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Beteckningar 

Arter betecknade med utropstecken ! är fridlysta. 

Arter betecknade med N kräver enligt Miljöbalken noggrant skydd enligt art- och 

habitatdirektivet. Arterna är upptagna i Bern-konventionens appendix I (Strictly Protected 

Flora Species). 

Arter betecknade med asterisk * finns med i botaniska trädgårdars odlingsprogram. 

Arter inom klammer [ ] är troligen mycket svåra att odla. 

0 = utdöd som spontan; lokalautentiskt material finns i odling 

1 = akut hotad 

2 = hotad; få lokaler och/eller negativ trend 

3 = hotad; antingen med flera lokaler och en negativ trend eller med få men individrika 

lokaler och med stabilt läge 

 

Några odlingsråd 

Låt odlingsmiljön efterlikna naturen så mycket som möjligt. 

Växter är som människor. Ju yngre plantorna är, desto mera tillsyn kräver de. Äldre plantor 

brukar kräva mindre passning. I odling kräver dock växter kontinuerlig tillsyn. 

Låt skörd och sådd efterlikna naturens frukt- och fröspridning så mycket som möjligt. Släpper 

växten sina frön på sommaren och hösten, bör fröna sås under (sen)sommaren eller hösten. 
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Många arter (inte bara vårblommande) som är anpassade till (kall)tempererat klimat kräver 

minst en viloperiod med kyla eller rentav frost för att kunna utvecklas normalt. Detta kallas 

stratifiering eller vernalisering. Man kan imitera denna genom att förvara fröna/frukterna i 

frys några veckor upp till några månader. Lämplig temperatur och tid för köldförvaringen 

beror på arten (ibland på ursprungspopulationen). Olika arter (populationer) kräver olika lång 

tid fºr att frºvilan ska brytas och hªr f¬r man òkªnna sig fºrò, eftersom det inte finns n¬got 

facit beträffande vilda svenska arter. 

Tänk på att frövila kan vara väldigt svår att bryta, men ge inte upp. För vissa arter kan det ta 

ett par år innan fröna gror. 

Det finns dock vissa knep för att kringgå frövila. Hormonbehandling med gibberellinsyra är 

en metod, men ganska omständlig och dessa preparat får inte längre säljas i Sverige. De kan 

köpas i Danmark, som (ännu) inte har samma restriktioner. Behandling med hormonpreparat 

tar man dock till enbart som nödfallsåtgärd! 

Standardsubstrat för de flesta hotade skånska landväxter är 25ï50% sand och 50ï75% 

standardplanteringsjord. 

Var noga med pH-värdet, när du odlar växter. Det är få arter som verkligen kräver 

kalciumkarbonat (CaCO3), men det är många för vilka kalken (högt pH-värde) verkar som ett 

gift eller åtminstone hämmande på vitalitet och fertilitet. Om du är osäker, odla då i jord med 

neutralt pH-värde. Ta reda på vilka arter som kräver lägre pH-värde och eventuellt torvjord. 

Generellt går man från små (så)krukor till större krukor eller utplantering på friland. Att kruka 

upp plantor ªr ett bra sªtt att òf¬ fart p¬ demò, nªr nªringsªmnen och spårämnen börjar bli 

bristvaror i substratet. Tänk på att små krukor torkar ut snabbare! 

Använd som princip ALDRIG extra konstgödningsämnen för vilda arter! Någon gång kan det 

dock krävas viss tillsats av exempelvis hönsgödsel, men generellt brukar det räcka med 

omplantering i ny jord. 

Var noga med fuktigheten, när du odlar växter. Generellt är det lättare att vattna ihjäl en 

landväxt än att torka ihjäl den. För sumpmarkväxter och (givetvis) vattenväxter gäller det 

motsatta. 

Ovanstående text utgör enbart ramarna. Varje art kräver sina specialiteter ï men det är något 

av charmen med att odla vilda arter. 

Det finns självklart många nackdelar med att odla vilda arter. En odling lockar till sig 

parasiter och växtätande djur. Den är kort sagt ett dukat bord färdigt för måltid. På längre sikt 

kan odlingen föra med sig oönskade genetiska förändringar, en utarmning av artens eller 

ursprungspopulationens genetiska variation. Vi har dock ännu ingen patentlösning på detta 

stora problem. För många arter är det kanske inget problem, men vi vet för lite om det. 

Ett annat problem som också berör det odlade materialets genetiska variation är hybridisering 

med andra arter, men även med andra populationer av samma art. De botaniska trädgårdarna 



försöker lösa problemet med inomartskorsningar genom att odla från populationer med olika 

proveniens. Eftersom vi i Skåne än så länge har bara två större offentliga botaniska trädgårdar 

med odling av hotade arter, är antalet möjliga populationer begränsat till två per art. 

Problemet med hybridisering mellan arter är kanske större på sikt, men vi har än så länge inte 

konfronterats med detta. Nªrst¬ende òkorsningsbenªgnaò arter ska under inga omstªndigheter 

odlas på pollineringsavstånd från de odlade hotade arterna. Exempel kommer att nämnas i 

nedanstående texter. 

 

Slutligen ska jag bara nämna att jag tacksamt tar emot alla råd och tips på förbättrad och 

förenklad odlingsteknik. 

 

 

 

Hotade skånska kärlväxter 

 Naverlönn Acer campestre. 

!Acer campestre (naverlönn) 2 (som sannolikt indigen) 

Naverlönn har en förekomst i Sverige vilken anses vara indigen, nämligen en gränsvall på 

moränlera sydväst om Södra Lindholmen nära Svedala. Den publicerades från området redan 

1749 (Rosén 1749) och växtplatsen är skyddad som naturminne. Arten har blivit något av en 

symbol för trakten och har lånat sitt namn åt exempelvis en skola i närheten. Naverlönn är en 

vårblommande stor buske eller ett litet träd, som i sällsynta fall påstås kunna nå en höjd av ca 

25 m. På sin skånska lokal är den dock betydligt lägre. Något överhängande hot föreligger 

inte och träden förefaller att vara vid god vigör. Såvitt känt finns inget material från denna 

lokal i odling och frön och/eller sticklingar bör om möjligt säkras. Arten är lättodlad och 

används sedan länge till bland annat häckar och prydnadsbuskage. Frön av naverlönn bör sås 



på hösten i kruka med vanlig såjord och täckas med tunt skikt av grus och/eller sand. 

Möjligen kan även sticklingsförökning vara aktuell. 

 

 Åkerklätt Agrostemma githago. 

*Agrostemma githago ssp. githago (åkerklätt)  0 (som gammalt åkerogräs) 

Åkerklätt hade sina sista förekomster i och nära Kåseberga by och den allra sista av dessa var 

på 1980- och 1990-talen belägen längs en stig i branten ovanför hamnen. Detta område har 

dock fullständigt vuxit igen. Åkerklätt var förr ett vanligt ogräs i Skåne tillsammans med 

råglosta (Bromus secalinus) i främst höstrågåkrar. Efter andra världskriget minskade arten 

drastiskt genom förbättrad jordbruksteknik och effektiv frörensning och arten försvann helt 

som åkerogräs under 1970-talet. Arten kan bli högvuxen, men förgrenar sig föga. Kapslarna 

innehåller tiotals ca 3 mm stora frön, som är anpassade till att tröskas tillsammans med 

sädeskornen samt sås ut med utsädet. På grund av denna anpassning jämte extrem inavel 

utvecklades sannolikt ett antal lokala genetiska typer, men detta har aldrig kunnat studeras 

eftersom arten försvann som åkerogräs långt innan moderna molekylärgenetiska metoder 

fanns. Material av åkerklätt från Kåseberga finns i odling i några privata trädgårdar samt även 

i botanisk trädgård. Arten är höstgroende och övervintrar i form av bladrosetter, men kan även 

gro på våren och blomma samma år. Ytor bör röjas i de sandiga branterna vid Kåseberga 

hamn och lokalautentiskt material av åkerklätt sås in där. Kontinuerlig skötsel krävs för att 

förhindra igenväxning. Klätt självsår sig vanligtvis inte alls, utan fröna håller sig kvar i 

kapslarna fram till skörden. Detta är en anpassning till att fröna ska tröskas tillsammans med 

utsädet på hösten. Årliga utsåningar är därför nödvändiga, antingen från odling eller från 

mogna kapslar på lokalen. I Kåseberga hade arten dock förmåga till att föryngra sig själv, 

sannolikt genom att frökapslarna framåt hösten fragmenterade och fröna på så vis föll ned till 

marken. Klätt är relativt lätt att odla i trädgård, helst på lätt sandblandad jord, så tillräcklig 

fröproduktion torde vara tillgodosedd. Fröna sås i sandblandad såjord lämpligen tidigt på 



hösten, så att groddplantorna hinner bilda bladrosetter före frosten. Groningen påbörjas efter 

ett par veckor. Andra odlade klättformer får inte finnas i närheten, då risken för hybridisering 

med oönskade genotyper är stor. Sommaren 2019 såddes på försök ett hundratal frön på ett 

litet område med barmark strax väster om den gamla lokalen. Uppföljning planeras för 2020. 

