
Projekt Millora - arter med beläggstvång och hur du samlar in dem.  

Växter utan kommentar bör samlas i utvecklat stadium (i blom/frukt). Taxa med { i kommentarfältet är sällsynta, 
hotade eller fridlysta. Ev. insamling av sådana måste ske med stort omdöme. 
Equisetum arvense X fluviatile   strandfräken  
Equisetum variegatum   smalfräken  
Botrychium matricariifolium   rutlåsbräken { 

Botrychium multifidum   höstlåsbräken { 

Botrychium simplex   dvärglåsbräken { 
Pteridium aquilinum ssp. aquilinum   slokörnbräken Samla det största nedre bladsegmentet från ett stort blad. 
Pteridium aquilinum ssp. latiusculum   taigaörnbräken Samla det största nedre bladsegmentet från ett stort blad. 
Oreopteris limbosperma   bergbräken Med sporgömmen 
Asplenium trichomanes ssp. 
quadrivalens   kalksvartbräken Med mogna sporgömmen (d.v.s. i juli–augisti) 
Gymnocarpium robertianum   kalkbräken { 

Polystichum aculeatum   uddbräken { 

Abies alba   silvergran Försök även samla kottar 
Abies bornmuelleriana  Försök även samla kottar 
Abies concolor   coloradogran Försök även samla kottar 
Abies grandis   kustgran Försök även samla kottar 
Abies nordmanniana   nordmannsgran Försök även samla kottar 
Abies procera   kaskadgran Försök även samla kottar 
Picea omorika   serbgran Försök även samla kottar 
Chamaecyparis lawsoniana   ädelcypress  
Thuja occidentalis   tuja  
Thuja plicata   jättetuja  
Populus trichocarpa   jättepoppel Års- och fjorårskvistar (lång och kortskott).  

Salix daphnoides ssp. daphnoides   äkta daggvide 
Års- och fjorårskvistar (lång och kortskott). Helst ex med 
hängen. 

Salix fragilis   knäckepil 
Års- och fjorårskvistar (lång och kortskott). Helst ex med 
hängen. 

Salix hastata ssp. vegeta   källblekvide 
Års- och fjorårskvistar (lång och kortskott). Helst ex med 
hängen. 

Salix myrsinifolia   svartvide 
Års- och fjorårskvistar (lång och kortskott). Helst ex med 
hängen. 

Salix Xsmithiana   häckvide 
Års- och fjorårskvistar (lång och kortskott). Helst ex med 
hängen. 

Salix triandra   mandelpil 
Års- och fjorårskvistar (lång och kortskott). Helst ex med 
hängen. 

Ulmus minor   lundalm Helst med frön 
Parietaria judaica   grenig väggört  
Parietaria officinalis   väggört  
Urtica dioica var. holosericea   skogsnässla Från skott från basen 
Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia   strandpilört Med mogna nötter 
Persicaria wallichii   syrenslide  
Rumex aquaticus X hydrolapathum   storskräppa med mogna frukter 
Rumex conglomeratus   dikesskräppa med mogna frukter 
Rumex crispus X obtusifolius  med mogna frukter 
Rumex longifolius X obtusifolius  med mogna frukter 
Rumex palustris   sumpskräppa med mogna frukter 

Rumex patientia ssp. patientia  
 vanlig 
spenatskräppa med mogna frukter 

Atriplex calotheca   flikmålla med mogna frukter och väl utvecklade förblad 
Atriplex calotheca X prostrata  med mogna frukter och väl utvecklade förblad 
Atriplex glabriuscula   broskmålla med mogna frukter och väl utvecklade förblad 
Atriplex longipes ssp. longipes   skaftmålla med mogna frukter och väl utvecklade förblad 
Atriplex longipes ssp. longipes X 
prostrata  med mogna frukter och väl utvecklade förblad 
Atriplex longipes ssp. praecox   brådmålla med mogna frukter och väl utvecklade förblad 
Chenopodium ficifolium ssp. ficifolium   vanlig fikonmålla med mogna frön 
Chenopodium murale   gatmålla { med mogna frön 
Amaranthus blitum   mållamarant med mogna frön 
Amaranthus hybridus ssp. powellii   grönamarant med mogna frön 



