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Hur går det för Skånes kärlväxter? 

• Många arter riskerar regionalt eller nationellt utdöende

• Vanliga arter minskar dramatiskt
• ex slåtterfibbla, slåttergubbe, kattfot, ängsskära, smörbollar

• Framförallt är det markanvändningen som förändrat arternas 
habitat 
• Alltför intensiv markanvändning
• Igenväxning - för lågintensiv markanvändning
• Exploatering



Ex situ-bevarande – ett sätt att 
hjälpa de mest hotade arterna

• Bevara i naturen i första hand – in situ bevarande – genom 
hållbart brukande

• Förstärka befintliga förekomster – stärka populationens 
överlevnad

• Nya förekomster – sprida riskerna för utdöende

• Hålla arter i odling som en levande genbank – ex situ bevarande



Ett långsiktigt samarbete

• Länsstyrelsen Skåne – samordnar, dispenser/tillstånd mm

• Lunds universitet – strategiska frågor

• Botaniska trädgården, Lunds universitet – odling

• Fredriksdal museer och trädgårdar, Helsingborgs stad - odling

• Lunds botaniska förening – art- och lokalkunskap



Vad gör vi?

• Dialog om arters behov av ex situ bevarande

• Strategier för insamling, odling och utsättningar

• Ansöker om dispenser och tillstånd

• Odling som ger nya frön eller plantor

• Dokumentation (Artportalen)

• Kommunikation



Vilka arter kan bli aktuella?

• Skåne som en utpost (marginalpopulationer)
o nordlig utpost – fältnocka, sandvedel, strandsötväppling
o sydlig utpost - backklöver, skogsklocka

• Art med få lokaler – kamomillkulla, sandnörel, åkerranunkel

• Art som minskar starkt i Skåne – kattfot, slåtterfibbla 

• Art vars utbredning är fragmenterad
o i Skåne – sandnejlika, korskovall
o i Sverige – praktnejlika, sommarklynne
o ur europeiskt perspektiv – dansk iris, fältnocka

• Art vars livsmiljö inte finns i dagens landskap – hotade åkerogräs, stinkmålla, 
ängssilja, fältnocka

• Ansvarsart – sandnejlika (> 90 % av pop. finns i Skåne)

• ÅGP-arter



Dansk iris
Utbredning enligt Hultén & Fries, 1986



Arter i projektet

Svenskt namn Vetenskapligt namn Hotkategori Ex situ-odling

Kamomillkulla Anthemis cotula EN Fredriksdal

Stor sandlilja Anthericum liliago EN Lund

Klubbfibbla Arnoseris minima EN Fredriksdal

Sandvedel Astragalus arenarius EN Lund

Raggarv Cerastium brachypetalum EN Fredriksdal, Lund

Gatmålla Chenopodium murale EN Fredriksdal

Stinkmålla Chenopodium vulvaria EN Fredriksdal, Lund

Praktnejlika Dianthus superbus EN Fredriksdal

Stor ögontröst Euphrasia officinalis subsp. pratensis EN Fredriksdal

Hårginst Genista pilosa NT Lund

Klockgentiana Gentiana pneumonanthe VU Fredriksdal, Lund

Kustgentiana Gentianella campestris ssp. baltica EN Fredriksdal

Dvärgjohannesört Hypericum humifusum EN Fredriksdal, Lund

Åkerfibbla Hypochaeris glabra VU Fredriksdal

Flikstånds Jacobaea erucifolia CR Fredriksdal, Lund

Spjutsporre Kickxia elatine EN Fredriksdal, Lund

Vårvial Lathyrus sphaericus CR Fredriksdal

Sandlusern Medicago minima EN Fredriksdal, Lund

Strandsötväppling Melilotus dentatus CR Fredriksdal, Lund

Sandnörel Minuartia viscosa CR Fredriksdal, Lund

Kalvnos Misopates orontium NT Fredriksdal, Lund

Korndådra Neslia paniculata EN Fredriksdal, Lund

Åkerranunkel Ranunculus arvensis VU Fredriksdal, Lund

Filtros Rosa tomentosa CR Fredriksdal

Åkermadd Sherardia arvensis EN Fredriksdal, Lund

Ängssilja Silaum silaus CR Fredriksdal

Fältnocka Tephroseris integrifolia CR Fredriksdal

Kärrnocka Tephroseris palustris CR Fredriksdal

Sommarklynne Valerianella dentata VU Fredriksdal, Lund

Alvarveronika Veronica praecox EN Fredriksdal, Lund



Åkerranunkel (VU)
• Ettårigt åkerogräs
• Minskat sedan slutet av 1800-talet i Europa

• 1 naturlig population i Skåne
• 1 återskapad population i ekologisk åker



Korndådra (EN)
• Ettårigt åkerogräs på kalkrika, leriga jordar
• 166 lokaler 1956 - 1975

• 40 rutor i Skånes flora
• 2016 inga förekomster
• Odling och nya växtplatser?



Raggarv (EN)
• Sydlig art, sällsynt i västra och norra Europa
• Anpassad till hävd av torra marker med gles växtlighet

• 5 lokaler i Skåne, varav bara en individrik
• Vinterannuell



Skogsklocka (NT)
• I Europa en nordöstlig art, kraftigt minskande i Sverige
• Nästan borta från Skåne?

• Hävdgynnad, men finns miljöerna?
• Infrastruktur



Backklöver (NT)
• Sydöstra Sverige, minskar i de flesta områden
• 2 kända populationer i Skåne, den största med 14 plantor.

• Kalk- och slåttergynnad



Strategier vid insamling

Vilka skånska populationer bör vi samla ifrån?
• Perifera eller centrala populationer

• Stora eller små populationer
• Populationen ska tåla en skattning
• Syftet – enbart ex situ bevarande eller även förstärkning 

och/eller nyetablering



Odling

• Hur bevaras vilda växters mångfald av egenskaper inom 
arten vid odling?

• Bevara i odling i mer naturlika miljöer som anlagda ängar 
eller betesmarker

• Kunskap om enskilda nya arter inför odling från 
privatpersoner, floraväktare, forskare, lantbrukare m fl



Tillbaka till naturen

• Inom historiskt utbredningsområde
• Endast ursprungligt material till befintlig population

• Lämplig habitat med rätt markanvändning ska finnas
• Långsiktig skötsel garanterad
• För flera arter finns odlas material från två skånska 

populationer



Bevara genom kommunikation

• Tillsammans når vi en bredare publik
• Allmänhetens kunskap och medvetenhet ökar

• Samband mellan hotade kärlväxter, hållbart brukande, 
biologisk mångfald och klimat



Möjligheter och 
utmaningar 

• Väldigt sällsynta arter

• Hur mycket och var vill vi sprida 
arterna? Seed transfer zones

• Ex situ-bevarande – genbank för 
framtida spridning av arterna i 
Skånes gröna infrastruktur

• Ex situ-bevarandet bör gå hand i 
hand med bevarande in situ

• Sprida arbetssättet till andra 
regioner i Sverige



Tack!



Sammanfattning

Ex situ-bevarande av hotade kärlväxter:

• Komplement till in situ-bevarande -
förstärka befintliga förekomster och 
nyetablering

• Spridning med eftertanke – bevara 
historiska geografiska mönster, lokala 
anpassningar och genetiskt unika 
populationer

• En genbank för framtida spridning av 
arterna i Skånes gröna infrastruktur
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