 

 Kritsuga Ajuga genevensis. 

!Ajuga genevensis (kritsuga) 0 

Kritsuga fanns fram till senare delen av 1940-talet på en återstående sannolikt indigen lokal, 

en almbevuxen gräsvall nära Limhamn och Bunkeflo (Johansson 2017a). Efter 1940-talet är 

arten såvitt bekant inte observerad där. Före 1900-talet var arten känd från en handfull 

torrängar på kalkmark i sydvästra Skåne. Under de senaste decennierna har kritsuga 

förekommit i växlande antal på ett par gräsbevuxna vägkanter och dikeskanter nära 

Kristianstads högskola. Det är inte känt hur arten har kommit dit, men den har förekommit 

som gräsfröinkomling på flera ställen längre norrut i Götaland. Troligtvis är den oavsiktligt 

införd med gräsfrö. Kritsuga från det sista beståndet vid Limhamn/Bunkeflo finns i odling i 

flera trädgårdar och åtskilliga exemplar har de senaste två åren planterats i och intill 

Limhamns kalkbrott. Allt odlat material från Limhamnslokalen verkar härstamma från en 

liten klon och förmågan att bilda mogna frön verkar vara starkt begränsad hos detta material, 

eftersom kritsuga är korsbefruktare. Arten är lättodlad och förökar sig villigt på vegetativ väg. 

Den bör lämpligen odlas i sandblandad men tämligen näringsrik och kalkrik planteringsjord 

och kan då bilda heltäckande bestånd inom några år. Den är dock känslig för hög 

markfuktighet, då rötter och rhizom då lätt ruttnar. 

 



 

Gotlandssvalting Alisma lanceolatum. 

Alisma lanceolatum (gotlandssvalting) 1? (möjligen utdöd) 

Gotlandssvalting har i senare tid en känd lokal i Skåne, en mölledamm i Nybroån strax 

nordväst om Svenstorp i Stora Köpinge, där den upptäcktes i slutet av 1950-talet (Björkqvist 

1959). Lokalen var särskilt intressant, eftersom gotlandssvalting här hade en avvikande 

morfologi jämfört med sina öländska och gotländska förekomster. Den senaste rapporten om 

gotlandssvalting på denna plats härrör från 2000 (noterad av Åke Svensson, enligt 

Artportalen) och vid besök på lokalen kunde inget exemplar återfinnas (ett litet blad kan ha 

tillhört gotlandssvalting, men det gick inte att säkert artbestämma). Om gotlandssvalting finns 

kvar, bör material snarast säkras och arten odlas i botaniska trädgårdar. Den är förmodligen 

kalkgynnad. Det finns såvitt jag vet inget material i odling från denna förekomst i nutiden och 

någon standardmetod för odling av arten i Sverige torde inte heller finnas. Fröna sås 

lämpligen direkt efter mognaden i substrat som så mycket som möjligt efterliknar blottad 

gyttjig strandkant med relativt högt pH-värde. Småplantorna planteras efterhand i kar med 

gyttja och vattenytan höjs successivt när plantorna växer. 

 



 Rosenlök Allium carinatum. 

!Allium carinatum (rosenlök) 3 

Det är tveksamt ifall rosenlök är en indigen skånsk/svensk växt. Den är känd sedan gammalt 

som prydnadsväxt och anses vara delvis införd med gräsfrö till parker (Aldén & Ryman 2009, 

Hylander 1943). Flertalet förekomster är och har varit på olika typer av människoskapad 

mark. På vissa lokaler (t.ex. Kullaberg, Kungsmarken) har den ansetts vara eventuellt indigen, 

men det är inte omöjligt att den även där har blivit införd av människan under 1800-talet eller 

tidigt 1900-tal. Rosenlök verkar inte vara hotad i Skåne även om den har minskat på vissa 

lokaler och dött ut på andra. Sålunda är den på väg att försvinna (på grund av igenväxning och 

beskuggning) på sin gamla lokal intill bron över Höje å i södra Lund. På Kungsmarken är den 

mycket riklig på vissa ytor. Rosenlök är mycket lättodlad och blir gärna ett besvärligt och 

svårutrotligt ogräs i rabatter. Den förvildar sig också mycket lätt. Groddknopparna 

(bulbillerna) sås i normal såjord. 

 



 Läkemalva Althaea officinalis. 

Althaea officinalis (läkemalva) 3 (som sannolikt indigen) 

Läkemalva blev funnen för några år sedan i två små bestånd på södra delen av Flommen i 

Falsterbo (Artportalen). I augusti 2019 kunde vi konstatera att beståndet kraftigt expanderat 

och blommade mycket rikligt. Därför har dess hotklass tillsvidare höjts från 1 till 3. Arten är 

sannolikt spontan dªr och bºr h¬llas under uppsikt. Lªkemalva (eng. ômarsh mallowô) har 

odlats som medicinalväxt sedan urminnes tider och även som prydnadsväxt (Aldén & 

Ryman), men dess nyupptäckta växtplats på Flommen överensstämmer väl med artens 

förmodat spontana danska ståndorter på havsstrandängar (t.ex. i och omkring Nysted på 

Lolland). Det kan dock inte helt uteslutas att läkemalvan även på sin lokal intill Flommens 

golfbana är förvildad från odling. Om möjligt bör frön skördas på denna lokal och arten odlas. 

Fröna sås lämpligen på våren i normal såjord. 

 



 Kamomillkulla Anthemis cotula. 

!* Anthemis cotula (kamomillkulla)  2 

Kamomillkulla har i nutid en känd lokal i Skåne, intill Kungsgården på Ven. Den är väl 

etablerad där sedan många år och förekomsten är generellt individrik. Kamomillkulla är en 

gammal kulturföljeslagare, som fram till 1900-talet förekom på många ställen i Skåne vid 

gårdar, i trädgårdar och andra människoskapade marker. Arten är sommarannuell och fröna 

gror alltså på våren eller sommaren. Blomningen kan sträcka sig långt in på senhösten till dess 

att frosten dödar plantorna. Fröproduktionen är mycket riklig. Material av kamomillkulla från 

Ven odlas i flera trädgårdar (även botaniska trädgårdar). Arten trivs bäst på näringsrikt lerigt 

underlag och uthärdar även temporärt hög vattenhalt i marken, men verkar inte vara 

kalkberoende. Årlig tillsyn av lokalen på Ven bör göras även fortsättningsvis och vid behov 

kan frön sås ut (från lokalautentiskt material). Kamomillkulla är lättodlad och fröna sås i 

normal såjord. 

 



 

Selleri Apium graveolens. 

*Apium graveolens (selleri) 2 (som sannolikt indigen) 

Selleri har tre troligtvis indigena populationer i Skåne, dels i norra delen av Flommen i 

Skanör, dels på reveln norr om Hamnvägen i Skanör, dels söder om Mölle. Samtliga 

förekomster befinner sig inom naturreservat. Frekvensen individ varierar mellan olika år. 

Lokalen i norra delen av Flommen, vilken förut har varit den mest individrika, befinner sig i 

stark igenväxning. I augusti 2019 återfanns där bara några få fertila individ jämte ytterligare 

några sterila exemplar. Därför har hotklassen sänkts från 3 till 2. Selleri har i sen tid 

rapporterats även från Lomma (Artportalen), men där rör det sig sannolikt om en förvildad 

förekomst. Selleri är en perenn havsstrandväxt som även växer som förmodat spontan på 

några havsstrandslokaler i södra Danmark. Blomningen, som infaller under sommaren och 

hösten, varierar mellan olika år och vissa år kan den nästan utebli. Fröproduktionen är relativt 

rik. Arten är lättodlad och material från Flommen odlas i trädgårdar (även botanisk trädgård). 

Frön från Mölle fälad bör dock också samlas in för odling. Fröna sås lämpligen på våren i 

normal såjord. Uppskolning vid lämplig storlek sker sedan i vanlig planteringsjord. 

