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Sammanfattning 
 
Sedan 2002 samarbetar Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro Läns Botaniska Säll-
skap (ÖLBS) kring floraövervakning av rödlistade växter och svampar. I arbetet in-
går att inventera och följa utvecklingen för bestånd av hotade arter i vår flora. 
 
Av de ca 450 rödlistade arter av växter och svampar som återfinns i länet har 25 arter 
valts ut som prioriterade för övervakning. Av dessa väljs sedan ett mindre antal ut 
varje år, och dessa återinventeras därefter med intervall om ca fem år. 
 
Under 2003 besöktes 131 tidigare kända lokaler för i allt sex arter, nämligen fältgen-
tiana, hartmansstarr, skogsklocka, ryl, bandnate och sumpviol. Dessutom besöktes 
ett fåtal lokaler för guckusko och granspira. De 26 ideella botanister som utförde 
inventeringen återfann arterna på 78 av de 131 lokalerna (60 %). Återfyndsfrekven-
serna för årets arter var 50 % för fältgentiana, 75 % för hartmansstarr, 70 % för 
skogsklocka och 36 % för ryl. Bandnate återfanns inte på någon av de två återbesökta 
lokalerna, medan sumpviolen återfanns på sin enda lokal i länet.  
 
De hot som inventerarna observerade var främst effekter från förändrad hävd, såsom 
igenväxning pga upphört bete eller slåtter, men även förändrad markanvändning pga 
t ex att får och ridhästar har ersatt nötkreatur i äldre betesmarker. Flera åtgärdsförslag 
kan utifrån detta visualiseras, exempelvis röjning av igenvuxna miljöer, återupptagen 
hävd genom bete eller slåtter, samt mer artspecifika åtgärder. För en del lokaler är 
åtgärdsbehovet mer akut än för andra. 
 
Resultaten från övervakningen sparas digitalt i en särskild databas på Länsstyrelsen i 
Örebro län, men kommer att tillgängliggöras på olika sätt, t ex till olika myndigheter 
i länet, samt till ArtDatabanken för nationell lagring. Informationen utgör ett viktigt 
beslutsunderlag vid t ex planerings- eller naturvårdsärenden. 
 
Det är av särskild vikt att praktiska åtgärder för skötselkrävande arter snarast kom-
mer igång. Till en början är det exempelvis viktigt att utreda vilka möjligheter det 
finns bland enskilda, ideella föreningar, markägare och myndigheter att samverka 
kring projekt för att återskapa och bevara gynnsamma miljöer för de rödlistade arter-
na. I denna rapport finns presentationer av de arter som inventerats under året som bl 
a också innehåller konkreta åtgärdsförslag.



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 ArtDa-
tabanken och där 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 arbe-
tade dessutom Lars Löfgren på heltid i nio månader 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”. 
 
Från och med 2002 övergick floraväkteriet till floraövervakning, vilken 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 myndighe-
ternas miljöövervakning, handläggning av olika naturvårdsärenden, säkerställandear-
bete, rådgivning till markägare etc. Länsstyrelsen har därför engagerat sig i arbetet 
genom att åta sig att fungera som samordnare. Länsstyrelsen betalar också ut reseer-
sättning till floraövervakarna som till största delen är medlemmar i ÖLBS. Förening-
ens del i arbetet består i att föreslå arter till floraövervakningen, delta i själva över-
vakningen, mata in resultaten i en databas samt rapportera till ArtDatabanken. 
 
Sedan 2002 finns en floravårdsgrupp med representanter från Länsstyrelsen, Skogs-
vårdsstyrelsen, Kommunförbundet, Örebro kommun och ÖLBS. Syftet med flora-
vårdsgruppen 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 från dessa 25 arter årligen välja ut ett mindre antal 
arter för övervakning, och sedan återkomma till dem ungefär vart femte år. Det kan 
förstås bli aktuellt att ompröva valet av de 25 arterna, eller att lägga till någon art 
framöver. I prioritet 2 återfinns t ex 58 rödlistade arter, och i prioritet 3 ingår alla 
övriga rödlistade växter och svampar. 
 
