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Sammanfattning 
 
2002 startade Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro Läns Botaniska Sällskap 
(ÖLBS) ett samarbete kring floraövervakning i länet. Övervakningen bygger på 
tidigare floraväkteriverksamhet, men sker nu med en standardiserad metodik.  
 
Av länets drygt 450 rödlistade växter och svampar, har 25 arter tagits fram som högst 
prioriterade för övervakning. Avsikten är att välja ut ett antal arter, av dessa 25, varje 
år för övervakning och sedan återkomma till dem ungefär vart femte år.  
 
Under 2002 besöktes 123 tidigare kända lokaler för de fem arterna mosippa, 
guckusko, granspira, fältgentiana och strandlummer.  De 40 ideella botanister som 
utförde inventeringen återfann arterna på endast 64 av de 123 lokalerna. Fältgentiana 
och granspira hade lägst frekvens för återfynd (27 % respektive 31 %) följda av 
strandlummer (63 %) mosippa (65 %) och guckusko (87,5 %). 
 
De hot som inventerarna iakttog var för alla fem arterna främst olika typer av 
igenväxning. Det var också det som angavs som troligaste orsak till att arten 
försvunnit från en lokal. 
 
Resultaten från övervakningen kommer att spridas digitalt  (GIS-skikt och databas) 
till naturvårdshandläggare vid olika myndigheter i länet. Informationen utgör ett 
viktigt underlag när beslut ska fattas i olika typer av naturvårds- och 
planeringsärenden.  
 
Det är också viktigt att praktiska åtgärder för dessa skötselkrävande arter kommer i 
gång. En början är att utreda vilka möjligheter olika myndigheter, ideella föreningar 
och inte minst markägarna har att återskapa och bevara gynnsamma miljöer för de 
rödlistade arterna. I rapporten finns artvisa presentationer med bl.a. konkreta 
åtgärdsförslag. 
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Inledning 
 
Under våren 2002 startade Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro Läns Botaniska 
Sällskap (ÖLBS) ett samarbete kring övervakning av rödlistade växter och svampar 
i länet. Övervakningen bygger på tidigare floraväkteriverksamhet som leds av 
ArtDatabanken och där har medlemmarna i ÖLBS sedan länge varit engagerade.  
 
Inom floraväkteriet har botanisten Lars Löfgren, för ÖLBS räkning, samordnat och 
ansvarat för rapporteringen av rödlistade arter till ArtDatabanken. Under 2000 
arbetade dessutom Lars Löfgren på heltid i 9 månader, på uppdrag från 
Kommunförbundet, Länsstyrelsen, länets kommuner, Skogsvårdsstyrelsen, Fritid T-
län och stiftelsen HopaJola, med att bygga upp en databas med alla kända uppgifter 
om rödlistade växter och svampar i länet. Han gjorde också fältbesök i så många 
lokaler som möjligt. Detta arbete kallade han för ”Floravakten 2000”. 
 
Det nya från och med 2002 är att floraväkteriet, som vi nu övergått till att kalla för 
floraövervakning, sker med en standardiserad metodik (Elf, 2001) som är tänkt att 
bli enhetlig över hela landet. En standardisering av metodiken gör att resultaten blir 
mer användbara vid myndigheternas miljöövervakning, handläggning av olika 
naturvårdsärenden, säkerställandearbete, rådgivning till markägare etc. Länsstyrelsen 
har därför engagerat sig i arbetet genom att åta sig att fungera som samordnare för 
länets floraövervakning. Länsstyrelsen betalar också ut reseersättning till 
floraövervakarna som till största delen är medlemmar i ÖLBS. ÖLBS del i arbetet 
består i att föreslå arter till floraövervakningen, delta i själva övervakningen, mata in 
resultaten i en databas samt rapportera till ArtDatabanken. 
 
Under 2002 bildades också Floravårdsgruppen i Örebro län med representanter från 
Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen, Kommunförbundet, Örebro kommun och ÖLBS. 
(Även Naturskyddsföreningen var tillfrågade men tyvärr kunde ingen representant 
därifrån närvara.) Syftet med floravårdsgruppen är att diskutera strategier för 
övervakning och informationsutbyte, samt möjligheter till floravårdande åtgärder.  
 
Av länets drygt 450 rödlistade växter och svampar har 25 arter, representativa för 
olika naturtyper, tagits fram som högst prioriterade för övervakning (Tabell 1). 
Grunden för att välja ut dem har varit den databas som togs fram i ”Floravakten 
2000” (se ovan).  Avsikten är att välja ut ett antal arter, av dessa 25, varje år för 
övervakning och sedan återkomma till dem ungefär vart femte år. Om någon vill 
övervaka andra rödlistade arter går det också bra. Det kan också bli aktuellt att 
ompröva urvalet av de 25 arterna eller att lägga till någon art framöver. 58 rödlistade 
arter finns framtagna som prioritet 2 att övervaka. Som prioritet 3 föreslås övriga 
rödlistade växter och svampar. 
 