Amaranthus retroflexus   svinamarant med mogna frön 
Montia fontana   källört med mogna frön 
Montia minor   vårkällört med mogna frön 
Arenaria leptoclados   spädnarv med mogna kapslar 
Arenaria serpyllifolia ssp. lloydii   kustsandnarv med mogna kapslar 
Cerastium brachypetalum   raggarv { 

Cerastium glutinosum   klibbarv  
Cerastium semidecandrum   vårarv  
Cerastium subtetrandrum   östkustarv  
Dianthus armeria   knippnejlika  
Minuartia viscosa   sandnörel { 

Sagina apetala   fältnarv med mogna kapslar 
Sagina micropetala   hårnarv med mogna kapslar 
Sagina nodosa ssp. nodosa   sydknutnarv  
Sagina nodosa ssp. borealis   nordknutnarv  
Scleranthus annuus X perennis   
Spergula arvensis ssp. arvensis   sydspärgel med mogna frön 
Spergula arvensis ssp. sativa   foderspärgel med mogna frön 
Spergularia media   havsnarv med rot 
Stellaria crassifolia   sumparv  
Stellaria neglecta   bokarv Helst med frön 
Stellaria palustris   kärrstjärnblomma  
Aconitum napellus   äkta stormhatt  
Anemone blanda   balkansippa  

Consolida ajacis  
 romersk 
riddarsporre  

Ranunculus aquatilis  
 vattenmöja och 
grodmöja  

Ranunculus peltatus ssp. baudotii   vitstjälksmöja  
Ranunculus polyanthemos ssp. 
Xpolyanthemoides   ängssmörblomma  { med frukt och basalblad 
Ranunculus polyanthemos ssp. 
polyanthemos  

 vanlig 
backsmörblomma { med frukt och basalblad 

Ranunculus reptans   strandranunkel flera skott/plantor behövs för säker bestämning 
Ranunculus sardous   sydsmörblomma { 

Thalictrum simplex ssp. simplex   vanlig backruta  
Thalictrum simplex ssp. tenuifolium   smalruta { 

Papaver pseudoorientale   jättevallmo  
Fumaria capreolata   vit jordrök  

Arabidopsis suecica   grustrav med blommor och skidor. Inte omblommande höstex. 
Barbarea intermedia   mellangyllen med mogna skidor 
Brassica rapa ssp. campestris   åkerkål med mogna skidor 
Camelina sativa   oljedådra med mogna skidor 
Cardamine parviflora   strandbräsma med mogna skidor 

Cochlearia officinalis ssp. anglica  
 engelsk 
skörbjuggsört med mogna skidor och basalblad 

Diplotaxis tenuifolia   sandsenap med mogna skidor 
Erysimum strictum   bergkårel med mogna skidor 
Lepidium densiflorum   bankrassing med mogna skidor 
Lepidium neglectum   rundkrassing med mogna skidor 

Nasturtium microphyllum   bäckfräne { med mogna skidor, 
Raphanus raphanistrum   åkerrättika med mogna skidor 
Rorippa Xarmoracioides   vägfräne med mogna skidor 
Rorippa austriaca   klotfräne med mogna skidor 
Sinapis alba ssp. alba   vanlig vitsenap med mogna skidor 
Sinapis arvensis   åkersenap med mogna skidor 
Sisymbrium orientale   orientsenap med mogna skidor 



Sisymbrium supinum   kalkkrassing med mogna skidor 
Sisymbrium volgense   volgasenap med mogna skidor 
Thlaspi caerulescens ssp. 
brachypetalum   storskärvfrö med mogna skidor och med blommor 
Drosera anglica   storsileshår { 

Phedimus hybridus   sibiriskt fetblad 
doppa i kokande vatten eller ca 10 sek i mikrovågsugn före 
pressning. 