Resultaten från floraövervakningen kommer att digitaliseras och finnas tillgängliga i 
GIS-skikt och vara 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 flora-
övervakning 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 Naturtyp Hotkategori 

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 
Sumpviol Viola uliginosa S V VU 
Mellansträfse (kransalg) Chara internedia L NT 
Hårklomossa Dichelyma capillaceum S V VU 
Broktagel Bryoria bicolor S VU 
Norsk näverlav Platismatia norvegica S VU 

 
 

Metodik 
 
Urval av arter 
 
Sex arter från olika naturtyper valdes ut för floraövervakningen i länet 2003: fältgen-
tiana, hartmansstarr, skogsklocka, ryl, bandnate och sumpviol. Totalt finns för Öre-
bro län ca 515 äldre noterade förekomster av dessa arter sedan 1800-talet. Av dessa 
valdes 131 ut för återbesök under 2003 (se Tabell 2). Dessutom återbesöktes sex lo-
kaler för guckusko och en lokal för granspira, vilka tillhör de arter som inventerades 
under 2002. 
 



Tabell 2. 
Särskilt utvalda arter till floraövervakningen 2003 med uppgifter om noterade före-
komster i länet sedan 1800-talet och utvalda lokaler för återbesök 2003. 
 

Artnamn Ungefärligt antal noterade före-
komster i länet sedan 1800-talet 

Antal utvalda lokaler i länet 
för återbesök 2003 

Fältgentiana 210 42 
Hartmansstarr   40 12 
Skogsklocka 180 60 
Ryl   75 14 
Bandnate     9   2 
Sumpviol     1   1 

 
 
Floraövervakare 
 
Information om floraövervakningen skickades under våren ut till föreningar och 
kommuner m fl. Vi höll upptaktsmöte där upplägg och metodik presenterades. Till 
mötet kom dels medlemmar i Örebro Läns Botaniska Sällskap, men även andra, och 
åtog sig inventeringsuppdrag.  
 
 
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. Länssty-
relsen 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 inte. Beroende på vilket växtsätt arten har, räknades antingen an-
talet plantor eller mättes den yta som plantorna täckte. Resultatet skrevs in i blanket-
ten. 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. Metodiken följer i allt väsentligt den som 
tagits fram av Länsstyrelsen i Östergötlands län (Elf 2001). 
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Resultat 
 
Under 2003 besöktes 131 lokaler där årets övervakningsarter tidigare funnits. Loka-
lerna besöktes av 26 personer, vilka återfann arterna på 78 av de 131 lokalerna (Figur 
1). Detta ger en sammanlagd återfyndsfrekvens på ca 60 %. Dessutom bidrog dessa 
personer till att vi fick kännedom om ytterligare totalt 14 lokaler; för fältgentiana (9), 
skogsklocka (7). 
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Figur 1. Resultat av återbesöken 2003.  
 
Bland de hot som inventerarna noterade var främst effekter av upphörd eller ändrad 
hävd vanligast, t ex är igenväxning som en följd av upphörd användning av slåtter-
ängar och betesmarker en vanlig hotbild för kulturgynnade arter som exempelvis 
fältgentianan. Även allt för svagt bete, eller att får och ridhästar ersatt nötkreatur i 
många betesmarker, är ett annat exempel på förändrad markanvändning som kan 
påverka artsammansättning och konkurrenssituation i kulturlandskapet. 
 
Med hjälp av de hotbilder inventerarna påpekade har vi identifierat särskilda åtgärds-
behov för att behålla de kvarvarande växtplatserna. I många fall kan det vara relativt 
enkla åtgärder som att återuppta slåtter eller annan hävd av ängar, betesmarker och 
kärr, bl a för att hålla tillbaka konkurrerande eller kvävande arter, samt för att under-
lätta fröspridning och minska risk för igenväxning. En del av arterna kräver emeller-
tid mer specifika insatser. 
 
Utförligare redovisning av resultaten ges i artpresentationerna nedan. 
 