Resultaten från floraövervakningen kommer att digitaliseras och finnas i GIS-skikt 
kopplade till en databas. I första hand kommer detta att vara ett värdefullt underlag 
att använda vid olika typer av ärenden inom Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen och 
kommunerna. Länsstyrelsen har också åtagit sig att årligen sammanställa resultaten i 
en rapport. 
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Tabell 1. 
De 25 arter i olika naturtyper som tagits fram som högst prioriterade för 
floraövervakning i Örebro län. 
(J = jordbrukslandskapet, S = skogslandskapet, V = våtmarker, L = limniska miljöer 
och U = urbana miljöer, vägar, täkter)  
EN = starkt hotad, VU = sårbar, NT = missgynnad, 
Svenskt namn Vetenskapligt namn Natur- 

typ 
Hot-
kategori 

Bandnate Potamogeton compressus L VU 
Bågsäv Scirpus radicans J V VU 
Cypresslummer Diphasiastrum tristachyum J S VU 
Dvärglin Radiola linoides J VU 
Fältgentiana Gentianella campestris J VU 
Granspira Pedicularis sylvatica J V NT 
Guckusko Cypripedium calceolus S V NT 
Hartmansstarr Carex hartmanii J V NT 
Hällebräcka Saxifraga osloënsis J NT 
Klarälvselm Elymus macrourus S NT 
Klotgräs Pilularia globulifera L V VU 
Knottblomster Microstylis monophyllos S V VU 
Knölvial Lathyrus tuberosus J U VU 
Mosippa Pulsatilla vernalis J S VU 
Rotkörvel Chaerophyllum bulbosum J U EN 
Ryl Chimaphila umbellata S VU 
Skogsklocka Campanula cervicaria J S NT 
Strandlummer Lycopodiella inundata V NT 
Stubbdaggkåpa Alchemilla samuelssonii J EN 
Styvnate Potamogeton rutilus L EN 
Vit kattost Malva pusilla J U VU 
    
Mellansträfse (kransalg) Chara intermedia L NT 
    
Hårklomossa Dichelyma capillaceum S V VU 
    
Broktagel Bryoria bicolor S VU 
Norsk näverlav Platismatia norvegica S VU 
 
 



 5

 

Metodik 
 
Årets arter 
 
Fem arter från olika naturtyper valdes ut för floraövervakningen i länet 2002: 
mosippa, guckusko, granspira, fältgentiana och strandlummer. För dessa arter fanns 
560 lokaler med noterade förekomster sedan 1800-talet. 123 lokaler där förekomst 
noterats de senaste decennierna valdes ut för återbesök 2002. (Tabell 2)  
 
Några övervakare åtog sig att besöka ytterligare 23 lokaler för 11 andra rödlistade 
arter (se sid 23). 
 
 
Tabell 2. 
Särskilt utvalda arter till floraövervakningen 2002. Noterade förekomster i länet 
sedan 1800-talet och utvalda lokaler för återbesök 2002. 
Artnamn Ungefärligt antal noterade 

förekomster i länet sedan 
1800-talet 

Antal utvalda lokaler i 
länet för återbesök 2002 

Mosippa 110 23 
Guckusko 50 24 
Granspira 140 16 
Fältgentiana 210 41 
Strandlummer 65 19 
 
 
Floraövervakare 
 
Information om floraövervakningen skickades ut till föreningar och kommuner m.fl. 
under våren. Vi höll också ett informationsmöte där det nya upplägget och metodiken 
presenterades. Gensvaret blev långt över förväntan! 40 personer, medlemmar i 
Örebro läns botaniska sällskap, men även andra, åtog sig övervakningsuppdrag. 
 
Inventering 
 
Länsstyrelsen tog fram blanketter där alla tidigare kända uppgifter från lokalen fanns 
angivna samt tomma blanketter där nya uppgifter om lokalen skulle fyllas i (Bilaga 
1). Länsstyrelsen tog också fram utdrag ur terrängkartan och ortofoto som ungefärligt 
visade var arten tidigare var funnen. 
 
Med hjälp av blanketter och kartor åkte floraövervakaren ut och letade efter arterna 
på en redan känd lokal. Med lokal menas ett sammanhängande område med likartad 
naturtyp. De faktiska fyndplatserna för arten benämns som dellokaler. Lokal och 
dellokaler ritades in på kartan. Genomsökt område markerades på kartan oavsett om 
arten hittades eller ej. Beroende på vilket växtsätt arten har, räknades antingen antalet 
plantor eller så mättes den yta som plantorna täckte. Resultatet skrevs in i blanketten. 
I blanketten angavs också eventuella hot mot växtplatsen samt troliga orsaker till 
varför en art försvunnit från en lokal. Blanketter, kartor och reseräkning sändes efter 
avslutad inventering in till Länsstyrelsen. För utförligare information om metodiken 
hänvisas till en rapport utgiven av Länsstyrelsen i Östergötlands län (Elf, 2001). 
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Resultat 
 
2002 besöktes 123 tidigare kända lokaler med de 5 arterna - mosippa, guckusko, 
granspira, fältgentiana och strandlummer - som var utvalda till årets 
övervakningsarter. 40 personer utförde inventeringen och de återfann arterna på 64 
av de 123 lokalerna (Figur 1). Dessutom hittades 4 nya lokaler: mosippa (1), 
granspira (1) och fältgentiana (2). 
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Figur 1. Återfynd/ej återfynd av årets arter på lokaler med återbesök inom 
floraövervakningen 2002.  
 