Sedum forsterianum   tofsfetknopp 
doppa i kokande vatten eller ca 10 sek i mikrovågsugn före 
pressning. 

Sedum sexangulare   kantig fetknopp 
doppa i kokande vatten eller ca 10 sek i mikrovågsugn före 
pressning. 

Philadelphus pubescens   kungsschersmin  
Agrimonia procera   luktsmåborre med mogna fruktbägare 

Alchemilla acutiloba   stjärndaggkåpa 

Hela ex måste samlas (rot, flera rosettblad och 
blomställningar). Helst före mitten av juli Anteckna om de 
nedre, levande basala delarna är röda eller inte. 

Alchemilla alpina   fjällkåpa  
Alchemilla filicaulis var. filicaulis   späddaggkåpa  
Alchemilla filicaulis var. vestita   vindaggkåpa  
Alchemilla micans   glansdaggkåpa  
Alchemilla monticola   betesdaggkåpa  
Alchemilla speciosa   praktdaggkåpa  
Alchemilla subcrenata   ängsdaggkåpa  
Alchemilla xanthochlora   kustdaggkåpa  

Aphanes australis  
 småfruktig 
jungfrukam  

Chaenomeles japonica   liten rosenkvitten  
Cotoneaster bullatus   rynkoxbär helst med mogna bär 
Cotoneaster dielsianus   rosenoxbär  
Cotoneaster divaricatus   spärroxbär  
Cotoneaster horizontalis   lingonoxbär  
Cotoneaster integerrimus   tyskt oxbär helst med mogna bär 
Cotoneaster kullensis   skånskt oxbär helst med mogna bär 
Cotoneaster laetevirens   ljusbladigt oxbär helst med mogna bär 
Cotoneaster lucidus   häckoxbär  
Cotoneaster multiflorus   flockoxbär  
Cotoneaster niger   svartoxbär helst med mogna bär 
Cotoneaster scandinavicus   rött oxbär helst med mogna bär 
Crataegus flabellata var. flabellata   kanadahagtorn  
Crataegus flabellata var. grayana   häckhagtorn  
Fragaria viridis   backsmultron  
Malus sylvestris   vildapel Grenar med kortskott 
Potentilla anglica   revig blodrot  
Potentilla anglica X erecta   
Potentilla inclinata   rysk fingerört  
Potentilla subarenaria   grå småfingerört  
Prunus cerasifera   körsbärsplommon  
Prunus cerasus   surkörsbär  
Prunus domestica ssp. insitia   krikon  
Prunus domestica ssp. domestica   plommon  
Pyracantha coccinea   eldtorn  

Pyrus pyraster   vildpäron Anteckna om rotskottsskjutande 

Rosa agrestis   åkerros 

Samla hellre ex i frukt än i blom. Samla 2-3 dm långa grenar 
med många nypon och blad, se till att grova grenbitar 
kommer med (formen hos taggarna måste bedömas på 
dessa.) OBS. gäller alla rosor! 

Rosa columnifera   mellanäppelros  
Rosa elliptica ssp. inodora   västkustros  



Rosa gallica   provinsros  
Rosa micrantha   sydäppelros  
Rosa rubiginosa   äppelros  
Rosa sherardii   luddros  
Rosa tomentella   flikros  
Rosa tomentosa   filtros  
Rosa villosa ssp. villosa   plommonros  
Rubus caesius X idaeus   

Rubus ’Bedford Giant’  

Belägg måste bestå av både årsstam med 1–2 blad (helst 
från mitten av stammen) och blomskott (från samma individ!). 
OBS gäller alla Rubus-arter. 