 



 

Spädnarv Arenaria leptoclados. 

Arenaria leptoclados (spädnarv) 1 

Spädnarv, en vårgroende annuell, har i sen tid haft några förekomster i sydvästligaste Skåne, 

bland andra på och i anslutning till en gammal lastbrygga på Falsterbo före detta skjutfält, där 

den observerades fram till 2010 (Artportalen). Skånskt material finns såvitt jag känner till inte 

i odling. Spädnarv är mycket känslig för konkurrens och risken är överhängande att den 

försvinner (eller har försvunnit) från sin senast kända lokal på grund av fortlöpande 

igenväxning. Spädnarv kan antas vara förbisedd och bör eftersökas mera i främst sydvästra 

Skåne, framför allt på kulturskapade platser där den inte tidigare har blivit funnen. Den är lätt 

att förväxla med sin vanligare släkting sandnarv (A. serpyllifolia), men spädnarv är 

spensligare till växten med nästan spindeltrådstunna stjälkar och grenar och flaskformad 

kapsel som lätt kan tryckas samman. Fröna är i genomsnitt något mindre än hos sandnarv. 

Arten torde vara lättodlad på sandblandad jord och producerar rikligt med frön, som sås helst 

direkt efter skörden ovanpå såjorden. Därefter täcks substratet med ett mycket tunt skikt av 

grus eller sand. Materialet förvaras utomhus under vintern och då groddplantorna har blivit 

hanterbara skolas de upp i sandblandad jord. 

 



 

 Klubbfibbla Arnoseris minima. 

*Arnoseris minima (klubbfibbla)  1 

Klubbfibbla har några få oftast individfattiga populationer i Vombsänkan från Genarp och 

österut. Frekvensen varierar mellan åren beroende på nederbörd och frost. Vissa år finns den 

på bara en eller två lokaler. Klubbfibbla är mycket känslig för igenväxning och helt beroende 

av extensiv markanvändning på öppna omrörda sandmarker, t.ex. glesa höstrågåkrar och 

trädor. Arten är tvåårig till vinterannuell och bildar första året en bladrosett och påföljande 

sommar blomskott. I odling kan den dock vara sommarannuell. Fröproduktionen är ganska 

liten, eftersom varje planta bildar få korgar och varje korg ger upphov till endast 10ï20 

enfröiga nötter (cypselor). Den är inte särskilt lättodlad och begärlig för sniglar och 

växtätande insekter. Material från Genarp odlas i flera trädgårdar (även botaniska trädgårdar). 

Kvarvarande lokaler för klubbfibbla bör plöjas med några års mellanrum för att förhindra 

igenväxning. På en lokal öster om Veberöd växer klubbfibbla på en gammal sandig markväg, 

där arten har förekommit sedan många år. Antalet individ växlar mellan åren, men en tydlig 

negativ trend finns. Marken bör även här bearbetas för att förhindra igenväxning. Skördade 



frön sås om möjligt direkt på såjorden och täcks därefter med ett tunt lager sand. Materialet 

förvaras utomhus över vintern och när groddplantorna har blivit tillräckligt stora, skolas de 

upp i sandblandad jord. 

 

 

Sandvedel Astragalus arenarius. 

!* Astragalus arenarius (sandvedel) 2 

Sandvedel har för närvarande bara tre någotsånär livskraftiga skånska bestånd (Johansson 

2018b). På ytterligare ett par platser finns små minskande och i stort sett enbart vegetativa 

bestånd. Arten är flerårig och kan sannolikt bli mycket gammal. Förökningen är 

huvudsakligen vegetativ och sker med hjälp av underjordiska utlöpare. Plantorna har 

djupgående rötter för att nå ned till grundvattnet. Arten blommar på försommaren och 

högsommaren, men sällan särdeles rikligt. Fröna verkar ha dålig spridningsförmåga. 

Fröproduktionen är liten, men arten är inte svårodlad från frön. Material från flera skånska 

lokaler odlas i några privata trädgårdar samt i botaniska trädgårdar. Sandvedel är mycket 

känslig för igenväxning, men tål måttlig översandning och uttorkning. De få kvarvarande 

individrika lokalerna bör hållas under fortlöpande årlig uppsikt och vid behov röjas försiktigt. 

Skördade frön sås i sandblandad såjord och placeras i varmt och soligt läge för att stimulera 

groningen. Eventuellt kan man gnida fröna lätt mot ett sandpapper före sådden, för att de 

lättare ska kunna ta upp vatten och gro. 

 



 

Sandmålla Atriplex laciniata. 

!Atriplex laciniata (sandmålla) 1 

Sandmålla växer på sandiga atlantiska havsstränder nedanför de vita dynerna. Dess lokaler 

utsätts för stormar och vågor, som nästan årligen rör om sanden, och förekomsterna är därför 

sällan särskilt varaktiga. Ibland kan arten uppträda på en lokal för att något eller några år 

senare vara försvunnen. Sålunda fanns åtminstone ett 50-tal individ vissa år under 1970-talet 

på kuststräckan norr om Hºganªs, men òfºrsvannò dªrifr¬n efter n¬gra ¬r fºr att ¬ter dyka upp 

i varierande men litet antal de senaste årtiondena. Individen kan bli kvadratmeterstora och 

fröproduktionen därför betydande, om inte frosten sätter stopp för utvecklingen. Sandmålla är 

en vår- eller sommargroende annuell och exemplaren kan tillväxa långt in på hösten. Den bör 

odlas i näringsrik jord med mycket hög sandhalt och skyddas från frost. Den tycks vara 

ganska lättodlad och material från Höganästrakten odlas i trädgårdar. Fröna sås på våren och 

lämpligen i en blandning av havssand och tång. 

 



 Humlesuga Betonica officinalis. 

!* Betonica officinalis (humlesuga, läkebetonika) 2 

Humlesuga har för närvarande tre livskraftiga bestånd och ytterligare två små förekomster 

(Thell 2016). Arten tål måttlig igenväxning och växer gärna i skogsbryn och intill buskage, 

men är ofta utsatt för predation från hjortdjur och vildsvin. Fröproduktionen är generellt 

riklig, men naturlig fröföryngring är praktiskt taget obefintlig på de skånska lokalerna. 

Skånskt material av arten odlas i flera trädgårdar (även botaniska trädgårdar), men för 

närvarande enbart från Stehag, Västra Sallerup och Trollenäs. Material från Kungsmarken bör 

snarast bringas i odling, eftersom bestånden på den lokalen tycks ha minskat kraftigt i 

samband med sommartorkan 2018 och dessutom hotas av tillväxt från bland annat älgört 

(Filipendula ulmaria). Projekt med utplantering av lokalautentiskt material pågår i Stehag. 

Dessutom är material från Stehag utplanterat på två lokaler inne i Stehags samhälle (Naturum 

och en dagvattensamling). Fröna sås i normal såjord och materialet bör stratifieras under 

vintern för att stimulera groningen. Vuxna individ är dock ganska lättodlade och 

snabbväxande och humlesuga blommar ibland redan första året. Plantorna är fleråriga, kan bli 

storvuxna och skjuter nya skott från basen, så att ett individ i extrema fall kan täcka en 

kvadratmeter. En viss långsam vegetativ tillväxt sker således. Antagligen kan ett individ bli 

mycket gammalt. 

 



 

Ängslosta Bromus racemosus. 

!Bromus racemosus (ängslosta) 0 

Ängslosta, en sommarannuell, är beroende av äldre tiders slåtterbruk på fukt- och våtängar, 

som inte konstgödslas. Den hade fram till mitten av 1900-talet åtskilliga men allt färre 

förekomster på de skånska slätterna, särskilt i anslutning till åar och andra vattendrag. Den 

sista (senaste) förekomsten var en våtmark på Bingsmarken i Östra Vemmenhög mellan 

Trelleborg och Ystad, där den växte i fuktängsvegetation som årligen slåttrades, men inte 

konstgödslades. Så snart som markägaren började sprida konstgödning på området försvann 

ängslostan från den sista kända förekomsten i Skåne, eftersom mera snabbväxande 

näringsälskande gräs och örter konkurrerade ut den. Det är inte känt ifall arten har någon 

långvarig fröreserv i marken. För ett otränat öga kan arten vara svår att skilja från exempelvis 

luddlosta (B. hordeaceus) eller brinklosta (B. commutatus), i synnerhet den senare arten. Man 

bör helst ha småax från båda arterna sida vid sida för att kunna jämföra de utplattade 

ytteragnarna (ytterblomfjällen). Ängslosta har något mera avrundad kant på sina ytteragnar, 

som även har smalare hinnkant. Brinklosta förs understundom in av människan till vårt land 

och den växer på några platser i södra Sverige. Skånskt material av ängslosta finns såvitt jag 

vet inte i odling någonstans. Den bör eftersökas på fuktiga ängar och betesmarker i synnerhet 

i Tolångaåns vattensystem, men även i andra områden där den förut har funnits. Fröna sås på 

våren i normal såjord. 

