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Tidigare anställningar

• Seeds of Success (SOS) 
• Native Plant Trust Boston 
• Genbank, fröinsamling 

• North Carolina Botanical Garden 
• Taxonomisk forskning och 

herbarieassistent 
• Naturvårdsträdgård, inhemska 

arter i odling 
• Pollinatörer i fokus 



Floraförändringar i Skåne 1800-2020 
• Hallman, C., Tyler, T. & Olsson, O. (2021). Changes in south-Swedish vegetation 

composition over the last 200 years as described by species-specific indicator and 
trait values and documented by museum and literature records. Manuscript 
submitted to Ecological Indicators. 

• Landskapet blir mer homogent och artfattigt, vanliga arter blir lokalt 
sällsyntare 
• Tidsperspektivet 
• Människor har orsakat stora floraförändringar under mer än 200 år  
• Vi kommer utan tvekan att fortsätta manipulera naturen på 

landskapsnivån



N, P och pH

Ett skifte I vegetationen mot växter som trivs I jordar med: 
- högre N  
- högre P  
- lägre pH (mer surt) men börjar att plana ut   

! N läckage och N-bruttolasten i södra Sverige har varit 
omfattande redan i mitten av 1800-talet (Hoffman et al. 2000) 



Kampanjer och alarm skapar panik
• Myndigheter och allmänheten känner 

panik kring artförlust och att vi starkt 
missgynnat den biologiska mångfalden i 
Sverige 

!  Många åtgärder har rekommenderats 
av olika aktörer 

…bland annat att bygga insektshotell och 
plantera ’bivänliga’ arter

!  Stor efterfrågan på 
’ängsfröblandningar’  

…vilket kan sprida arter i en omfattning som inte 
setts tidigare



• Hur många här idag förvaltar natur eller mark i någon 
omfattning?  

• Hur många har beställt eller tänkt beställa en ängsfröblandning 
för att gynna biologisk mångfald?   
! Av dessa, hur många har tyckt att det är svårt att välja 
vilken  blandning man ska beställa och/eller undrat över hur 
fröerna produceras? 



Punkter för idag

1) Vad är det för ’ängsfröblandningar’ och 
växtmaterial som sprids i Sverige? Vem 
använder sig av detta?  

2) Vilka risker finns gällande det använda 
materialet?  

3) Vad säger vetenskapen och vad vill man 
ha utifrån ett naturvårdsperspektiv? 



1) Vad är det för ’ängsfröblandningar’ 
och växtmaterial som sprids i Sverige? 
Vem använder sig av detta?  



Dagens två alternativ
• Stora, industriella 

hortikulturfirmor 
• Oftast ogenomtänkt 

arturval  
• Icke spårbara 

provenienser och 
oftast inte svenskt 
material 
• Risk för introduktion 

av invasiva arter och 
främmande 
genotyper 

• Småskaliga 
familjeföretag 
• Inget regelverk för 

insamling av fröer 
eller uppodling av 
växter och därmed 
risk för minskad 
genetisk mångfald 
(mer sedan)   
• Olika provenienser 

skickas kors och tvärs 
• Svårt att skala upp 

och leverera den 
mängd som 
efterfrågas 



Stora företag med bristande hänsyn gällande 
arturval eller proveniens

• Främmande/aggressiva arter  
• Fingerborgsblomma  

• Rödlistade arter  
• Klätt (EN), riddarsporre (NT) 

• Utländska 
• Gyllenlack (Grekland), 

borstnejlika (Sydeuropa och 
Asien), fjädernejlika 
(Östeuropa), sommarglim 
(medelhavet)  

• Innehåll 
Sommarlin 
Ringblomma 
Blåklint 
Blåeld 
Vallmo 
Förgätmigej 
Gyllenlack 
Åkerlätt 
Prästkrage 
Borstnejlika 
Sommarslöja vit 
Judas Silverpenning 
Sommarglim 
Riddarsporre 
Fingerborgsblomma 
Röllika 
Gurkört 
Fjädernejlika



Stora företag med bristande hänsyn gällande 
arturval eller proveniens

• Främmande arter  
• Honungsfacelia (västra USA) 

• Rödlistade arter  
• Alpklöver (EN) 