 



 
Diskussion 
 
Liksom i rapporten från 2002 års floraövervakning kan vi konstatera att årets urval 
av arter återfanns på långt färre lokaler än vad som besökts. Återfyndsfrekvensen var 
i genomsnitt endast ca 60 % för de besökta tidigare kända lokalerna. Att resultatet 
beror på en reell förlust av lokaler för dessa arter är rätt uppenbart, även om vi tar 
hänsyn till att inventerare kan ha förbisett någon enstaka förekomst och att arternas 
uppträdande på lokalerna varierar från år till år.  
 
Den kunskap som vuxit fram om hotbilden för årets arter ger även en tydlig signal 
om tillståndet för många av våra hotade arters växtplatser. Igenväxning eller för-
ändrad konkurrenssituation är utöver direkt ödeläggelse några av de största hoten. 
Främst utpekas upphörd hävd som exempelvis slåtter och bete, men även att man på 
många håll ersatt betande nötkreatur med får och ridhästar. Orsakerna är förstås olika 
för de olika arterna. För t ex vattenlevande, eller fuktälskande arter, kan förändrade 
förhållanden genom övergödning eller försurning vara lika stora hot, pga den föränd-
rade miljö som resulterar och därefter följande konkurrensskiften. De mer artspecifi-
ka hoten redovisas nedan.  
 
Inventerarna har på de allra flesta lokaler identifierat områden som tycks särskilt 
viktiga för årets arter, vilket i sammanhanget också tydliggjort åtgärdsbehovet. På 
många håll handlar det om att röja upp igenväxande ytor, samt att genomföra direkta 
och konkreta åtgärder för att komma tillrätta med dominerande arter som riskerar 
konkurrera ut de hotade arterna. Sådana åtgärder är förhållandevis enkla och ur ett 
samhällsperspektiv billiga, samt kan lösas genom bättre samverkan mellan markäga-
re och länsstyrelsen, t ex genom rådgivning och stöd. På många håll har också den 
ideella naturvården och enskilda stor betydelse. Det finns också idag ett stort behov 
av att hitta nya och mer effektiva samverkansformer för att få till stånd ett konkret 
naturvårdsarbete på bredare front. De goda exemplen kommer av att åtgärder utförs 
där behoven är som störst, dvs på varje enskild lokal. 
 
Floraövervakningen som genomförs genom samverkan mellan Länsstyrelsen i Öre-
bro län och Örebro Läns Botaniska Sällskap, samt andra intresserade, är ett gott ex-
empel på vikten av engagemang och vilja. Genom den s k floravårdsgruppen finns 
också ett etablerat forum för att diskutera dessa frågor vidare. Kunskapen som kom-
mer fram från projektet leder till bättre regional förståelse för den biologiska mång-
falden och ger handläggare på länsstyrelsen och i kommunerna möjlighet att fatta 
beslut som är grundade på faktisk kännedom om verkliga förhållanden. Detta är ett 
gott steg på vägen mot ett bättre naturvårdsarbete, även om det är långt ifrån tillräck-
ligt. 
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Artvisa presentationer av bakgrund, resultat, 
hot och åtgärdsförslag 
 
 
FÄLTGENTIANA Gentianella campestris 
 
Fältgentiana ingick i 2002 års floraövervakning men valdes ut att övervakas även 
2003. Eftersom arten är tvåårig och bara bildar en svårupptäckt och svårräknad blad-
rosett första året så var det angeläget att återvända ett påföljande år för att få en säk-
rare kunskap om artens status på de olika lokalerna. Dessutom hade Svensk Botanisk 
Förening valt fältgentiana till 2003 års art att ägna extra uppmärksamhet, och tänkte 
senare göra en sammanställning av artens status i hela landet. 

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 gräs-
marksväxter som i hela Fennoskandien minskat mest under senaste halvseklet. 
 
Fältgentianan är en tvåårig, vårgroende ört, som bildar en bladrosett första sommaren 
och blommar andra sommaren. Det finns två varieteter av denna art, dels tidig fält-
gentiana Gentianella campestris var. suecica som blommar i juni–juli, dels sen fält-
gentiana G. campestris var. campestris som blommar i 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 före-
kommer den även i kanten av småvägar där vägbanken byggts upp av kalkgrus. 
 