Rubus allegheniensis   sammetsbjörnbär d:o 
Rubus axillaris   skånebjörnbär d:o 
Rubus bifrons   banbjörnbär d:o 
Rubus canadensis   kanadabjörnbär d:o 
Rubus divaricatus   glansbjörnbär d:o 
Rubus echinatus   engelskt björnbär d:o 
Rubus flaccidifolius   slokbjörnbär d:o 
Rubus grabowskii   spirbjörnbär d:o 
Rubus hartmanii   östgötabjörnbär d:o 
Rubus insularis   luddbjörnbär d:o 
Rubus montanus   bergbjörnbär d:o 
Rubus nessensis ssp. scissoides   åsljungabjörnbär d:o 
Rubus pedemontanus   rostbjörnbär d:o 
Rubus polyanthemus   blomsterbjörnbär d:o 
Rubus pyramidalis   pyramidbjörnbär d:o 
Rubus radula   raspbjörnbär d:o 
Rubus sciocharis   skuggbjörnbär d:o 
Rubus scissus   nålbjörnbär d:o 
Rubus silvaticus   kilbjörnbär d:o 
Rubus sprengelii   sprengelsbjörnbär d:o 
Rubus steracanthos   ystadbjörnbär d:o 
Rubus sulcatus   surbjörnbär d:o 

Rubus vestitus f. albiflorus  
 vitt 
rundbladsbjörnbär d:o 

Rubus vestitus f. vestitus  
 skärt 
rundbladsbjörnbär d:o 

Sanguisorba minor ssp. minor   äkta pimpinell med mogna frukter 
Sanguisorba minor ssp. polygama   vingpimpinell med mogna frukter 
Sorbus rupicola   klippoxel  

Spiraea chamaedryfolia   kvastspirea 
Samla stora blomställningar. Inte bara svaga sidoskott. OBS 
gäller alla spireor! 

Spiraea Xcinerea   hybridspirea d:o 
Spiraea latifolia   bredspirea d:o 
Spiraea Xmacrothyrsa   storspirea d:o 
Spiraea Xrosalba   torpspirea d:o 
Spiraea Xrubella   blekspirea d:o 
Spiraea salicifolia   häckspirea d:o 
Spiraea tomentosa   luddspirea d:o 
Spiraea Xvanhouttei   bukettspirea d:o 
Anthyllis vulneraria ssp. vulneraria var. 
coccinea   röd getväppling hela ex med alla basalblad 
Anthyllis vulneraria ssp. vulneraria var. 
vulneraria   liten getväppling hela ex med alla basalblad 
Laburnum alpinum   alpgullregn  
Laburnum anagyroides   sydgullregn  
Laburnum Xwatereri   hybridgullregn  
Lathyrus japonicus   strandvial  
Lathyrus latifolius ssp. heterophyllus   vingvial  



Lotus pedunculatus   stor käringtand Helst med blomknoppar 
Lotus tenuis   smal käringtand  
Lupinus nootkatensis   sandlupin  
Ononis spinosa ssp. arvensis   stallört  
Ononis spinosa ssp. spinosa   busktörne  
Trifolium aureum   gullklöver  
Trifolium montanum   backklöver { 