 
Hot som inventerarna iakttog var för alla fem arterna olika typer av igenväxning. Det 
var också det vanligaste som angavs som trolig orsak till att arten försvunnit från en 
växtplats.  
 
För utförligare presentation av resultaten för de fem arterna se sid. 8. 
 
18 återfynd gjordes i de 23 lokaler med 11 andra rödlistade arter som besöktes (se 
sid. 23). 
 
 
Diskussion 
 
Samtliga av årets utvalda övervakningsarter återfanns på färre lokaler än vad som 
besöktes. Guckusko återfanns visserligen på så många som 21 av 24 tidigare kända 
lokaler men alla de andra arterna återfanns på anmärkningsvärt få lokaler. Är det en 
verklig minskning vi ser och vad beror den i så fall på?  
 
Visst kan det finnas felkällor: inventerarna kan ha missat växtplatsen och artens 
förekomst kan variera från år till år. Men om man tittar närmare på inventerarnas 
noteringar framträder en ganska tydlig bild. För samtliga arter anges olika typer av 
igenväxning som främsta hot eller orsak till att arten inte längre finns på en tidigare 
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växtplats. Granspira och fältgentiana är ju typiska hävdgynnade arter, men även 
mosippa och guckusko kräver ett visst mått hävd för att klara konkurrensen mot 
andra växter. Strandlummer som också växer i en kort vegetation gynnas av t.ex. 
iserosion vid stränderna men även av bete. (Se mer om ståndortskraven under 
respektive art fr.o.m. sid. 8) Den allmänna eutrofieringen har troligen också en viss 
betydelse för igenväxningen av markerna. 
 
För att exploatering av miljöer med hotade arter ska undvikas, är det viktigt att få ut 
informationen om resultaten till handläggare på Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen 
och länets kommuner inför beslut i olika naturvårds- och planeringsärenden. Målet är 
att informationsutbytet ska ske digitalt så att naturvårdshandläggare vid länets 
myndigheter har tillgång till Länsstyrelsens GIS-skikt och databaser.  
 
Det är också oerhört viktigt att diskussioner om åtgärder för skötselkrävande arter 
kommer i gång. Exempel på vad Länsstyrelsen kan göra är att avsätta områden som 
naturreservat där skötseln säkerställs i en skötselplan. Ett annat arbete som 
Länsstyrelsen bedriver, är information och rådgivning till lantbrukare, om bl.a. 
biologisk mångfald i odlingslandskapet. Här finns möjligheter att uppmuntra 
lantbrukaren att fortsätta eller återuppta hävd för att bevara rödlistade arter. 
Länsstyrelsen kan då också informera om de ersättningar som finns att söka för t.ex. 
ängs- och betesmarker. Detta är dock långt ifrån tillräckligt! Vilka fler möjligheter 
har Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen respektive kommunerna att se till att 
miljöerna för de skötselkrävande arterna hävdas?  Möjligheterna för ideella 
naturvårdare att utföra praktiskt arbete på vissa växtlokaler borde också undersökas. 
 
Ett forum att diskutera åtgärdsstrategier i, är länets floravårdsgrupp som nämnts 
tidigare. Förhoppningsvis kan konkreta förslag på hur vi kan gå vidare för att försöka 
återskapa och bevara gynnsamma miljöer för de rödlistade arterna komma fram där! 
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Artvisa presentationer av bakgrund, resultat, 
åtgärdsförslag 
 
MOSIPPA 
 
Bakgrund 
 
Mosippan är en rödlistad växt placerad 
i kategorin ”Sårbar (VU)”. Den är 
fridlyst i hela landet, och har enligt 
ArtDatabanken minskat kraftigt i 
Sverige under de senaste 40 åren, 50 % 
i södra Sverige och 20 % i landet som 
helhet. 
 
Mosippan är en flerårig ört med tjock 
vertikal jordstam, övervintrande 
bladrosett och 1-2 enblommiga stjälkar 
från jordstamsspetsen. 
 
Biotoper: Mosippan växer i första 
hand på torra, glesa tallmoar på 
rullstensåsar eller sandfält. I södra 
Sverige förekommer den också på 
öppna ljunghedar eller i hedartade 
betesmarker. Ibland koloniserar den 
sandiga vägkanter. 

 

 
Ståndortskrav: För att klara konkurrensen med andra växter kräver den en torr mark 
där inte mosstäcket växer sig tjockt, där gräsvegetationen är gles, där inte blåbärsriset 
trivs och där inte ljungen växer alltför tät. För att fröna ska kunna gro, krävs att dessa 
hamnar på blottad mineraljord. Den naturliga biotopen skulle då kunna vara en 
tallmo där det endast växer lingon, mjölon, renlavar och ett tunt lager med 
väggmossa. Ibland utsätts den för brand och då blottas mineraljorden. 
 
Arten gynnas i våra brukade skogar av gallring och öppning av gläntor. Detta 
behåller marken torr och ger tidig snösmältning, även det senare gynnsamt för arten. 
Naturvårdsbränning och skogsbete håller risen borta och skapar fläckar med blottad 
mineraljord. 
 