Ståndortskrav: Fullt ljus och måttligt sur, kvävefattig mark med kort vegetation och 
ett tunt förnalager som inte får vara tjockare än 3.5 cm. Tidig fältgentiana har utveck-
lat mogna frön omkring 20 juli i vår region och marken bör inte slås eller betas före 
dess. För sen fältgentiana gäller att marken inte bör utsättas för bete eller slåtter sena-
re 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 ca 5–15 år. 
 
Hot: Om slåtter med efterbete övergår till enbart bete så missgynnar det arten. Göds-
ling av marken slår snabbt ut fältgentianan, och upphörd hävd är förstås också ett 
hot. 



Fältgentiana i Örebro län 
 
Fr.o.m. 1800-talet har fältgentiana uppträtt på ca 210 lokaler i vårt län. Under de se-
naste två decennierna är den sedd på ca 54 lokaler. Under 2002 års floraövervakning 
besöktes 44 lokaler och arten återfanns på 13 av dessa. Dessutom upptäcktes 2 nya 
lokaler. 
 

Resultat av floraövervakningen 2003 
 
Under 2003 valdes 42 lokaler ut att återbesökas. Fältgentiana återfanns på 21 av de 
besökta lokalerna och dessutom upptäcktes 9 nya lokaler. 27 lokaler besöktes både 
2002 och 2003. På dessa hittades arten båda åren på 11, bara ena året på 7 och inte 
alls på 9 lokaler. Sammanlagt besöktes under båda åren 69 lokaler och fältgentiana 
hittades på 33 av dessa. 
 

Figur 2. Karta över Örebro län med lokaler där arten noterats fr.o.m. 1800-talet. 
 
Skogsbilvägen i Ljusnarsbergs kommun, där det 2002 fanns 1000-tals ex av fältgen-
tiana, besöktes ej 2003. Därför blev kalkbrottsområdet i Glanshammars fg 2003 års 
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rikaste lokal. 2002 två hittades där 125 ex, medan inventeraren kunde räkna till 722 
ex 2003. 
 
I slåtterängarna i Garphyttans nationalpark, Älvhyttans naturreservat och vid Lilla 
Korslången hittades vid årets inventering 165, 150 respektive 122 blommande, troli-
gen tidig fältgentiana. På en nyupptäckt lokal i Degerfors kommun med sent bete av 
nötkreatur fanns 94 ex, på en igenväxande kalkklippäng i Lerbäcks fg 85 ex, på en 
markväg med slagg i Lerbäcks fg 80 ex och på en klippt gräsmatta på tomtmark i 
Grythyttans fg 79 ex. De senare två lokalerna var nyupptäckta. Övriga lokaler hyste 
62, 60, 55, 45, 45, 42, 30, 26, 25, 23, 9, 6, 6, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 1. På 16 lokaler fanns 
troligen tidig fältgentiana (blommade vid besök i juni eller i början av juli) och på 9 
lokaler konstaterades trolig sen fältgentiana (blommade vid besök i augusti eller sep-
tember). 
 
Naturtyper där fältgentiana återfanns: Slåtteräng (5 lokaler), betesmark (14), klippt 
gräsmatta (1), vägkant med slåtter (2), markväg med kalkgrus eller slagg (2), kalk-
klipptorräng (2), kalkbrottsområde (2). 
 
Hot som inventerarna iakttog: I första hand upphörd hävd på slåtterängar och i be-
tesmarker, eller upphört efterbete på slåtterängar, med i dessa fall åtföljande växande 
förnalager och ökad konkurrens från höga örter. Även noterades allt för svagt bete, 
betande hästar som på vissa ställen sparkar sönder det tunna förnalagret, vägkants-
skrapning, igenväxning av naturliga torrängar på kalkklippor, igenväxning av kalk-
brottsområden där verksamheten upphört. 
 
Noterade troliga orsaker till försvinnandet på de lokaler där fältgentiana förgäves 
eftersökts: Upphört bete och slåtter, för svagt bete, igenväxning av markvägar, kraft-
ledningsgata eller skogsglänta. 
 
Åtgärdsförslag 
 
• Fortsatt eller återupptagen hävd av ängar och betesmarker 
 
• Återgång till slåtter med efterbete på de lokaler där tidig fältgentiana förekommer 

bör eftersträvas. 
 