Vicia pannonica ssp. pannonica   ungersk vicker  
Vicia pannonica ssp. striata   strimvicker  
Oxalis dillenii   prärieoxalis  
Geranium Xmagnificum   kungsnäva  
Geranium robertianum var. maritimum   strandstinknäva med mogna frukter 
Polygala comosa   toppjungfrulin  
Acer tataricum ssp. ginnala   ginnalalönn  
Tilia Xeuropaea   parklind  
Tilia platyphyllos ssp. cordifolia   bohuslind  
Althaea officinalis   läkemalva  
Malva alcea X moschata   mellanmalva  
Viola arvensis X tricolor   
Viola canina ssp. canina X riviniana  med rotdelar och ev. utlöpare 
Viola canina ssp. montana   norrlandsviol med rotdelar och ev. utlöpare 
Viola epipsila   mossviol med rotdelar och ev. utlöpare 
Viola persicifolia   strandviol med rotdelar och ev. utlöpare 
Viola reichenbachiana X riviniana  med rotdelar och ev. utlöpare 
Viola rupestris ssp. rupestris   sandviol med rotdelar och ev. utlöpare 
Viola tricolor ssp. curtisii   klittviol med rotdelar och ev. utlöpare 
Elatine hydropiper   slamkrypa helst ej sterila ex 
Elatine triandra   tretalig slamkrypa helst ej sterila ex 
Epilobium adenocaulon X obscurum  hela ex. med rotdelar och ev. revor eller basalknoppar 
Epilobium ciliatum   vit dunört hela ex. med rotdelar och ev. revor eller basalknoppar 
Epilobium collinum   backdunört hela ex. med rotdelar och ev. revor eller basalknoppar 
Epilobium glandulosum   alaskadunört hela ex. med rotdelar och ev. revor eller basalknoppar 
Epilobium lamyi   grådunört hela ex. med rotdelar och ev. revor eller basalknoppar 
Epilobium obscurum   mörk dunört hela ex. med rotdelar och ev. revor eller basalknoppar 
Epilobium tetragonum   kantdunört hela ex. med rotdelar och ev. revor eller basalknoppar 
Oenothera biennis   nattljus  
Oenothera biennis X rubricaulis   
Oenothera casimiri   
Oenothera Xfallax   mellannattljus  
Oenothera rubricaulis   pricknattljus  
Oenothera rubricauloides   
Myriophyllum spicatum   axslinga helst med blommor eller frukt 
Myriophyllum verticillatum   kransslinga helst med blommor eller frukt 
Cornus alba ssp. alba   rysk kornell helst med mogna frukter 
Cornus alba ssp. stolonifera   videkornell helst med mogna frukter 
Aethusa cynapium var. agrestis   liten vildpersilja hela ex med rot 
Aethusa cynapium var. cynapium   smal vildpersilja  

Aethusa cynapium var. domestica  
 
trädgårdsvildpersilja  

Aethusa cynapium var. gigantea   stor vildpersilja  
Angelica arcangelica ssp. litoralis  strandkvanne  
Angelica arcangelica ssp. archangelica  fjällkvanne  
Chaerophyllum aureum   guldkörvel  
Chaerophyllum bulbosum   rotkörvel  
Conopodium majus   nötkörvel  
Eryngium giganteum   silvermartorn  

Heracleum mantegazzianum (s. lat.)   jätteloka 
samla en småflock, gärna med unga frukter, + en flik av ett 
stort blad. 

Pimpinella major   stor bockrot helst med mogna frukter eller grova stambaser 



Pimpinella saxifraga ssp. nigra   sammetsbockrot med rot (kolla om den blånar vid snitt) 
Monotropa hypopitys ssp. hypophegea   kal tallört  
Pyrola media   klockpyrola  
Pyrola rotundifolia ssp. maritima   sandpyrola { 

Rhododendron luteum   guldazalea  
Primula vulgaris   jordviva  

Gentianella baltica   kustgentiana med rot (för att kunna se om hjärtbladen finns kvar). 

Gentianella uliginosa   sumpgentiana med rot (för att kunna se om hjärtbladen finns kvar). 
Galium pumilum   parkmåra med mogna frukter 
Galium spurium ssp. vaillantii   småsnärjmåra med blommor 
Galium suecicum   backmåra med mogna frukter 
Calystegia pulchra   rosenvinda  
Calystegia sepium ssp. spectabilis   skär snårvinda  
Lappula squarrosa   piggfrö  
Lithospermum arvense var. 
coerulescens   blå sminkrot med rot 
Myosotis laxa ssp. caespitosa   sumpförgätmigej  

Myosotis laxa ssp. laxa  
 falsk 
strandförgätmigej  

Pulmonaria saccharata   broklungört  

Symphytum asperum   fodervallört med grov stamdel (för att se bladens nedlöpning) 

Symphytum officinale   äkta vallört med grov stamdel (för att se bladens nedlöpning) 
Verbena bonariensis   jätteverbena  
Verbena officinalis   järnört  
Callitriche cophocarpa   sommarlånke  

Callitriche hamulata   klolånke med mogna frukter (sterila ex. omöjliga att bestämma) 

Callitriche hermaphroditica   höstlånke med mogna frukter (sterila ex. omöjliga att bestämma) 