Hot: En tätare tallskog med inväxning av gran, och därmed ett fuktigare markskikt 
som gynnar mossor, gräs och blåbärsris, är förstås ett hot mot mosippan. Likaså 
utebliven brand, upphört skogsbete och skogsgödsling. Eutrofiering av marken 
genom nedsläpp från luften gynnar också mosippans konkurrenter. Grustäkter kan 
helt spoliera lokaler med mosippa. 
 
Mosippan i Örebro län 
 
Med hjälp av uppgifter i den ovan nämnda databasen vet vi nu att mosippan sedan 
1800-talet iakttagits på ca 110 lokaler i vårt län. De senaste 40 åren är den sedd på ca 
70 lokaler. 
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Resultat av floraövervakningen 2002 
 
Under 2002 valdes 23 lokaler ut att besökas, de flesta sådana lokaler där mosippan 
iakttagits det senaste årtiondet. Den återfanns på 15 lokaler och dessutom gjorde 
några inventerare ett fynd av en ny lokal i norra delen av länet. 
 
På den rikaste lokalen vid Hjortkvarn fanns 72 plantor, varav 9 blommade. På 6 
lokaler fanns 15-40 plantor, och på de återstående 8, 8, 4, 3, 3, 3, 3, 2 och 2 plantor. 
 
I Vissbodamons naturreservat kunde bara 3 plantor återfinnas. Enligt Birgit 
Fredriksson (ÖLBS) fanns det på 1950-talet, inom det område som sedan blev 
reservat, en tallmo med ca 150 plantor. Sedan dess har skogen mörknat, granar vuxit 
upp och mosstäcket blivit tjockt och nästan heltäckande. 
 
 

 
Figur 2. Karta över Örebro län med lokaler där mosippa noterats fr.o.m. 1800-talet. 
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Naturtyper där mosippan återfanns: Tallmo; tallhed; tallskog; örtrik tallskog; gräsrik 
tallhed; på upptrampad stig i blåbärsrik tallskog; på gammal gräsrik banvall i glänta i 
tallskog. Ett nyfynd gjordes på sandig vägkant i tallskogsbryn. 
 
Hot som inventerarna iakttog: Beskuggning med gran; igenväxning av ris, gräs, örter 
och mossa. På tätortsnära lokaler fanns det hot från skogsvandrare (plockning, 
uppgrävning) och lekande barn (tramp, plockning). 
 
Noterade, troliga orsaker till försvinnandet i de lokaler där mosippan förgäves 
eftersöktes: Igenväxning med ris; mörknande skog med inväxning av gran; 
igenväxning med gräs, ormbunkar och örter; ett tjockt mosstäcke; slutavverkning 
med markberedning. 
 
Åtgärdsförslag 
 
• Se till att tallskogen hålls gles och ljus med torr mark och gläntor på 

växtplatserna. 
• Förnyelse av trädskiktet bör säkras. 
• Gallring och borttagande av alla granar.  
• På de rikaste lokalerna bör allt ris röjas bort och markavsnitt blottläggas genom 

mosskrattning.  
• ”Naturvårdsbränning” med jämna mellanrum vore önskvärt. 
• Möjligheter till aktiv utsåning av lokalens mogna frön till blottlagda markavsnitt 

på lokalen bör undersökas. 
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GUCKUSKO 
 
Bakgrund 
 
Guckusko är en rödlistad växt placerad 
i kategorin ”Missgynnad (NT)”. Den är 
fridlyst i hela landet. Det finns för 
närvarande enligt ArtDatabanken mer 
än 1000 lokaler i Sverige men 
guckusko har minskat med mer än  
10 %, men mindre än 30 %, de senaste 
60 åren. 
 
Guckusko är en flerårig orkidé som 
blommar i juni under ca 14 dagar. Den 
har en specialiserad pollinations-
biologi, men förökar sig också 
vegetativt med en tämligen grov, 
krypande jordstam. 
 
Biotoper: Örtrika granskogar; 
kantskogar mot kärr; sumpskogar; 
lövängar; öppna, ängsartade rikkärr. 
 
Ståndortskrav: Guckuskon växer nästan uteslutande inom kalkområden, oftast på 
halvöppen mark. Näringstillgången i marken måste vara god och den växer helst på 
rik mulljord av frisk typ. Rörligt markvatten tycks vara en förutsättning för att den 
ska trivas. 
 
Arten gynnas av gallring och buskröjning. En successiv förnyelse av trädbeståndet är 
också av betydelse, så att växtplatsen kan behållas i sitt halvöppna tillstånd. 
 
Hot: Guckuskon hotas i första hand av igenväxning (förbuskning, tätnande trädskikt) 
men slutavverkning är förstås också förödande. Dikning är ett stort hot liksom 
körning med skogsmaskiner i den mjuka mulljorden. Plockning (åtminstone förr) och 
tramp runt bestånden är andra hot, liksom uppodling och annan exploatering av 
marken. Bestånden kan hamna inom tomtmark och hotas av att tomtägaren vill 
använda marken till något annat. 
 