 



 

Höstlånke Callitriche hermaphroditica. 

[Callitriche hermaphroditica (höstlånke)] 2 

Höstlånke är en krypande perenn vattenväxt, som historiskt är känd från ganska många 

lokaler i skånska näringsrika klarvattensjöar. Till skillnad från flertalet av de svenska 

Callitriche-arterna växer höstlånke i huvudsak på eller nära sjöbottnen och saknar flytande 

bladrosetter i skottopparna. Dessutom infaller blomningen under sensommaren och hösten. 

Arten trivs bäst på grunt vatten med gles vegetation och är uppenbarligen känslig för 

konkurrens. Under de senaste decennierna har den rapporterats från Havgårdssjön, 

Börringesjön, Västra Ringsjön och Ivösjön (Artportalen). Höstlånke verkar vara beroende av 

klart vatten och hotas på sina återstående växtplatser av eutrofiering, som ökar tillväxten av 

plankton och högre vegetation. Arten är förmodligen ganska svårodlad, men kan antagligen 

förökas vegetativt med sticklingar som planteras i akvarium med sandblandat bottensubstrat. 

Möjligen kan fröförökning också fungera. 

 

 Skogsklocka Campanula cervicaria. 



*Campanula cervicaria (skogsklocka) 1 

Skogsklocka är egentligen en flerårig ört, som kan bli minst halvannan meter hög med en 

grov och styv stjälk. Skogsklocka har under åren blivit funnen på rätt många lokaler i Skåne. 

Den har dock ofta varit ganska sporadisk och därför har den förmodligen alltid förefallit vara 

mycket sällsynt hos oss. Den kan förekomma några år på en plats, för att sedan försvinna 

under en period och kanske dyka upp på ett nytt ställe ï således ett meteoriskt uppträdande. 

Den verkar vara känslig för konkurrens och söker sig gärna till öppen mark i ljusa 

skogsgläntor, vägkanter, järnvägsbankar, hyggen och andra människoskapade eller 

människopåverkade lokaler. Järnvägsslänter nära Ödåkra och Mörarp och några vägkanter 

och skogsbryn på olika håll i Skånes skogsbygder är några av de senaste observationerna 

(Artportalen). År 2019 fanns åtminstone ett 20-tal individ på banvall vid Mörarp, men på 

flertalet lokaler har oftast bara enstaka eller få individ uppträtt. Banvallen i Mörarp bör snarast 

röjas försiktigt för att gynna skogsklockans frögroning och plantöverlevnad. I samband med 

den planerade utvidgningen av stambanan genom Ödåkra-området måste hänsyn tas till 

skogsklockans förekomst och resultaten av grävningsarbetena bör hållas under uppsikt. Frön 

av skogsklocka på lokalen i Mörarp har nyligen samlats in för odling i botanisk trädgård. 

Arten är förmodligen inte svårodlad på halvljusa platser i vanlig medeltorr planteringsjord och 

den kräver inte kalk. Fröna bör sås på våren i normal såjord. 

 

 Ölandsstarr Carex colchica. 

Carex colchica (ölandsstarr) 2 

Ölandsstarr finns på två lokaler i sydvästligaste Skåne, varav den ena (Kämpinge) är stor och 

livskraftig. På den andra lokalen (Höllviken, upptäckt 2016) växer den på ett 20-tal 



kvadratmeter på en privat tomt och dess framtid är helt beroende av markägarens 

framtidsplaner. Denna lokal är även stadd i långsam igenväxning. Ölandsstarr är lättodlad i 

sandjord, men växer inte lika snabbt som sandstarr. De båda arterna korsar sig ibland med 

varandra och bör hållas väl åtskilda vid odling. Med lite träning är de ganska lätta att skilja åt 

så länge som man utgår från bra exemplar. Ölandsstarr blir i typiska fall tunnare och sirligare 

till växten och blomställningen och bladen är väsentligt smalare än hos sandstarr. Från 

noderna utgår oftast två eller flera bladskott (hos sandstarr ett). Material från lokalen i 

Höllviken finns i odling i botaniska trädgårdar. Ölandsstarr uppförökas lämpligen vegetativt 

med sticklingar, men nötter (achener) kan sås i sandblandad såjord. 

 

 Bågstarr Carex maritima. 

!Carex maritima (bågstarr) 1 

Bågstarr har aldrig varit känd från mera än några få lokaler på Bjärehalvön. I modern tid 

återstår bara en population på en kortbetad havsstrandäng på Ingelstorps strand nära Dalen i 

Hov. Där växer den bara några meter från medelvattenlinjen och blir ofta översvämmad och 

täckt av tång vid högvatten. Bland annat av den anledningen kan den vara tämligen 

svårfunnen. Området, som ingår i Bjärekustens naturreservat, betas relativt intensivt och 

någon fara för arten tycks inte föreligga just nu. Populationen är dock så pass begränsad att 

den lätt kan ödeläggas, exempelvis vid en kraftig storm som kan spola bort marken. Bågstarr 

bildar långa rhizom och populationen består troligen av ett litet antal kloner. Den bör hållas 

under fortsatt årlig observation (bågstarr är en Floraväkteri-art) och material snarast föras i 

odling. Såvitt känt förekommer inget skånskt material i odling, men arten är sannolikt 

lättodlad i näringsrik och fuktig sandjord. Nötterna (achenerna) sås lämpligen i 

havssandblandad såjord. 

 



 

Trubbstarr Carex obtusata. 

*Carex obtusata (trubbstarr) 2  

Trubbstarr har utanför Ryssland och Ukraina sina rikaste europeiska förekomster på Öland 

och längs den skånska nordostkusten (Johansson & Olsson 2019). I hela sitt utomryska 

europeiska utbredningsområde, som numera förutom Sverige i stort sett bara omfattar små 

arealer i Ukraina och Tjeckien, är trubbstarr mer eller mindre hotad genom igenväxning och 

förändringar av markanvändningen. Sverige har därför ett stort ansvar för dess överlevnad i 

Europa. Trubbstarr är lättodlad i sandjord, men känslig för igenväxning. Den förökar sig i 

stort sett enbart vegetativt. Material från flera lokaler i Åhus finns i odling i trädgårdar. De 

kvarvarande skånska lokalerna för trubbstarr bör hållas under årlig uppsikt (trubbstarr är 

Floraväkteri-art) och skyddas från igenväxning och exploatering. Flera av förekomsterna i 

Åhus är på sikt hotade genom bebyggelse, annan exploatering eller eutrofiering. Några av 

lokalerna är belägna på en golfbana. Trubbstarr förökas lämpligen vegetativt, men nötter 

(achener) kan möjligen sås i sandblandad såjord (försök med detta pågår). 

 



 Flockarun Centaurium erythraea. 

!Centaurium erythraea (flockarun) 3 

Flockarun har fortfarande ett stort antal förekomster i Skånes kalktrakter (Artportalen), men 

en tydlig generell minskning kan likväl märkas. Flockarun gynnas av omrörning av fuktig 

lerig kalkrik mark. Den har exempelvis uppträtt i mycket individrika populationer i samband 

med vägbyggen i Malmötrakten. Blottad jord i dikeskanter, lertag och fuktiga vägkanter i 

kalkrika områden är typiska miljöer. Till skillnad från sina mera småvuxna nära släktingar 

kustarun (C. litorale) och dvärgarun (C. pulchellum) är den inte någon egentlig 

havsstrandängsväxt och blir dessutom ofta kraftig och högvuxen (uppemot ett par decimeter). 

Fröproduktionen är riklig, men fröna är mycket små. Det är likväl inte uteslutet att flockarun 

kan ha en mångårig fröreserv och därför snabbt kan kolonisera marken om denna plötsligt 

blottas. Skånskt material finns sannolikt inte i odling, men arten torde inte vara särdeles 

svårodlad på kalkrik och ständigt fuktig lera. Fröna bör kunna sås på hösten eller våren i 

mycket fuktig torvblandad sand. 

 



 Vit skogslilja Cephalanthera longifolia. 