• Aktiv fröspridning inom lokalerna, och även till närliggande lokaler där arten 

tidigare förekommit. Detta kan ses som en ersättning för tidigare traditionell han-
tering 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. 
 
 
 
 
 



HARTMANSSTARR Carex hartmanii 

Bakgrund 

Hartmansstarr är en rödlistad växt placerad i kategorin ”Missgynnad (NT)”. Den 
finns enligt ArtDatabanken på färre än 200 lokaler i landet och den minskar hela ti-
den, mer än 10 % på tre generationer men troligen ej mer än 30 %. 
 
Den är ett flerårigt, upp till 6 dm högt halvgräs med långa utlöpare. Dess frön mog-
nar i juni–juli. 
 
Biotoper: Fuktängar och kärrkanter. Ogödslade slåtter- och betesmarker. Vägkanter 
och dikeskanter. Undantagsvis hittas den på torrängar på kalkgrund. 
 
Ståndortskrav: Frisk till fuktig, kvävefattig mark. 
 
Arten gynnas framför allt av slåtter men även av lätt utmarksbete. Den är kalkgyn-
nad. Hartmansstarr har i ett historiskt perspektiv haft sin populationstyngdpunkt i 
slåttermarker, och hör till de arter som efter en medellång tid minskar starkt i mängd 
vid utebliven hävd och har försvunnit efter 10–35 år. 
 
Hot: Utdikning. På hävdade marker och på väg- och dikeskanter hotas den av göds-
ling eller utebliven hävd och igenväxning. På utmarksbeten hotas den antingen av för 
hårt bete eller av upphört bete och igenväxning. 
 

Hartmansstarr i Örebro län 
 
Fr.o.m. 1800-talet har hartmansstarr uppträtt på ca 40 lokaler i vårt län. Efter 1970 
har den iakttagits på 24 lokaler men redan tidigare konstaterats försvunnen från 12 av 
dessa. 
 

Resultat av floraövervakningen 2003 
 
12 lokaler valdes ut att återbesökas och hartmansstarr återfanns på 9 av dessa. De 
rikaste lokalerna visade sig finnas i ett strandkärr vid en å vid Dohnafors (500 fertila 
strån), i en hästhage vid Tunäs (spridd på en yta av 1 ha) och i ett extremrikkärr vid 
Kilsbergkanten (131 fertila strån). 
 
Naturtyper där hartmansstarr återfanns: Svagt betad hästhage (1), numera ohävdat, 
kalkpåverkat extremrikkärr (1), strandkärr vid å (1), ohävdad fuktig ängsmark (1), 
hävdade diken (3), kalkhäll vid sjö (1) och skuggig klipphylla i skog (1). 
 
Inventerarnas noterade hot mot bestånden och troliga orsaker till försvinnanden: 
Upphörd slåtter eller upphört bete, för hårt bete, upphörd eller för tidig hävd av di-
keskanter, dikesrensning. 
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Figur 3. Karta över Örebro län med lokaler där arten noterats fr.o.m. 1800-talet. 
 
 
Åtgärdsförslag 
 

• Återupptagen slåtter på lokalerna i rikkärr, strandkärr och ängsmark. 
 

• Sen slåtter av dikeskanter där arten förekommer och endast försiktig dikes-
rensning. 

 
 
 
SKOGSKLOCKA Campanula cervicaria 

Bakgrund 

Skogsklocka är en rödlistad växt placerad i kategorin ”Missgynnad (NT)”. Den är 
enligt ArtDatabanken funnen på ca 1000 lokaler i landet men är minskande med mer 
än 10 %, men mindre än 30 %, per 10 år. Den varierar kraftigt i antal på lokalerna 
mellan åren. 
 
Skogsklockan är tvåårig och bildar första året en bladrosett. Andra året blommar den 
i juli. 
 



Biotoper: Skogsklocka är en typisk brynväxt knuten till kulturlandskapet, främst i 
skogs- och mellanbygder. Den växer i bryn i anslutning till odlad mark, i åkerdiken, 
på vägkanter, traktorvägar och stigar. Förr även på ogödslade slåtterängar och i ut-
marksbeten. Kraftledningsgator, bergbranter och åbrinkar är andra biotoper den kan 
uppträda i. 
 