Guckuskon i Örebro län 
 
Sedan 1800-talet har guckuskon iakttagits på ca 50 lokaler i vårt län. Under de 
senaste 60 åren är den sedd på ca 35 lokaler.  
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Resultat av floraövervakningen 2002 
 
Under 2002 valdes först 20 lokaler ut att besökas, de flesta sådana lokaler där den 
iakttagits det senaste årtiondet. Botanisten Lars Asklund har under de senaste 20 åren 
noggrant följt alla lokaler med guckusko i Vikers socken och fört statistik över bl.a. 
antal plantor och blommande exemplar på varje lokal. Så även 2002 då han också 
rapporterade om 4 nya lokaler där guckuskon fanns kvar, lokaler som Länsstyrelsen 
inte kände till. Sammanlagt besöktes alltså 24 lokaler och guckuskon återfanns på 21 
av dessa.  
 
Den rikaste lokalen fanns i ett naturreservat i Hällefors kommun. Där blommade den 
i så stor mängd att det var omöjligt för inventeraren att vid ett kort besök kunna 
komma fram till något säkert antal plantor. 1993 fanns där 1375 plantor/blommor. 
 
 
 

 
Figur 3. Karta över Örebro län med lokaler där guckusko noterats fr.o.m. 1800-
talet. 
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Naturtyper där guckuskon återfanns: Glänta i ängsgranskog; blandskog; lövskog; 
lund; trädbevuxen hagmark; öppen betesmark med inhägnat bestånd; halvöppen 
trädgård. Den var också inplanterad i en torräng med fuktstråk i ett naturreservat. 
Alla fynden gjordes i områden med kalkpåverkad mark. 
 
Hot som inventerarna iakttog: Igenväxning av sly och gran; bete; uppodling; 
tilltrampad mark runt bestånden. Det senare hindrar guckuskon från att sprida sig 
med de underjordiska utlöparna. 
 
Noterade, troliga orsaker till försvinnandet i de lokaler där guckuskon förgäves 
eftersöktes : Tätare trädskikt av gran, upphörd hävd och igenväxning av hagmark. 
 
Åtgärdsförslag 
 
• Lokalerna bör hållas halvöppna genom gallring och röjning.  
• Man bör se till att det på lång sikt sker en förnyelse av trädskiktet.  
• Eventuellt flyttning av plantor från trädgård till lämpligare växtplats i 

naturreservat. 
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GRANSPIRA 
 
Bakgrund 
 
Granspira är en rödlistad växt placerad i 
kategorin ”Missgynnad (NT)”. Den är 
enligt ArtDatabanken känd från ca 1000 
lokaler i landet men har under de 
senaste decennierna minskat med mer 
än 10 %. 
 
Den är en två- till flerårig halvparasitisk 
ört som blommar i juni och juli. Fröna 
sprids med hjälp av myror. 
 
Biotoper: Hävdade gräsmarker med 
hedartad vegetation; skogsvägar och 
markvägar med kort vegetation; 
sjöstränder där isgången skapat öppna, 
kortvuxna gräsytor. 
 
Ståndortskrav: Fullt ljus; växelfuktig till 
blöt, mager, sur och kvävefattig mark. 
 

 

Arten gynnas av både bete och slåtter, allra helst tillsammans med bränning. Den är 
mycket brandgynnad. Granspiran har i ett historiskt perspektiv haft sin populations-
tyngdpunkt i betes- och slåttermarker, och hör till de arter som redan efter en kort tid 
minskar i mängd vid utebliven hävd och har försvunnit efter i medeltal 10 år. 
 
Hot: Upphörd hävd; dikning; gödsling; skogsplantering. Igenväxning av skogs- och 
markvägar. Vid sjöstränder hotas den om vattenståndet i sjön ändras och stränderna 
dikas och torrläggs. 
 
Granspiran i Örebro län 
 
Sedan 1800-talet har granspiran iakttagits på ca 140 lokaler i vårt län. Under de 
senaste fyra decennierna är den sedd på ca 40 lokaler. 
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Resultat av floraövervakningen 2002 
 
Under 2002 valdes 16 lokaler ut att besökas, de flesta sådana lokaler där den 
iakttagits det senaste årtiondet. Granspiran återfanns på endast 5 av de tidigare kända 
lokalerna. En ny lokal kunde rapporteras från Nysunds socken i Degerfors kommun.  
 
Den troligen rikaste lokalen visade sig vara den magra betesmarken i Nysunds 
socken som inspekterades av en biolog från Länsstyrelsen, eftersom markägaren 
hade sökt EU-bidrag. Rapporten från 2002 angav en ”riklig” förekomst i ett 
fuktstråk. (När plantorna räknades inom floraövervakningen 2003, kunde de 
summeras till ca 1000 stycken.) Den näst största lokalen låg i Hidinge socken och 
betades av islandshästar. Även den betesmarken ingick i EU:s miljöstöd och där 
hittades 650 plantor. Övriga lokaler hyste >300, 150, 50 och 19 plantor. 
 
 
 

 
Figur 4. Karta över Örebro län med lokaler där granspira noterats fr.o.m. 1800-
talet. 
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Naturtyper där granspiran återfanns: Betesmarker; vägkant; 
virkesuppläggningsplan. 
 
Hot som inventerarna iakttog: För svagt betat; upphörd hävd med igenväxning; 
utdikning; upphörd användning av virkesplan och igenväxning. 
 
Noterade, troliga orsaker till försvinnande i de lokaler där granspiran förgäves 
eftesöktes: Upphörd hävd; plantering av gran; igenväxning av vägkant. 
 