Callitriche palustris   smålånke med mogna frukter (sterila ex. omöjliga att bestämma) 

Callitriche platycarpa   plattlånke med mogna frukter (sterila ex. omöjliga att bestämma) 

Callitriche stagnalis   dikeslånke med mogna frukter (sterila ex. omöjliga att bestämma) 

Callitriche Xvigens   hybridlånke med riklig blomning (frukter utvecklas ej) 
Agastache rugosa   koreansk anisisop  
Ajuga genevensis   kritsuga { 

Galeopsis pubescens   rosendån  
Lamium confertum   mellanplister  
Leonurus cardiaca ssp. villosus   ullig hjärtstilla  
Mentha Xgracilis   ädelmynta  
Mentha longifolia   gråmynta  
Mentha Xpiperita   pepparmynta med välutvecklade stamblad 
Mentha spicata X suaveolens   hjärtmynta  
Mentha suaveolens   rundmynta  
Mentha Xverticillata   kransmynta  
Nepeta Xfaassenii   kantnepeta  
Nepeta racemosa   bergnepeta  
Salvia nemorosa   stäppsalvia  
Salvia verticillata   kranssalvia  
Scutellaria altissima   stor frossört  
Thymus pulegioides   stortimjan  

Datura innoxia  
 mexikansk 
spikklubba  



Lycium barbarum   bocktörne  
Nicotiana Xsanderae   blomstertobak  
Physalis peruviana   kapkrusbär  
Solanum physalifolium var. 
nitidibaccatum   bägarnattskatta  
Solanum villosum ssp. miniatum   röd nattskatta  
Solanum villosum ssp. villosum   gul nattskatta  
Buddleja davidii   syrenbuddleja  
Mimulus guttatus   gyckelblomma  

Verbascum densiflorum   ölandskungsljus 

Hela blomställningar, ett par basalblad och en bit av 
stammen med vidhängande stjälkblad. Pressa några 
utbredda blommor separat. Anteckna färgen på 
ståndarstängarnas hår. 

Verbascum lychnitis   grenigt kungsljus 

Hela blomställningar, ett par basalblad och en bit av 
stammen med vidhängande stjälkblad. Pressa några 
utbredda blommor separat. Anteckna färgen på 
ståndarstängarnas hår. 

Veronica catenata   dikesveronika  
Veronica longifolia   strandveronika  
Veronica opaca   luddveronika  
Veronica polita   glansveronika  
Euphrasia micrantha   ljungögontröst { 

Euphrasia nemorosa X stricta   hybridögontröst Flera hela ex 
Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana   stor ögontröst { 

Euphrasia stricta var. stricta   uddögontröst  
Euphrasia stricta var. tenuis   späd ögontröst { 

Odontites litoralis ssp. litoralis   strandrödtoppa  
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus   höstskallra Hela ex från roten 
Rhinanthus serotinus ssp. vernalis   äkta höskallra Hela ex från roten 

Utricularia australis   sydbläddra blommor nödvändiga för bestämning 

Utricularia stygia   sumpbläddra 
vegetativt material tillräckligt om det våtkonserveras eller 
pressas mycket löst 

Utricularia vulgaris   vattenbläddra blommor nödvändiga för bestämning 
Plantago major ssp. winteri   kustgroblad med mogna kapslar 
Lonicera caprifolium   kaprifol  
Cephalaria gigantea   jättevädd  
Campanula glomerata ssp. glomerata   ängstoppklocka  
Campanula rapunculus   rapunkelklocka  
Legousia hybrida   dvärgspegel  
Phyteuma nigrum   blårapunkel med rosettblad 
Phyteuma spicatum ssp. caeruleum   blekrapunkel med rosettblad 
Achillea filipendulina   praktröllika  
Anthemis cotula   kamomillkulla  
Aster novi-belgii   höstaster anteckna blomfärg 
Aster Xsalignus   videaster anteckna blomfärg 
Bidens radiata   grönskära  
Carduus acanthoides   piggtistel  
Carduus thoermeri   olymptistel  
Centaurea Xdecipiens agg.   banklint-gruppen i blom 
Centaurea nigra   svartklint i blom 
Cirsium acaule X oleraceum   
Crepis biennis   skånefibbla  
Crepis capillaris   grönfibbla  
Crepis tectorum   klofibbla  
Doronicum orientale   gemsrot med underjordiska utlöpare 
Doronicum pardalianches   klostergemsrot med underjordiska utlöpare 
Doronicum plantagineum   stor gemsrot med underjordiska utlöpare 



