och 
Dalarna. Den dok dock inte upp. Jag 
tog sommaren 2005 fron pa den forst 
beskrivna svenska lokalen, Byberget 
i Medelpad, och sadde dem pa naken 
jord i maj 2006. De hade redan i okto
ber samma ar 5 - 10 cm hoga skott, som 
gravdes upp for att planteras i rabatt. 
De visade sig da ha markligt byggda 
rotter. Fran jordytan fortsatte de klena 
stammarna 1 - 2 cm ned till en krans av 
knoppar pa oversta anden av en 4 mm 
grov vit rot/jordstam, som lopte ned 
lodratt och smalnade av och slutade pa 
1 - 2 dm djup. Denna byggnad verkar 
vara idealisk for att overleva ganska 
hard brand, vilket antas vara en av artens 
egenheter. Vaxer utmarkt i rabatt, blom-
mar och satter frukt. 2016: Kvar dar den 
planterades men behover hjalp mot kon-
kurrerande akleja. Ingen spridning. 

Vippart Lathyrus niger 
Fron togs i Kungsberget, Jarbo, hos-
ten 1999 och sattes i plantskolan. I maj 
2000 sattes plantorna ut i skogskanten 
under ronnar och aspar. Tillvaxten var 
langsam, men 2006 fanns sex skott och 
detta ar blommade de forsta gangen, 
vilket de har fortsatt med. Antalet skott 
minskade till fyra ar 2009, vilket tolka-
des som att vaxtplatsen var for mullfat-
tig och sur for arten, varfor den kalkades 
och kompostgodslades. Ar 2016 kom 
fortfarande fyra skott. 

Backvial Lathyrus sylvestris 
I September 1997 saddes fron av back

vial fran Batforstorpet i Alvkarleby i 
en slant vand mot oster pa tamligen 
torr jord. Inte forran 2008 syntes nagra 
plantor, men 2009 och 2010 blommade 
dessa rikt och fortsatte att komma aven 
foljande ar, till 2016, da de forsta skot-
ten visade sig den 10 maj. Arten klanger 
och behover en buske eller annan fast 
struktur att stodja sig emot och kan da 
bli mer an meterhog. 

Varart Lathyrus vernus 
Den 1 Juni 2011 satte jag en planta av 
varart fran Langnasudden i Bergvik i 
fuktig mulljord nara backen. Den tog sig 
snabbt och utvecklades val och blom
made arligen. 2016: frisk, men bara lite 
storre an initialt. 

Backklover Trifolium montanum 
Den 14 aug. 1997 sadde jag fron av back
klover tagna pa gravkullarna i Jarvsta, 
Gavle, i torrbacken, dar det 1996 fanns 
varveronika och varforgatmigej. I maj 
1999 sag jag en liten planta som hade en 
bladform som pa backklover. I maj 2000 
fanns tva plantor, som blev storre 2002 
och 2003. Den 27 juni 2004 blommade 
den ena plantan med ett tiotal blom
mor, medan den andra fortfarande var 
steril. Ar 2005 hade plantorna okat sin 
bladmangd och bagge blommade. Blom-
morna var fler 2010. Jag har under alia 
ar hjalpt plantorna genom bortrensning 
av konkurrerande arter och genom kalk-
ning. De har dock annu inte spridit sig 
utanfor den ursprungliga saddplatsen. 15 
maj 2016: Arten soktes forgaves dar den 
tidigare vaxte. En vattensork arbetade 
sig igenom denna plats vintern 2014 -
2015, vilket mojligen kan vara en orsak. 
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2018: Brandernas ar i Halsingland Jenss Hansen 

Det var den beta sommaren da blixten 
tande i skogen och situationen var utom 
manniskors kontroll. En stark pamin-
nelse om att det i grunden endast finns 
naturens lag. Vi kan forsoka att styra och 
stalla; men utan gynnsamt vader hade 
branderna inte gatt att slacka. 

Det blev ett uppvaknande upplyst av 
lagornas sken. Ett uppvaknande till att 
vi manniskor kan hjalpas at inom natu
rens lag; men inte andra den. Ett upp
vaknande till att vi ar en del av det stora 
spelet. 

Efter branderna ar det nu tid for att 
dela reflektioner och erfarenheter. Till 
exempel att skarskada de strukturer 
skogsbruket har byggt upp. Hur var de 
delaktiga i det snabba brandforloppet? 

Det ar ocksa tid for att dela stunder 
med de nya vanner som sommarens han-
delser gav. 

Och hur fortsatter det stora spelet? 
Det kommer att bli gront igen. Det doda 
kommer att ge nytt liv. Det branda kom
mer att ge mojligheter for undantrang-
da och hotade organismer att vaxa och 
blomma, att krypa fram, att flyga ivag. 
Vi bor inte missa denna chans till att 
uppleva det stora spelet i sin okuvliga 
kraft och kreativitet. Vi bor inte missa 
denna chans till att inse att vi till syven-
de och sist endast kan be och onska att 
sa fa och sa lite som mojiigt blir skadat. 
Vi bor inte missa chansen till att uppleva 

Det kommer att l?li grant igen. 
Foto: Jenss Hansen 

det levande i sin mangformiga skonhet 
och spontana lakande. 

Sa mitt tips till alia ar att ge sig ut i 
brandskogarna sa fort de blir oppna for 
allmanheten och uppleva med alia sin-
nen det som forsiggar dar. Nasta var blir 
en tid for till exempel att leta svedjenava 
och brandnava! 
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