Åtgärdsförslag 
 
• Fortsatt hävd. 
• Eventuellt bränning av gräsmarkerna. 
• Röjning och slåtter av lokaler som ligger utanför betesmarker. 
• Spridning av frön till närliggande, lämpliga betesmarker kan övervägas. 
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FÄLTGENTIANA 
 
Bakgrund 
Fältgentiana är en rödlistad växt placerad i 
kategorin ”Sårbar (VU)”. Den är enligt 
ArtDatabanken sedd på ca 1500 lokaler i 
landet de senaste två årtiondena, men den 
har minskat kraftigt: med mer än 30 %, 
troligen med 50 %. Den är en av de 
gräsmarksväxter som i hela Fennoskandien 
minskat mest under det senaste halvseklet. 
 
Fältgentiana är en tvåårig, vårgroende ört, 
som bildar en bladrosett första sommaren 
och blommar andra sommaren. Det finns 
två varieteter av denna art, dels tidig 
fältgentiana som blommar i juni-juli, dels 
sen fältgentiana som blommar augusti-
september 
 
Biotoper: Ogödslade slåtter- och 
betesmarker. När hävden försvagas eller   

upphör trängs den tillbaka till torrare partier med kort vegetation och liten 
förnaproduktion, eller till stigar och brukningsvägar där slitage ersätter hävden. I 
kalktrakter förekommer den även i kanten av småvägar där vägbanken byggts upp av 
kalkgrus. 
 
Ståndortskrav: Fullt ljus, måttligt sur, kvävefattig mark med kort vegetation och ett 
förnalager som inte får vara tjockare än 3,5 cm. Tidig fältgentiana har utvecklat 
mogna frön omkring 20 juli och marken bör inte slås eller betas före dess. För sen 
fältgentiana gäller att marken inte bör betas eller slås senare än 25 juli i mellersta 
Sverige.  
 
Arten gynnas av både bete och slåtter, mest av slåtter med efterbete. Fältgentiana har 
i ett historiskt perspektiv haft sin populationstyngdpunkt i betes- och slåttermarker, 
och hör till de arter som redan efter en kort tid minskar kraftigt i mängd vid utebliven 
hävd och har försvunnit efter i medeltal 10 år.  
 
Hot: Om slåtter med efterbete övergår till enbart bete så missgynnar det arten. 
Gödsling av marken slår snabbt ut fältgentianan, och upphörd hävd är förstås också 
ett hot. 
 
Fältgentianan i Örebro län 
 
Sedan 1800-talet har fältgentiana iakttagits på ca 210 lokaler i vårt län. Under de 
senaste två decennierna är den sedd på ca 54 lokaler. 
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Resultat av floraövervakningen 2002 
 
Under 2002 valdes 41 lokaler ut att besökas. Fältgentiana återfanns på 11 av de 
besökta lokalerna. Alla återfynd gjordes på lokaler där den är sedd sedan 1979. 2 nya 
lokaler upptäcktes.  
 
Den plats där fältgentianan förkom rikligast, var en nyupptäckt lokal utefter en lång 
skogsbilväg från 1980-talet i Ljusnarsbergs kommun. Vägkanten var uppbyggd av 
kalkgrus och 1000-tals blommande exemplar kunde noteras. Ett kalkbrottsområde i 
Glanshammars socken hyste sammanlagt 125 ex. 
 
De två därefter rikaste lokalerna låg i Garphyttans nationalpark och i Älvhytteängens 
naturreservat med 115 resp. 100 ex. På båda dessa lokaler ingår årlig slåtter i 
skötselföreskrifterna. Övriga lokaler hyste 55, 45, 35, 10, 7, 6, 3, 2, och 2 ex. 
 
 
 

 
Figur 5. Karta över Örebro län med lokaler där fältgentiana noterats fr.o.m. 1800-
talet. 
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Naturtyper där fältgentiana återfanns: Slåtteräng; betesmark; naturlig torräng på 
kalkmark; kraftledningsgata; vägkant uppbyggd av kalkgrus vid skogsväg; 
kalkbrottsområde. 
 
Hot som inventerarna iakttog: Svag hävd i slåtteräng där liljekonvalj breder ut sig; 
fårbete; svagt betade lokaler där granen etablerar sig; röjningsris i kraftledningsgata; 
igenväxning av skogsvägar. 
 
Noterade, troliga orsaker till försvinnandet i de lokaler där fältgentiana förgäves 
eftersöktes : Upphörd slåtter; kanske för hårt betat; kanske för lätt betat; bara betat 
och på fel tider; fårbete; betespaus på 20 år; upphört bete och igenväxning; kanske 
upphört viltbete på naturlig torräng; igenväxning av skogsväg, kalkbrott och 
kraftledningsgata. 
 
Åtgärdsförslag 
 
• Fortsatt och återupptagen hävd av ängar och betesmarker. 
• Återgång till slåtter med efterbete på de lokaler där tidig fältgentiana förekommer 

bör eftersträvas.  
• Aktiva fröspridningar inom lokalerna, och även till närliggande lokaler där arten 

tidigare förekommit. Detta kan ses som en ersättning för tidigare traditionell 
hantering av ängshö och bör ingå som en naturlig del av hävden. 