Ståndortskrav: Frisk mark med måttligt sur reaktion och måttlig kvävenivå. Helst 
halvskuggiga växtplatser. 
 
Arten gynnas av slåtter av ängar, skogsbryn, diken, vägkanter, men även av utmarks-
bete. Den är kalkgynnad. Skogsklocka har i ett historiskt perspektiv haft sin popula-
tionstyngdpunkt i slåttermarker, och hör till de arter som efter det att hävden upphört 
först ökar starkt i mängd för att sedan efter 25–50 år minska i mängd och dö ut. 
 
Hot: Upphörd hävd och igenväxning av, eller plantering av gran på, slåtterängar eller 
utmarksbeten. Upphörd hävd av skogsbryn, diken, vägkanter. Hävd av vägkanter och 
vägdiken vid för arten ogynnsam tidpunkt. Rationalisering av jordbruket genom bort-
tagande av åkerholmar, öppna diken och flikiga åkrar. 
 

Skogsklocka i Örebro län 
Fr.o.m. 1800-talet har skogsklocka uppträtt på ca 180 lokaler i vårt län. På ca 10 lo-
kaler sågs den senast under 1800-talet och på ca 40 lokaler sågs den senast mellan 
1900 och 1969. Fr.o.m. 1970 har den iakttagits på ca 130 lokaler. 
 

Resultat av floraövervakningen 2003 
 
60 lokaler valdes ut att återbesökas och skogsklocka återfanns på 42 av dessa. Dess-
utom hittades 7 nya lokaler. De rikligast blommande lokalerna visade sig finnas i en 
f.d. björkhage, numera tomtmark, vid Skuru (440 ex), på vägkant, i dike och i slänter 
mot åker vid Vältran (300 ex), på grusväg och banvall vid Bännebo hpl (106 ex), på 
vägkant, i stenigt skogsbryn och inne i lövskog vid Viken (102 ex), i hage, dike och 
stenig lindkrattskog vid Västra Kattala (91 ex), utefter skogsvägskant norr om Grim-
sö (87 ex) och på vägkant och i skogsbryn söder om Bengtsbo (82 ex).  
 
Naturtyper där skogsklocka återfanns: Vägkant, vägren och dike (31 lokaler), slänt 
(7), skogsbryn (7), lövskog, lövholme, ofta stenig (6), igenväxande hagmark (4), ut-
efter skogsväg (3), igenväxande åker (2), tomtmark, gräsmatta (2), banvall (2), häv-
dad betesmark (1), kraftledningsgata (1). 
 
Inventerarnas noterade hot mot bestånden och troliga orsaker till försvinnanden: 
Upphörd slåtter, upphört bete i skogklädd hagmark, för kraftigt bete, fårbete, upp-
hörd slåtter av vägrenar och diken, för tidig slåtter av vägrenar och diken, dikesrens-
ning. 
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Figur 4. Karta över Örebro län med lokaler där arten noterats fr.o.m. 1800-talet. 
 
Åtgärdsförslag 
 

• Återupptagen slåtter av vägkanter och övergång till sen slåtter av dessa. 
 

• Återupptaget lätt bete i de hagmarker där arten förekommer. 
 

• Slåtter av bryn och slänter där arten förekommer. 
 
 
 
RYL Chimaphila umbellata 

Bakgrund 

Ryl är en rödlistad växt placerad i kategorin ”Sårbar (VU)”. Den är enligt ArtData-
banken känd från ca 300 lokaler i landet men har under de senaste 45 åren (3 genera-
tioner) minskat med mer än 30 %. I en del landskap har minskningen varit ännu stör-
re. 
 
Ryl är ett flerårigt, vintergrönt ris som blommar under senare delen av juli och större 
delen av augusti. Den ha en upp till 1,5 m långa underjordisk stam. Denna tillväxer 
med ca 1 dm per år och bildar varje år ett ovanjordiskt skott vilket blommar först 



efter 5-6 år. Varje skott kan blomma i ca 10 år. Den underjordiska stammen dör efter 
ca 15 år. Detta betyder att en individ av ryl under gynnsamma betingelser som mest 
kan ha 9 blommande och 5 sterila ovanjordiska skott.  
 