!Cephalanthera longifolia (vit skogslilja, svärdsyssla) 1 

Vit skogslilja är numera mycket sällsynt i Skåne. Under de senaste tre säsongernas 

inventering av arten blev den återfunnen i något enstaka individ i Röddinge samt i 13ï24 

individ i Gärdslöv (Artportalen). Den förut förhållandevis individrika lokalen i Röddingedalen 

är svårt skadad av vildsvinsbökande och dessutom täcks stora ytor i området av bland annat 

ramslök (Allium ursinum), brännässla (Urtica dioica) och Rumex-arter. Andra delar av lokalen 

är kraftigt igenvuxna av busksly och unga träd. I Gärdslöv har skogen tätnat, delvis 

förmodligen på grund av viss eutrofiering. Man kan visserligen sätta ett visst hopp till att 

rhizombitar har överlevt i marken på lokalen i Röddinge, men läget för vit skogslilja i Skåne 

tycks vara allt annat än ljus. I rättvisans namn ska sägas att arten genom åren har varit 

nyckfull i sitt uppträdande. Vissa år har bara enstaka sterila plantor visat sig, medan andra år 

flera exemplar har blommat. Ett individ rapporterades 2017 från Kullaberg (ny lokal). 

Minskningen under det senaste halvseklet är likväl påfallande. Något skånskt material torde 

inte finnas i odling, men arten är sannolikt inte särskilt svårodlad. Rhizomorkidéer brukar 

generellt vara lättare att odla än knölorkidéer. 

 

 Raggarv Cerastium brachypetalum. 



!* Cerastium brachypetalum (raggarv) 1 

Raggarv har minskat drastiskt i Skåne under det senaste halvseklet och det finns numera högst 

en livskraftig population i landskapet (Johansson 2018c). Vissa år finns några tiotal exemplar 

på två eller tre av sina fem kvarvarande lokaler, men trenden är klart negativ främst på grund 

av igenväxning. Fyra av de fem lokalerna måste snarast röjas försiktigt och öppnas upp för 

solbelysning. Arten är tämligen känslig för torka, särskilt i groddplantstadiet, och därför bör 

växtplatserna inte rensas alltför drastiskt. På sikt kan möjligen förekomsten på Stenshuvud 

vara säkrad, om inte även den växer igen. Varken där eller i Ullstorp har arten emellertid 

återfunnits under 2019. Grobara frön finns utan tvivel kvar i marken. Raggarv är normalt 

höstgroende, men kan blomma rikligt även som vårgroende, åtminstone i odling. Material från 

fyra av de fem lokalerna finns i odling i flera trädgårdar (även botaniska trädgårdar). Om 

möjligt bör frön samlas in även från förekomsten i Ullstorp. Raggarv är lättodlad i lätt 

trädgårdsjord och solexponerat läge och fröproduktionen är mycket stor. Fröna kan sås på 

våren eller hösten i sandblandad såjord. 

 

 Gatmålla Chenopodiastrum murale. 

!* Chenopodiastrum murale (gatmålla) 1 

Gatmålla förekommer tillfälligt på flera platser i Skåne troligen på grund av införsel med jord 

och plantor från kontinenten (Johansson 2016). Mittemot Allhelgonakyrkan i Lund har arten 

en gammal lokal som sannolikt är den sista återstående resten av artens gamla 

svenska/skånska förekomster med anor från 1700-talets mitt. Därför är denna lokal av stor 

vetenskaps- och kulturhistorisk betydelse. Den växer som ogräs längs ett staket och röjs delvis 

bort trots fridlysning. Den östligaste delen av lokalen är numera igenvuxen. På den västra 

delen, där gatmålla förekom fram till mitten av 1970-talet, sås frön från odlade exemplar (från 

lokalen) ut varje år, men här bekämpas den dessvärre ihärdigt och mycket få om ens något av 

dessa individ har möjlighet att bilda mogna frön. Ogräsbekämpning men delvis även 

igenväxning är de största hoten mot artens överlevnad på denna klassiska lokal. Fröna tycks 



ha en mycket lång grobarhet, vilket kan förklara att arten trots alla år av intensiv bekämpning 

har lyckats överleva. Vissa år har frösättningen ödelagts på grund av tidig frost som har dödat 

plantorna. Material från lokalen finns i odling i flera trädgårdar. Gatmålla är lättodlad och 

fröna sås i normal såjord. En informationsskylt bör sättas upp på väl synlig plats (staketet?) 

med bild av gatmållan och upplysning om dess kännetecken, ett par rader om att arten 

publicerades från Lund redan på Linnés tid (1744) samt att den är fridlyst och inte får rensas 

bort. 

 

 Stinkmålla Chenopodium vulvaria. 

!* Chenopodium vulvaria (stinkmålla) 1 

Stinkmålla har två kvarvarande förekomster, som vidmakthålls genom årlig tillsyn med 

ogräsröjning och ibland frösådd. Stinkmålla är känslig för konkurrens, men det största hotet är 

ogräsbekämpning och förändring av markanvändningen. Den växer i Skanör delvis inne på 

privat tomt och är därför beroende av markägarnas välvilja. Material från Skanör finns i 

odling i flera trädgårdar (även botaniska trädgårdar) och stinkmålla är förhållandevis 

lättodlad. Fröna sås på våren i sandblandad såjord. Frögroningen verkar gynnas av värme. 

 



 

Kustgullpudra Chrysosplenium oppositifolium. 

!Chrysosplenium oppositifolium (kustgullpudra) 2 

Kustgullpudra har bara en känd lokal i Skåne, nära Slättåkra vid Ljungbyhed och upptäckt på 

1990-talet. Där växer den i en sankmark i anslutning till en kallkälla i skogen. Förekomsten är 

mycket individrik och tätvuxen och någon påfallande minskning av beståndet har inte kunnat 

iakttas trots att omgivande skog har vuxit igen betydligt sedan det år då arten upptäcktes där. 

En försiktig röjning av buskar och annan sly bör dock ske. Det har diskuterats livligt huruvida 

arten här är indigen eller resultat av inplantering, men inget tyder på det sistnämnda. Det är 

mig inte bekant huruvida skånskt material av kustgullpudra odlas. Arten är dock lättodlad och 

blir gªrna òinvasivò. Trivs den, kan den ta över stora delar av en rabatt. Eftersom 

kustgullpudra är en kärrväxt, är den sannolikt känslig för uttorkning. Den tycks inte vara 

kalkberoende, men trivs bäst i näringsrik ljusöppen jord. Odling sker lämpligen från 

vegetativt förökat material. Frön sås i blöt vitmossa eller vitmosstorv. 

 

 Svartoxbär Cotoneaster niger. 



Cotoneaster niger (svartoxbär) 2 

Svartoxbär är en buske på som mest över två meters höjd. Bladen är filtludna på undersidan 

och frukterna som mogna blådaggigt svarta. På försommaren bär den ljust rosa blommor. 

Arten är som vildväxande i Skåne känd enbart från de östra och sydöstra delarna av berget 

Stenshuvud. Den växer helt inom gränserna för en nationalpark och är troligtvis inte hotad för 

närvarande. I samband med buskröjning för en del år sedan röjdes dock en hel del exemplar 

bort och detta misstag får inte upprepas. De närmaste förekomsterna finns på Bornholm. 

Svartoxbär verkar tåla konkurrens bra och växer på sina skånska lokaler ofta inne bland 

enbuskar och i hagtornssnår. Fruktsättningen tycks oftast vara tillfredsställande, men 

föryngring kräver blottade markytor. Fröna kräver förmodligen passage genom någon fågels 

magtarmkanal. Jag känner inte till huruvida material av arten från Stenshuvud finns i odling 

och frukter och/eller sticklingar bör vid tillfälle samlas in och odlas i botaniska trädgårdar. 

Frön/pyrener kan sås direkt efter mognaden i kruka med normal såjord, som täcks med ett 

centimetertjockt grus- eller sandskikt. Materialet bör förvaras utomhus över vintern 

(stratifiering, vernalisering). 

 



 

Skånefibbla Crepis biennis. 

Crepis biennis (skånefibbla) 3 

Skånefibbla har minskat kraftigt under de senaste decennierna och har numera få livskraftiga 

populationer i länet, framför allt längs den västra kusten. Arten växer som ogräs och på 

impediment och populationerna har därför sällan någon chans att bli långlivade. Hoten är 

främst från exploatering, ogräsbekämpning och ändrad markanvändning. Arten är ganska 

konkurrenskänslig och växer gärna i ekotoner mellan buskage och vägar eller stigar eller på 

andra kulturmarker med gles vegetation. Material av skånefibbla från åtminstone 

Kristianstadsslätten odlas i botanisk trädgård, men frön bör insamlas på ytterligare lokaler. 