Echinops bannaticus   blå bolltistel  
Echinops exaltatus   grå bolltistel  
Echinops sphaerocephalus   bolltistel  
Glebionis coronaria   kranskrage  
Helianthus pauciflorus   höstsolros  
Hieracium nemorivagum   

Hieracium sect. Hieracium   skogsfibblor 
Med välutvecklade rosettblad. Endast ex samlade före 1:a 
juli går att bestämma 

Lapsana communis ssp. intermedia   stor harkål  
Leontodon saxatilis   strimfibbla  
Pilosella aurantiaca ssp. dimorpha   ängsfibbla  
Pilosella cymosa ssp. cymosa  "kvastfibblor"  
Pilosella cymosa ssp. praealta var. 
praealta   äkta blåfibbla Med ev. utlöpare 
Pilosella flagellaris   gisselfibbla  
Pilosella officinarum ssp. peleteriana   mattfibbla Med välutvecklade utlöpare och helst före 1:a juli 
Pulicaria vulgaris   loppört  
Senecio erucifolius   flikstånds  
Senecio inaequidens   boerstånds  
Solidago canadensis X virgaurea   
Tagetes patula   sammetsblomster  
Tripleurospermum maritimum ssp. 
maritimum   kustbaldersbrå med frön eller vissna blommor 
Polygonatum multiflorum X odoratum   jätterams helst med vissna blommor 
Polygonatum odoratum   getrams med stambas 

Hyacinthoides hispanica  
 spansk 
klockhyacint  

Hyacinthoides hispanica X non-scripta   hybridklockhyacint  

Hyacinthoides non-scripta  
 engelsk 
klockhyacint  

Muscari armeniacum  
 armenisk 
pärlhyacint  

Ornithogalum boucheanum   skymningsstjärna  
Ornithogalum divergens   spärrmorgonstjärna  
Ornithogalum nutans   aftonstjärna  
Scilla sardensis   liten vårstjärna  
Allium hollandicum   kirgislök  
Galanthus elwesii   turkisk snödroppe  
Narcissus asturiensis   miniatyrpåsklilja  
Narcissus Xincomparabilis   stjärnnarciss  
Narcissus poëticus   pingstlilja  
Narcissus pseudonarcissus ssp. 
pseudonarcissus   liten påsklilja  
Crocus tommasinianus   snökrokus helst med lök 
Crocus vernus   vårkrokus helst med lök 
Dactylorhiza incarnata var. cruenta   blodnycklar { 

Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca   vaxnycklar { 

Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii   skogsnycklar En pressad blomma räcker 

Dactylorhiza maculata ssp. maculata  
 Jungfru Marie 
nycklar En pressad blomma räcker 

Dactylorhiza sphagnicola   mossnycklar { 

Platanthera bifolia ssp. bifolia   ängsnattviol Ett par pressade blommor räcker 

Platanthera bifolia ssp. latiflora   skogsnattviol Ett par pressade blommor räcker 
Alisma lanceolatum   gotlandssvalting { 

Elodea nuttallii   smal vattenpest  
Najas flexilis   sjönajas { 

Potamogeton acutifolius   spetsnate { 

Potamogeton compressus   bandnate  
Potamogeton filiformis   trådnate  



Potamogeton friesii   uddnate  
Potamogeton gramineus   gräsnate  
Potamogeton lucens   grovnate  
Potamogeton polygonifolius   bäcknate  
Potamogeton praelongus   långnate  
Potamogeton pusillus   spädnate  
Potamogeton rutilus   styvnate { 