• Röjning av skogsvägkanter där fältgentianan förekommer, samt se till att dessa 
vägkanter behåller en kort vegetation och ett tunt förnalager. 
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STRANDLUMMER 
 
Bakgrund 
 
Strandlummer är en rödlistad 
växt placerad i kategorin 
”Missgynnad (NT)”. Den är 
fridlyst i hela landet på sådant 
sätt att det är förbud mot 
uppgrävning samt plockning för 
försäljning. Strandlummer har, 
enligt ArtDatabanken,  på sina 
rikaste lokaler på magra 
betesmarker i sydvästra Småland 
och Västergötland, minskat 
mycket under de senaste 30 åren.  
 
Strandlummer är en liten 
lummerart med upp till 1 dm 
långa krypande stammar och ca 
5 cm höga, upprätta, sporangie-
bärande skott. 

 

Den sprider sig med lätta, vindburna sporer, men kan också sprida sig vegetativt med 
avbrutna sidogrenar. Den är en växt med generationsväxling, där den könliga 
generationen (gametofyten) är ca 10 mm stor och frilevande. Utvecklingen från spor 
till gametofyt till lummerplanta (sporofyt) går snabbare än hos övriga nordiska 
lummerarter. 
 
Biotoper: Sjö- och åstränder. Sällsynt växer den på blottlagd torv eller dy i naturlig 
myrvegetation. Under senare decennier har kulturskapade biotoper, såsom grustag, 
körvägar och dikad torvmark, blivit de vanligaste växtplatserna i Sverige och är i 
södra delen av landet den helt dominerande biotopen. 
 
Ståndortskrav: Strandlummer är kalkskyende och mycket konkurrenssvag. Den vill 
ha fuktig till blöt, mager samt stenig, sandig eller dyig mark. Vegetationen skall vara 
kort och gles. 
 
Arten gynnas av markstörningar såsom vattenståndsväxlingar och iserosion vid 
stränderna. Även bete är gynnsamt genom att vegetationen hålls kort, och genom att 
trampet skapar blottade ytor. 
 
Hot: Upphört bete; kvävegödsling; ändrad vattenregim i sjöar och åar; torrläggning 
av stränder; igenväxning av grustag och körvägar. 
 
Strandlummer i Örebro län 
 
Sedan 1800-talet har strandlummer iakttagits på ca 65 lokaler i vårt län. Under de 
senaste tre decennierna är den sedd på ca 28 lokaler. 
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Resultat av floraövervakningen 2002 
 
Under 2002 valdes 19 lokaler ut att besökas. På alla dessa lokaler hade strandlummer 
iakttagits de tre senaste decennierna. Strandlummer återfanns på 12 av de besökta 
lokalerna. 
  
De rikaste lokalerna visade sig finnas, dels i en grusgrop på Villingsbergs skjutfält 
där beståndet täckte sammanlagt ca 1000 m², dels vid Holmsjön i Nora kommun där 
den fanns rikligt i strandmyrar runt hela sjön. Övriga lokaler hyste 225 m², 100 m², 
102 ex, 10 m², 6 m², 2,5 m², några m², 1 m², 0,6 m² och  0,3 m². 
 

Figur 6. Karta över Örebro län med lokaler där strandlummer noterats fr.o.m. 1800-
talet. 
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Naturtyper där strandlummer återfanns: Grustag; kraftledningsgata; utefter dike på 
liten skjutbana; myr; myrfragment utefter en sjöstrand. Det gjordes alltså inga fynd i 
en för strandlummer optimal naturtyp: sjö eller åstrand med bete och/eller iserosion. 
 
Hot som inventerarna iakttog: Igenväxning av grustag; igenväxning eller 
sönderkörning av bestånd i kraftledningsgata; upphörande verksamhet vid skjutbana; 
torrläggning av myr; ändrad vattenregim i sjö och torrläggning av dess stränder.  
 
Noterade, troliga orsaker till försvinnandet i de lokaler där strandlummer förgäves 
eftersöktes : Igenväxning av sjöstränder; igenväxning av vägdiken. 
 
Åtgärdsförslag 
 
• Åtminstone det största beståndet i ett grustag bör bevaras genom att det bevakas 

och hindras från att växa igen.  
• När det gäller Holmsjön i Nora kommun bör någon slags avtal upprättas med 

markägare och vattenrättsinnehavare så att stränderna förblir intakta och 
vattenregimen inte ändras.  

• Ägarna av den ovan nämnda kraftledningen borde uppmärksammas på beståndet 
av strandlummer och bör uppmuntras att sköta kraftledningsgatan på ett för 
strandlummer optimalt sätt. 

• ”Markstörning” genom skrapning och blottläggning av sand, grus, torv eller dy 
på lokalerna. 

• Möjligheter till flyttning av plantor från det största beståndet i grusgrop till 
lämpliga stränder vid sjöar och åar i närheten bör undersökas.  