Fröna sås på våren i sandblandad såjord. Skånefibbla är lättodlad. 

 



 

Ljungsnärja Cuscuta epithymum. 

*Cuscuta epithymum (ljungsnärja)  1 

Ljungsnärja är en klängande annuell helparasit på gulmåra, backtimjan, gräs och andra örter 

på solvarma torrängar. Den har för närvarande bara två kända förekomster i Skåne, 

Borrebacke i Västra Klagstorp samt Kjugekull i Kiaby (Olsson & Wigermo 2019b). På 

Borrebacke är den flertalet år begränsad till enbart någon eller några kvadratmeter. Eftersom 

ljungsnärja liksom andra snärjor är helt beroende av sina värdväxter för sin närings- och 

vattenförsörjning, är det helt avgörande att värdväxterna hålls vid god vigör. Om värden mår 

dåligt och har liten tillgång till näringsämnen och vatten, kan den inte så lätt uthärda 

angreppet från parasiten. Igenväxning är det största hotet, men även överbetning. Borrebacke 

är stadd i långsam men fortgående igenväxning med knylhavre och vild palsternacka, men 

även med ask och andra lignoser. Bete med hjälp av får torde vara förödande. Ett svagt bete 

med hästar i kombination med röjning av främst vild palsternacka bör snarast ske. 

Ljungsnärja fanns fram till 1980-talet även på den närliggande Bernstorps backe, men denna 

har helt invaderats av vild palsternacka och knylhavre. Ljungsnärjans viktigaste värdväxter är 

här starkt försvagade eller helt borta. Situationen i naturreservatet Kjugekull förefaller att vara 

något bättre, men betet har under de senaste åren minskat även där och delar av området är på 

väg att växa igen. Frön har skördats på såväl Borre backe som Kjugekull och odling i 

botaniska trädgårdar planeras. Fröna kan sås på diverse torrängsarter i sandblandad jord, 

gärna något kalkhaltig. För att stimulera groningen är det viktigt att fröna sås i kontakt med 

värdväxten. Groddplantan har en liten svag rot, som dör så snart som snärjan har etablerat sig 

med sugorgan (haustorier) på värden. 

 



 Praktnejlika Dianthus superbus. 

!*Dianthus superbus (praktnejlika) 3  

Praktnejlika har tre individrika förekomster i Skåne jämte ytterligare några individfattiga, 

samtliga inskränkta till sydvästra och sydöstra delarna av landskapet (Mattiasson 2002, 2011). 

Före 1900-talet hade arten betydligt flera och förmodligen individrika växtplatser, även i 

Skånes mellersta och nordvästra delar. Praktnejlika är liksom många andra arter beroende av 

en äldre markanvändning med extensivt bete eller lieslåtter. Efter skiftesreformerna och 

införseln av konstgödning på ängar och betesmarker försvann praktnejlika från den ena efter 

den andra av sina lokaler, varav många lades under plogen eller skogsplanterades. Nästan 

samtliga återstående förekomster ï och samtliga tre individrika ï är belägna längs de 

sydvästra och södra kusterna. Några få individfattiga växtplatser finns på betesmarker i 

Börringe, Odarslöv och Spjutstorp (Artportalen). Arten saknar tillräckligt lagligt skydd och 

bara enstaka förekomster ligger i naturreservat. Den mest individrika lokalen (Stavsten) är 

kanske hotad genom planerad omläggning av golfbanan. En av de tre största växtplatserna 

(Lilla Hammarsnäs) hotas på sikt möjligen av fortskridande igenväxning och detta gäller även 

flertalet av de små förekomsterna. Material från flera av lokalerna odlas i trädgårdar (även 

botaniska trädgårdar). Fröna sås lämpligen på våren i normal såjord. 

 



 Tretalig slamkrypa Elatine triandra. Foto: Wikipedia. 

[Elatine triandra (tretalig slamkrypa)] 1 

Tretalig slamkrypa är enbart känd från det nedre loppet av Helga å, nära Yngsjösjön, i en 

åfåra ett stycke nordväst om landsvägsbron. Den senaste rapporten härrör från 2002 

(Artportalen). Arten är känd härifrån sedan 1990-talet och troligtvis finns den kvar i området. 

Tretalig slamkrypa är bara några centimeter lång och växer på gyttjebotten. Vanligtvis är 

vattnet så grumligt att arten är mycket svårfunnen. Från korsslamkrypa (E. hydropiper) skiljer 

den sig genom att oftast ha tjockare stam, vanligen oskaftade blad samt tretaliga blommor. 

Såvitt bekant finns skånskt material av tretalig slamkrypa inte i odling och den är förmodligen 

svårodlad. Det är dock inte omöjligt att den kan trivas i odling på grunt näringsrikt vatten och 

lerbotten. Man kan prova med att så eller plantera den på gyttjeblandad sand i vattenkar eller 

akvarium. 

 



 Skogsfru Epipogium aphyllum. 

[!Epipogium aphyllum (skogsfru)] 1 

Skogsfru har i nutiden en enda känd skånsk lokal i bokskog på kalkgrund på norra delen av 

Ivön. Arten är helt beroende av att parasitera på svampar och deras förekomst är en 

grundförutsättning för skogsfruns överlevnad. Den påverkas negativt av torkperioder och 

klarar sig därför bäst i sluten skog. Efter att förr ha varit ganska riklig på denna lokal (med 

vissa år över 100 individ) har skogsfrun under senare år blommat mycket sporadiskt med blott 

några få individ och dess framtid är mycket oviss. Troligtvis är ökad insolation och uttorkning 

av marken orsak till minskningen (via minskning av värdsvamparna). Arten finns inte i odling 

och den torde i praktiken vara omöjlig att odla. 

 



 

Jättefräken Equisetum telmateia. 

!* Equisetum telmateia (jättefräken) 2 

Jättefräken har tre skånska förekomster, Ålabodarna, Viken och Ven (söder om Bäckviken), 

och är hotad genom igenväxning på samtliga platser. Även uttorkning av lokalerna kan på sikt 

vara ett hot. P¬ Ven òflyrò jªttefrªken undan de annalkande bjºrnbªrssn¬ren, men kampen ªr 

ojämn. Även på lokalen vid Ålabodarna är vegetationen mycket tät. Arten finns i odling i 

Fredriksdals botaniska trädgård, men proveniensen är inte känd. Troligtvis härstammar 

materialet från Ålabodarna eller möjligen Ven. Jättefräken tycks vara mycket lättodlad i 

fuktig mull- och lerjord, gärna med rörligt grundvatten på kalkgrund och i Fredriksdals 

botaniska trädgård är den väletablerad och riklig sedan många decennier. Den förökas 

vegetativt från rotslående rhizom. 

 



 

Smalfräken Equisetum variegatum. 

Equisetum variegatum (smalfräken) 2 

Smalfräken förekommer i Skåne på ytterst få platser med fuktig till blöt kalkrik och gles 

vegetation, såsom igenväxande fuktiga ler- eller sandtäkter, torvgravar i kalkkärr eller 

kaolinbrott (Ivö). Temporära översvämningar tycks gynna arten liksom störningar genom 

mänsklig aktivitet. Den är till sitt växtsätt ganska lik skavfräken (E. hyemale), med vilken den 

kan hybridisera, men smalfräken har mycket tunnare (högst 3 mm breda) gröna skott och 

slidorna på dessa har färre (6ï8) tänder. Sporaxet hos smalfräken är högst 7 mm långt. På 

åtminstone en lokal (Ivö) är smalfräken riklig och väletablerad, men arten är ganska känslig 

för igenväxning och konkurrens från högre vegetation. Kalkkärret väster om Örnaberga i 

Gladsax (även lokal för trubbtåg, Juncus subnodulosus) växer igen långsamt och bör 

kontrolleras samt vid behov röjas. Dess gamla växtplats i Käglinge f.d. lertag sydost om 

Malmö bör likaledes kontrolleras. Förekomsten i Rinkaby tycks numera vara utdöd på grund 

av igenväxning. Skånskt material finns såvitt jag vet inte i odling och bör vid tillfälle insamlas 

till botaniska trädgårdar. Den förökas lämpligen vegetativt och odlas i fuktig kalkrik lera, 

gärna sandblandad. 