Biotoper: Glesa tallskogar på genomsläpplig mineraljord (grus, sand, morän) eller 
hällmarker.  
 
Ståndortskrav: Frisk till torr, mager men inte alltför sur mark. Rylen är ljuskrävande. 
Blåbärsriset får ej vara dominerande. De mycket små fröna behöver blottad jord för 
att kunna gro. 
 
Arten gynnas av att marken är kalkpåverkad. Den gynnas av lätt gallring och sanno-
likt också av skogsbete och bränder. 
 
Hot: När tallskogen sluter sig och granen och blåbärsris etablerar sig brukar blom-
ning och fruktsättning upphöra. Slutavverkning medför oftast att rylen försvinner 
eftersom den inte tål kraftig exponering eller konkurrens från högvuxen hyggesvege-
tation. Körskador, markberedning, mycket hyggesavfall på växtplatsen kan också slå 
ut arten. Ökad kvävebelastning genom luftföroreningar eller skogsgödsling medför 
ökad humustillväxt och innebär att lingontallskogen övergår till blåbärsrik tallskog. 
 

Ryl i Örebro län 
 
Fr.o.m. 1800-talet har ryl uppträtt på ca 75 lokaler i vårt län. På ca 21 lokaler sågs 
den senast under 1800-talet och på ca 27 lokaler sågs den senast mellan 1900 och 
1969. Fr.o.m. 1970 har den iakttagits på ca 27 lokaler. 
 

Resultat av floraövervakningen 2003 
 
14 lokaler valdes ut att besökas och ryl återfanns på 5 av dessa. I Degerfors fg fanns 
en lokal med 163 ovanjordiska skott, varav 25 blommade och i Glanshammars fg 
hittade man på en lokal 103 skott, varav 22 blommade. På en lokal i Karlskoga fg 
räknade man till 90 skott, dock ingen som blommade. I Norabergs fg finns två när-
liggande lokaler där man detta år fann 24 resp. 44 skott. På den senare lokalen 
blommade 5 av skotten.  
 
Naturtyper där ryl återfanns: Gles, talldominerad barrskog på kalkgrund, blåbärstall-
skog, 40-årig barrskog, tallskogsbryn mot hygge, vid körväg i tallskog. 
 
Inventerarnas noterade hot mot bestånden: Igenväxning, slutavverkning. 
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Figur 5. Karta över Örebro län med lokaler där arten noterats fr.o.m. 1800-talet. 
 
 
Åtgärdsförslag 
 

• Förhindra slutavverkning på lokalerna 
 

• Borttagande av alla granar och allt blåbärsris på lokalerna. 
 

• Lätt gallring när tjälen bär och borttagande av allt hyggesavfall, detta för att 
skapa en lagom gles skog. 

 
• Skapa ytor med blottad jord för att möjliggöra fröspridning. 

 
• Naturvårdsbränning. 

 
 
 
BANDNATE Potamogeton compressus 

Bakgrund 

Bandnate är en rödlistad vattenväxt placerad i kategorin ”Sårbar (VU)”. Den är enligt 
ArtDatabanken funnen på totalt ca 100 lokaler i landet men är minskande. 



Bandnate är en relativt smalbladig nateväxt som saknar flytblad. Därför krävs det 
oftast båt, vattenkikare och/eller kratta för att få syn på den och kunna ta upp exem-
plar för artbestämning. Den övervintrar med kraftiga vinterknoppar. 
 
Biotoper: Sjöar, dammar och tjärnar, samt åar med lugnt vatten. 
 
Ståndortskrav: Den växer i näringsrika vatten med måttligt eller liten kvävebelast-
ning. 
   
Arten gynnas av kalkrika bottenavlagringar. 
 
Hot: Bandnate hotas främst av eutrofiering med ökande kvävebelastning. På sina håll 
drabbas den hårt av betet av stora simfåglar, framför allt kanadagäss. 
 

 
Figur 6. Karta över Örebro län med lokaler där arten noterats fr.o.m. 1800-talet. 
 