Potamogeton trichoides   knölnate { helst med frukt 
Zannichellia palustris var. major   storsärv Med mogna fukter 
Zannichellia palustris var. pedicellata   skaftsärv Med mogna fukter 
Zannichellia palustris var. repens   småsärv Med mogna fukter 

Sparganium angustifolium  
 plattbladig 
igelknopp med blomställning 

Sparganium erectum ssp. erectum   sotigelknopp Med mogna fukter 
Sparganium erectum ssp. neglectum   glansigelknopp Med mogna fukter 
Sparganium erectum ssp. oocarpum   klotigelknopp Med mogna fukter 
Sparganium gramineum   flotagräs med blomställning 
Juncus alpinoarticulatus ssp. 
alpinoarticulatus   torvtåg Med mogna kapslar 
Juncus alpinoarticulatus ssp. rariflorus   vanlig myrtåg Med mogna kapslar 

Juncus anceps   svarttåg { Med mogna kapslar 
Juncus arcticus ssp. balticus X filiformis  Med mogna kapslar 

Juncus foliosus   strimtåg { Med mogna kapslar 
Juncus minutulus   pysslingtåg Med mogna kapslar 
Juncus ranarius   grodtåg Med mogna kapslar 
Luzula congesta   hedfryle  

Carex lepidocarpa ssp. lepidocarpa   näbbstarr Med mogna fruktgömmen och med basala delar 

Carex ligerica   ölandsstarr { Med mogna fruktgömmen och med basala delar 

Carex pairaei   snårstarr Med mogna fruktgömmen och med basala delar 

Carex riparia   jättestarr Med mogna fruktgömmen och med basala delar 

Carex spicata   piggstarr Med mogna fruktgömmen och med basala delar 

Carex viridula   ärtstarr Med mogna fruktgömmen och med basala delar 

Carex vulpina   rävstarr Med mogna fruktgömmen och med basala delar 
Eleocharis mamillata   veksäv Med mogna nötter 

Eleocharis multicaulis   dysäv Med mogna nötter eller hela tuvor med rötter 
Eriophorum gracile   kärrull  
Eriophorum latifolium   gräsull  
Schoenus ferrugineus X nigricans   
Trichophorum cespitosum ssp. 
germanicum   hedsäv Med basala delar 
Agrostis vinealis   bergven Med utlöpare 
Anisantha rigida   sticklosta  
Bromopsis ramosa   skugglosta  
Bromus commutatus   brinklosta { 

Bromus lepidus   finlosta { 

Bromus Xpseudothominii   falsk finlosta  
Bromus racemosus   ängslosta { 

Bromus secalinus   råglosta  
Calamagrostis canescens X stricta   ängsrör  
Calamagrostis purpurea   brunrör  
Ceratochloa sitchensis   sloklosta  



Dactylis glomerata ssp. lobata   lundäxing  
Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica X 
Leymus arenarius   
Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica X 
repens   
Eragrostis minor   kärleksgräs  

Festuca arenaria   gråsvingel Med basala delar och ev. utlöpare 

Festuca filiformis   finsvingel Med basala delar och ev. utlöpare 

Festuca heterophylla   skuggsvingel Med basala delar och ev. utlöpare 

Festuca polesica   sandsvingel Med basala delar och ev. utlöpare 

Glyceria declinata  
 blågrönt 
mannagräs  

Hierochloë hirta ssp. hirta   älvmyskgräs  
Koeleria macrantha   fin tofsäxing { 

Poa remota   storgröe  

Poa supina   trampgröe Helst blommande med ståndare 
Puccinellia capillaris   saltgräs  

Puccinellia distans   grått saltgräs blommande, med ståndarknappar 

Puccinellia maritima   revigt saltgräs blommande, med ståndarknappar 
Sesleria uliginosa   älväxing  
Setaria italica   kolvhirs med mogna korn 
Setaria pumila   grå kavelhirs med mogna korn 
Vulpia bromoides   ekorrsvingel  
Vulpia myuros   råttsvingel  

 