 



 

Kalkkrassing Erucastrum supinum. 

!N Erucastrum supinum (kalkkrassing) 2 Bern-konventionen 

Kalkkrassing finns i Skåne i Limhamns kalkbrott och i en brant i Limhamns f.d. skjutbana 

(funnen 2018 av Staffan Nilsson och Leif Runeson) samt möjligtvis på Lernacken (inga 

noteringar härifrån i Artportalen under senare år). Arten är troligen införd till Lernacken i 

slutet av 1970-talet med otvättat kalkmaterial från Storugns på Gotland (Wigforss & 

Johansson 1982). Arten gynnas av markstörningar, högt pH och periodvis fuktig jord. Den är 

mycket konkurrenskänslig, men troligtvis lättodlad i måttligt fuktig kalkblandad lerjord. 

Fröna är vår- eller sommargroende och växten kan blomma till  långt in på hösten, men tål inte 

långvarig frost. Såvitt jag vet odlas inte material från Limhamn, men odling planeras. Fröna 

sås lämpligen i fuktig kalkblandad jord. 

 



 Martorn Eryngium maritimum. 

!*Eryngium maritimum (martorn) 2 

Martorn har i nutiden enbart få relativt livskraftiga bestånd i Skåne. Räddningsåtgärder genom 

utplantering (bland annat i Höganästrakten) har företagits de senaste åren och arten har hittills 

svarat bra på dessa. Föryngringen på flertalet lokaler verkar vara mycket svag, kanske delvis 

beroende på att fröna tycks ha låg grobarhetsfrekvens. Arten är känslig för igenväxning, men 

klarar viss översandning bra. En viss vegetativ förökning sker möjligtvis på lokalerna, men 

små plantor och skott är känsliga för tramp och kraftigt slitage. Året 2018 var enligt uppgift 

ett bra år för martorn. Möjligen gynnas den av värme, medan den uppenbarligen klarar torka 

väl. Frömaterial från Juleboda/Ravlunda har nyligen samlats in för odling i botanisk trädgård. 

Den förefaller tämligen lättodlad i sandjord och bör därför odlas i kraftigt sandblandad jord 

och skyddas från stark gräsväxt, eftersom martorn är känslig för konkurrens. Bar sandjord är 

bäst. Frön sås i sand- och tångblandad såjord. 

 



 Ljungögontröst Euphrasia micrantha. 

Euphrasia micrantha (ljungögontröst) 2 

Ljungögontröst är halvparasit på ljung (Calluna vulgaris) och måste antagligen odlas på den 

arten. Såvitt jag vet har den inte varit odlad, åtminstone inte i någon av de botaniska 

trädgårdarna. Fröproduktionen är liten, men kompenseras av stor individrikedom på lämpliga 

ståndorter. Enligt Artportalen har ljungögontröst bara två kvarvarande rika förekomster i 

Skåne (Skanörs Ljung och Viken). På en tredje lokal (Måryd) är den fåtalig. Ljungögontröst 

är helt beroende av att värdväxten ljung trivs, men inte växer sig för stor. Måttligt bete är 

viktigt för ljungögontröstens överlevnad. Det är inte känt huruvida det finns någon fröreserv 

på dess lokaler. Ljungögontröst odlas på sin värdväxt och fröna sås direkt efter skörd och med 

kontakt med värdväxtens rötter. 

 



 

Stor ögontröst Euphrasia officinalis ssp. pratensis. 

!Euphrasia officinalis ssp. pratensis (stor ögontröst) 2 

Stor ögontröst är halvparasit på diverse gräs och örter i kalkfuktängar och kalkkärr. I Skåne 

växer den som spontan på ett halvt dussin lokaler och är utsådd på ytterligare ett par platser 

(t.ex. Lyngsjö och Stora Harrie). Fröproduktionen är liten, men arten kan bli rikt förgrenad. 

Stor ögontröst är mycket känslig för igenväxning och växtligheten på dess lokaler bör inte 

vara högre än en eller två decimeter. Den gynnas av kalkrikt ytligt grundvatten och slåtter, 

sannolikt även måttligt bete. Fröreserven är troligtvis liten och fröna har kort grobarhetstid. 

Fröna sås direkt efter skörd på värdväxternas rötter. Vid odling har den visat sig trivas väl 

som parasit på vitklöver eller rödklöver (Trifolium repens och T. pratense). 

 



 Luddvårlök Gagea villosa. 

!Gagea villosa (luddvårlök) 3 

Luddvårlök, som är ett ogräs, upptäcktes i slutet av 1970-talet på ett antal kyrkogårdar i 

sydvästligaste Skåne och denna typ av ståndort är fortfarande den typiska för arten i våra 

trakter. Luddvårlök förökar sig i vårt klimat nästan enbart med vegetativa groddknoppar 

(bulbiller), som utvecklas i blomställningen. Arten kan på så vis få individrika och täta 

bestånd i de delar av kyrkogårdarna som inte sköts alltför noggrant. På åtminstone ett par 

kyrkogårdar hävdar sig luddvårlök bra (till stor del tack vare förstående och intresserad 

personal) och blommar rikligt tidigt på våren, men på flertalet av dess växtplatser är 

ogräsbekämpningen numera alltför intensiv. På vissa begravningsplatser (t.ex. i Trelleborg) 

som hyser luddvårlök täcker man övergivna gravar med täta plastskynken, som hindrar all 

växtlighet från att utvecklas. Dessa faktorer har under senare år inneburit att luddvårlök har 

minskat väsentligt på flera av sina växtplatser. Den kan fortfarande leva kvar inne i 

buxbomhäckar och på andra punkter dit skyffeljärnen inte når, men blomningen uteblir då 

oftast och arten kan vara mycket svårfunnen. Samtal och samarbete med kyrkogårdsansvariga 

bör utökas så att åtminstone flertalet större ytor med luddvårlök kan undantas från intensiv 

ogräsbekämpning. Fröförökning sker i sandblandad såjord, men groddknoppar kan med fördel 

användas för odling. 

 



 Backmåra Galium suecicum var. suecicum. 

Galium suecicum var. suecicum (backmåra) 2 

Backmåra är endemisk för ett område omkring trelänsgränsen Skåne-Blekinge-Kronobergs 

län. Den har i Västergötland en ytterst närstående nedtill hårig släkting, västgötamåra (G. 

suecicum var. vestrogothicum). Backmåra tillhör det svårutredda och mångformiga Galium 

pumilum-komplexet, dit även t.ex. parkmåra (G. pumilum s.str.), ölandsmåra (G. oelandicum), 

hedmåra (G. sterneri), krattmåra (G. valdepilosum ssp. slesvicense), vegamåra (G. normanii 

ssp. normanii) och islandsmåra (G. normanii ssp. islandicum) hör. Arten växer främst på 

vägkanter på näringsfattig mark, gamla stengärdesgårdar eller i anslutning till större stenar 

och stenblock på näringsfattiga betesmarker i skogsbygder. Ekologin är med andra ord ytterst 

snarlik den hos västgötamåra. Backmåra är känslig för konkurrens och försvinner efterhand 

som vägkanter och betesmarker eutrofieras och växer igen. Den har fortfarande ganska många 

förekomster i de tre länen, men tycks ha minskat under de senaste årtiondena, särskilt i Skåne. 

Såvitt jag vet odlas backmåra enbart i en trädgård och material från flera lokaler bör insamlas 

och odlas. Fröna sås i normal såjord. Frögroningen hos båda torde gynnas av viss värme. 

 



 Kustgentiana Gentianella baltica. 

!*Gentianella baltica (kustgentiana) 1 

Kustgentiana har i skrivande stund tre eller fyra förekomster i Skåne. Den är en vår- eller 

sommargroende annuell, som blommar på hösten (vissa år inte förrän i oktober och 

november) och fram till den mera ihållande frosten. Material från Bjärehalvön (Gröthögarna) 

odlas i Fredriksdals botaniska trädgård, men arten är svårodlad. Frön har nyligen insamlats 

även i Dalby (Högebjär) för odling i Lunds botaniska trädgård. Kustgentiana är mycket 

känslig för igenväxning, men även för intensivt bete. Den gynnas uppenbarligen av högt 

grundvattenstånd, men kan växa även på medeltorr mark. Arten tycks dock vara mycket 

känslig för torka. Möjligen är kustgentiana och andra arter av Gentianella beroende av 

svampar för sin näringstillförsel, men detta är otillräckligt undersökt. Vegetationen bör inte 

tillåtas bli högre än en halv till en decimeter på dess växtplatser och extensivt bete är ett krav. 