Bandnate i Örebro län 
 
Fr.o.m. 1800-talet har bandnate hittats på 9 lokaler i vårt län. På 3 av dessa sågs den 
senast på 1800-talet. Efter 1969 är den sedd på 5 lokaler. 
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Resultat av floraövervakningen 2003 
 
2 lokaler valdes ut att besökas men bandnate återfanns inte på någon av dessa. Den 
ena lokalen är en vik i den stora, mesotrofa sjön Tisaren, och den andra lokalen, 
Igeln, är en mindre, eutrof sjö med hela tiden minskande öppen vattenyta. 
 
 
 
SUMPVIOL Viola uliginosa 

Bakgrund 

Sumpviol är en rödlistad växt placerad i kategorin ”Missgynnad (NT)”. Den finns 
enligt ArtDatabanken på ca 150 lokaler i landet men har troligen minskat med mer än 
10 % de senaste 30 åren och förekomsten är eventuellt kraftigt fragmenterad. 
 
Den är en flerårig ört med intensivt blåvioletta blommor på ganska höga, bladlösa 
stjälkar och med stora, blanka, basala blad. 
 
Biotoper: Stränder utefter lugntflytande vattendrag, såväl i glesa strandskogar som på 
öppna mader eller fuktängar. Även vid bäckkanter, i alkärr och kärrängar. 
 
Ståndortskrav: Näringsrik, våröversvämmad mark där svämsedimentet årligen ger 
marken ett nytillskott av kväve och fosfor. Sumpviolen återfinns ofta i den översta 
svämzonen. 
   
Hot: Kalavverkning och omfattande röjningar. Dikning och kanalisering. Vattenre-
glering, särskilt om den normala vårflodsdynamiken ändras. Om arten finns kvar vid 
rensade diken är det oftast en restförekomst av normalt mycket individrika popula-
tioner. 
 

Sumpviol i Örebro län 
Det finns med säkerhet bara en enda lokal för denna art i vårt län, i södra delen av Bo 
fg. Sumpviol upptäcktes där på 1930-talet och har sedan dess iakttagits då och då 
med som mest ca 1000 ex under 1970-talet. Fram till nu är den senaste rapporten från 
1990 då där iakttogs 20 blommande ex. 
 

Resultat av floraövervakningen 2003 
 
Vid besök av den enda lokalen konstaterades att där fanns 70 ex varav 38 blommade. 
De växte utefter en dikeskant i en fuktig björkskog, i grästuvor på en muddringsvall i 
hård konkurrens med uppväxande sly. 
 
Åtgärdsförslag 
 

• Bortröjning av sly på lokalen. 
 



• Återskapa tidigare vattenföring genom viss igenläggning av skogsdiket och 
därmed uppnå ett lugnare vattenflöde och en garanterad årlig våröversväm-
ning av ett stort område utefter diket. 

F
 

igur 7. Karta med den enda lokal där sumpviolen noterats fr.o.m. 1800-talet. 

 
 
Övriga arter 
 
Under 2003 återbesöktes också en del lokaler för guckusko och granspira. Dessa ar-
ter inventerades redan som årets arter 2002. Nedan ges kortfattade kommentarer 
kring resultatet från dessa besök. 
 
 
GUCKUSKO Cypripedium calceolus 
 
Sex lokaler i Vikers fg återbesöktes och där fanns ungefär samma antal ex eller något 
fler ex än året innan: 124, 38, 31, 16, 15 resp. 13 ex. Dessutom återfanns i en gräs-
matta i en trädgård 120 ex. I Hällefors kommun återbesöktes fyra lokaler och på tre 
av dessa fanns ungefär samma antal ex som året innan. På den fjärde lokalen hade 
man tidigare förgäves sökt arten men nu återfanns 1 ex. 
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GRANSPIRA Pedicularis palustris 
 
En lokal i Nysunds fg besöktes. Året innan sågs där ”rikligt” med granspira utefter 
ett fuktstråk i en trädbevuxen hagmark. Nu konstaterades att 2003 fanns där ca 1000 
ex utefter fuktstråket i denna hage som är lätt och sent betad av nötkreatur. 
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