• Ytterligare kunskap om gametofytens ekologi bör inhämtas för att kunna ta 
hänsyn till de faktorer som gynnar dennas tillväxt och mognad. 
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ÖVRIGA ARTER 
 
Gråmalva (Sårbar, VU) 
En lokal i Ödeby socken med en bofast förekomst av gråmalva besöktes. Där fanns 
två bestånd vid ett fornminne med 14 resp. 9 ex. Man hade dock ändrat rutinerna och 
kortklippte nu gräsmattan runt fornminnet. Det mindre beståndet var därför avklippt 
och hade kanske aldrig hunnit blomma, i alla fall inte hunnit sätta frö. Förhandlingar 
bör tas upp med skötarna av fornminnet (Skogsvårdsstyrelsen) om att undanta 
platsen där gråmalvan växer från klippning. 
 
Hålrot (Starkt hotad, EN) 
Länets enda lokal med hålrot besöktes. Vid en gård i Lekebergs kommun finns ett 
stort, bofast bestånd, känt sedan 1800-talet. Övervakarna kunde konstatera att den nu 
täckte en yta av ca 50 m² och man uppskattade att där fanns ca 9000 blommande 
stjälkar. Ägaren av gården lovade att bevara denna rika förekomst, men den skulle 
dock inte tillåtas att sprida sig mera. 
 
Hällebräcka (Missgynnad, NT; fridlyst; förtecknad i EU:s Habitatdirektiv) 
En lokal vid Yxhult i Kumla kommun besöktes. Vid ett gammalt kalkbrott iakttogs 
två bestånd, ett på 4 m² och ett utefter en sträcka på 30 m. Inga hot registrerades. 
 
Knottblomster (Sårbar, VU; fridlyst) 
Två lokaler i Lindesbergs resp. Ljusnarsbergs kommuner besöktes, dels ett 
sluttningskärr som var igenväxt med vass, och dels en igenväxt hage. Arten återfanns 
inte på någon av lokalerna. Eftersom antalet blommande ex. av knottblomster kan 
variera kraftigt mellan åren (ibland kan blomningen helt utebli) så krävs ytterligare 
besök för att avgöra dessa lokalers status.  
 
Knölvial (Sårbar, VU; fridlyst) 
Två lokaler i Kumla kommun besöktes. Vid ett övergivet kalkbrott fanns ett ca 100 
m² stort bestånd som hela tiden ökar i omfång. Det växer innanför ett säkerhetsstaket 
runt brottet, och har därför ett bra skydd. Det andra beståndet finns vid en vägkant 
och på en träda. Det är ca 200 m² stort och ökar även det i storlek. Där hotas dock 
arten av igenväxning eller vägkantsklippning. 
 
Rotkörvel (Starkt hotad, EN) 
En av länets två lokaler besöktes. I ett vägdike i Kumla kommun fanns 30 ex. på 2 
m². Detta bestånd har hittills klarat vägkantslåtter och andra störningar. 
Förhandlingar bör upptas med dem som sköter vägkanterna om inte en större del av 
vägdiket kan skötas på ett för arten optimalt sätt så att beståndet får en chans att 
breda ut sig över en större yta. 
 
Ryl (Sårbar, VU) 
Två lokaler i Degerfors kommun besöktes. På en myrholme i en martallskog fanns 6 
ovanjordiska skott och i en blåbärstallskog kunde man räkna till 22 skott. I Nora 
kommun fanns två bestånd inte långt från varandra i en tallskog med inslag av gran 
och blåbärsris. Där fanns 44 resp. 22 skott. Ryl kommer att vara en av de fem arter 
som övervakas 2003 med bl.a. återbesök på ovannämnda lokaler. 
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Skogsfru (Missgynnad, NT; fridlyst) 
En lokal för denna art i en granskog  i Hällefors kommun besöktes men några 
blommande ex. hittades inte. Denna orkidé tillbringar största delen av sitt liv under 
markytan i form av en jordstam för att med flera års, ibland upp till tio års, 
mellanrum skicka upp blombärande skott. För att kunna kontrollera om arten finns 
kvar måste man därför besöka lokalen årligen under en lång följd av år, och då helst 
just under den vecka som den blommar. 
 
Skogsklocka (Missgynnad, NT) 
Sex lokaler i Degerfors kommun besöktes och arten återfanns med 147, 71, 39, 30, 
ett 10-tal resp. ett 10-tal ex. Av tre besökta lokaler i norra länsdelen återfanns den på 
två med 26 resp. 19 ex. Vid Södra Mossby i Kumla eftersöktes den förgäves. 
Skogsklocka kommer att vara en av de fem arter som övervakas 2003 med bl.a. 
återbesök på ovannämnda lokaler. 
 
Ängsklint/Finnklint (Starkt hotad, EN; fridlyst) 
En lokal i Ljusnarsbergs kommun besöktes. Utefter en väg noterades 226 
blommande ex. Ett flertal sälg-/videbuskar hade invaderat vägkanten och utgjorde ett 
hot. 
 
Grön sköldmossa (Missgynnad, NT; fridlyst; förtecknad i EU:s Habitatdirektiv) 
En lokal med barr-lövblandskog i Kumla besöktes. På en murken granstock kunde 10 
sporkapslar noteras. Inom samma område, i en barrskog med lövinslag, gjordes ett 
nyfynd. På en kraftigt murken granlåga fanns 5 sporkapslar. Området saknar skydd 
och förekomsten hotas av gallring, röjning, bortstädning av död ved. Arten är 
beroende av kontinuerlig tillgång på grov, murken, död ved på frisk till fuktig mark. 
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