Fröreserven tycks vara mycket begränsad eller rentav obefintlig, vilket innebär att några års 

utebliven blomning kan eliminera förekomsten. Ett individ upptäcktes dock 2016 i Båvs hage 

i Norra Vram (Artportalen), där den hade ansetts vara utdöd sedan åtskilliga år. De ekologiska 

kraven hos kustgentiana är mycket snarlika dem hos fältgentiana (Gentianella campestris). På 

en av de sista lokalerna (Måryd) tycktes kustgentiana ha försvunnit på grund av dels 

igenväxning, dels sänkt grundvattenstånd (närbeläget stenbrott!), men upptäcktes för några år 



sedan på en kreatursstig nära den tidigare lokalen. I samband med fröskörd bör man även ta 

med något av jorden på växtplatsen. Fröna bör efter skörd sås omedelbart på hösten i fuktig 

sandblandad torvjord. 

 

 Sumpgentiana Gentianella uliginosa. 

!Gentianella uliginosa (sumpgentiana) 1 

Sumpgentiana har ungefär tre kvarvarande förekomster i Skåne (Eskilstorp ängar, Benestads 

backar och Tosteberga ängar; Artportalen) och dessa förefaller vara potentiellt livskraftiga 

under förutsättning att klimatet inte blir väsentligt torrare eller betestrycket avtar. Arten är 

mycket konkurrenskänslig och bete är en av förutsättningarna för dess fortbestånd, men den är 

även känslig för torka. Den verkar gynnas av ytligt grundvatten med högt pH-värde. Jag har 

ingen information beträffande frönas överlevnad eller förekomst av fröreserver i marken. 

Såvitt känt har den inte varit i odling, men är förmodligen ganska svårodlad (på grund av 

nämnda faktorer). Fröna bör liksom hos kustgentiana sås omedelbart på hösten i sandblandad 

fuktig torvjord med kalkinslag. 

 



 

Brudsporre Gymnadenia conopsea var. conopsea. 

!Gymnadenia conopsea var. conopsea (brudsporre) 2 

Brudsporre har i Skåne tre livskraftiga eller tämligen livskraftiga populationer (Artportalen). 

Dessutom finns ytterligare några lokaler med enstaka eller få individ. Arten är känslig för 

konkurrens och uttorkning och den är beroende av högt eller ytligt grundvatten och gynnas 

förmodligen av högt pH-värde. Såväl måttligt bete (nöt eller hästar) som slåtter kan användas 

för att vidmakthålla lokalerna. Det är viktigt att de återstående förekomster som potentiellt har 

en framtid hålls fria från igenväxning eller utdikning. Fröproduktionen är liksom hos andra 

orkidéer riklig och frönas groning beroende av att svampvärden trivs. Knölorkidéer är 

notoriskt svårodlade och efter transplantering till odling brukar individen vara kortlivade. Det 

är därför extra viktigt att brudsporre och andra knölbildande orkidéer vidmakthålls på sina 

naturliga växtplatser. 

 



 

Krypfloka Helosciadium inundatum. 

!Helosciadium inundatum (krypfloka) 3  

Krypfloka är en vatten- och sumpmarksväxt, som trivs på fuktig eller översvämmad ler- eller 

slamjord, gärna i kalkfattiga trakter (Olsson & Wigermo 2015a). Den tycks dock inte vara 

kalkskyende. Typiska ståndorter är dikeskanter och pölar i betesmarker eller betade 

sjöstränder med gles vegetation. Arten är således konkurrenskänslig och försvinner när 

vegetationen tätnar. Krypfloka har fortfarande relativt många förekomser i Skåne och flera av 

dem är individrika (Artportalen). Utan tvekan har dock många lokaler gått förlorade på grund 

av igenväxning, torrläggning och exploatering. Arten är konkurrenssvag, men när den trivs 

kan den bilda stora sammanhängande och individrika bestånd. På många av lokalerna är 

blomningen högst sporadisk eller uteblir helt. Någon studie av orsakerna till detta har såvitt 

jag vet inte gjorts, men ett temperatur- och vattenståndsberoende kan inte uteslutas. 

Blomningen gynnas kanske av varma somrar med lägre vattenstånd. Fruktsättningen är av 

denna orsak likaså sporadisk och frösättningen förmodligen klen. Arten är också 

uppenbarligen gynnad av ett kustklimat med milda vintrar och fruktmognaden bryts ofta av 

frosten. Någon odling av skånsk krypfloka är mig inte bekant och arten verkar inte vara 

lättodlad. Har man tillgång till välrensade lerpölar med vegetationslösa kanter, så bör dessa 

lämpa sig väl för krypfloka. Däremot kan det vara vanskligt att förlita sig på en regelbunden 

fröproduktion. I Skåne förmerar arten sig antagligen nästan enbart vegetativt och odling från 

vegetativt material är troligtvis lättare. Frön bör sannolikt sås i fuktig sandblandad torvjord. 

 



 Honungsblomster Herminium monorchis. 

!Herminium monorchis (honungsblomster) 2 

Honungsblomster har en handfull livskraftiga populationer i Skåne samt ytterligare några 

platser med bara enstaka eller få individ. Arten är uppenbarligen ännu mera känslig för 

igenväxning än brudsporre och därför är det särdeles viktigt att de få kvarvarande lokalerna 

hålls under uppsikt och sköts tillfredsställande. Arten är beroende av ett måttligt nötkreaturs- 

eller hästbete, men även av högt och delvis ytligt grundvatten med ett högt pH-värde. 

Fröproduktionen är förhållandevis liten jämförd med andra orkidéarter. Honungsblomster 

torde vara synnerligen svårodlad och därför är det extra viktigt att de kvarvarande lokalerna 

vidmakthålls. Vegetationen bör inte tillåtas vara högre än någon decimeter under 

vegetationsperioden, eftersom arten är mycket liten (och dessutom ofta svårfunnen). En av de 

förut individrikaste återstående förekomsterna (Stångby mosses östligaste del) lär på 20 år ha 

minskat från ungefär 1000 individ till 2, trots att skötseln av området förefaller vara 

tillfredsställande. Anledningen till detta är inte med säkerhet känd, men området kan ha 

tillåtits att växa igen under en period. 

 



 Ängskorn Hordeum secalinum. 

!Hordeum secalinum (ängskorn) 2 

Ängskorn har numera blott tre förekomster i Skåne, Lilla Hammarsnäs, Löddeåns mynning 

samt Flygeltofta ängar. På det sistnämnda stället lär den vara inplanterad efter att ha 

försvunnit därifrån under 1980-talet. Arten är ganska konkurrenssvag och kräver ett måttligt 

betestryck. Blir detta intensivt, försvinner arten på sikt även om den kan hålla sig kvar 

vegetativt under några år. Det är sålunda en känslig balansgång. Man kan jämföra två av dess 

gamla förekomster på Lilla Hammarsnäs, den ena milt betad av hästar och den andra intensivt 

betad och numera utan ängskorn eller denna åtminstone mycket svårfunnen. Ängskorn odlas i 

trädgård och tycks vara tämligen lättodlad i normal planteringsjord. Fröna bör sås i normal 

såjord. Det förefaller som om ängskorn gynnas av ett ganska högt pH-värde. Ett problem med 

att odla gräsarter är att odlingen gärna invaderas av mera snabbväxande gräs, som kan vara 

svåra att skilja från de avsiktligt odlade arterna för andra än specialister. 

 



 Stenkrassing Hornungia petraea. 

Hornungia petraea (stenkrassing) 3 

Stenkrassing har fortfarande goda förekomster på några av de mest exklusiva 

sandstäppslokalerna samt i kalkgrus på Benestads backar, men en kontinuerlig minskning har 

observerats under senare år. Det är därför viktigt att föra in arten i odling från åtminstone 

några av dessa platser (t.ex. Kåseberga, Benestad, Brösarp och Degeberga). Arten är 

växtgeografiskt-historiskt intressant genom att den förmodligen är indigen i Skåne till skillnad 

från flera andra av de sällsynta sandstäppsarterna. Den är lättodlad på kalkblandad sand- eller 

grusjord, men mycket konkurrenskänslig. Arten är höstgroende och övervintrar i form av små 

bladrosetter. Fröproduktionen är ganska liten, men individen kan förgrena sig rikligt under 

gynnsamma omständigheter. Odling har påbörjats med material från Kåseberga. Fröna bör sås 

på sensommarenïhösten i sand- eller grusblandad kalkjord. 

 