• Utländska 
• Gyllenlack (Grekland), borstnejlika 

(Sydeuropa och Asien), fjädernejlika 
(Östeuropa), sommarglim 
(medelhavet),    

Innehåll 
Quinoa 
Lin 
Rödklöver 
Kärringtand 
Bovete 
Vitklöver 
Alpklöver 
Honungsört 
Esparsett 
Fodermärgkål 



Honungsfacelia/honungsört – Phacelia tanacetifolia  

• Har sin naturlig utbredning i västra USA  
• Rekommenderas oftast inom jordbruk för att öka pollinering av grödor  
• Okända konsekvenser i svenska ekosystem, särskilt när klimatet blir 

varmare 

Förvildad/kvarstående utanför Hardeberga
Foto: jordbruksverket



Honungsfacelia 
Utsök från ArtPortalen 
2000-2021



Honungsfacelia 
Utsök från ArtPortalen 
2000-2021



Vem använder fröblandningar? 
• Myndigheter 

• Länsstyrelsen, för naturområden och naturreservat 
• Trafikverket, för infrastrukturprojekt, ekodukter, artrika 

vägkanter, rondeller…   

• Kommuner och städer  
• LONA-projekt och pollineringsuppdrag

• Privata aktörer  
• Villaägare, lantbrukare, 

skolor, föreningar…  



• 20 hektar  

• 12 kilo frön 

• Större satsningar nästa år 



2) Vilka risker finns gällande det 
använda materialet? 

a) genetik och ekosystem b) teoretiska frågor kring användning 



En generell risk: störning av arter och naturliga 
processer

• Naturlig fröproduktion och -spridning 
är komplexa och artspecifika processer  
• Begränsat geografisk  
• Vind, vatten, fåglar, däggdjur, myror, med 

flera    
• Evolution, selektion, historia och tid 

• Nu pågår ett experiment i stor skala där 
uppodlade arter och gener sprids långt ut 
i naturen, frikopplat från naturliga 
processer 

Backtimjan – Thymus serpyllum



Risker med spridning av 
främmande genetiskt material

• Redan 2003 flaggar man för negativa effekter 
av att flytta genetiskt material 
• Genetic swamping: lokala genotyper kan ”dö 

ut” genom att inkorporeras i genpoolen av 
en snabbt ökande introducerad population



SLU Ultunas glasbjörkallé - ekotyper från hela Sverige 

• Tillväxt, lövsprickning, höstfärgning och lövfällning har dokumenterats sedan 1930 

Foto: Sten Ridderlöf 



Ecoregions



Risker med uppförökning av vilda växter 

• Vilda växter snabbt anpassar 
sig till odlingsmiljön (ibland 
behövs bara några få 
generationer) 



Risk: fröinsamling och/eller uppodling kan ske på ett 
sätt som gör att genetisk variation tappas bort

• Kungsmynta vid Hallebäckens dalgång 12 augusti  
• Vilda populationer innehåller oftast en stor genetisk variation 



Utplanteringar gäller inte bara örter…

• E-plantor 
• Genetisk enfald i stor skala 
• Ekotyper och annan 

inomartsvariation? 
  

• Exempelvis alléer 
• Ersätta gamla träd som är 

flera hundra år gamla och 
troligen har ett lokalt 
genetiskt ursprung  

• …och ta fram förädlade 
sorter som oftast uppodlas 
från endast en frökälla i 
Sverige 



Risk: oklar proveniens 

• Varifrån kommer plantmaterialet? 
• Ersättningar utan att få veta om det? 
• Ersättningar från utlandet?  
• Rödlistade arter och deras ursprung? 



Praktnejlika (EN) vid anlagd 
äng nära Bunkeflostrand 

• Ingen dokumentation 
• Suspekt proveniens 
• Liknar inte sorterna som odlas 
• Är materialet svenskt? 

• Närmaste (vilda) population 
endast 11 km söderut, vid Lilla 
Hammars näs 

Foton och fynd: Stefan Andersson, Lunds universitet, LBF



Risk: satsning på att skapa nya ytor istället för att bevara 
naturvärdet i de befintliga

Illustration: 
Environmental 
studies scholar 
Liz Anna Kozik. 



Risken med felsatsning, 
forts.



Risk: skötseln glöms bort

• Ängar och andra naturbetesmarker är resultat av hävd och störning 
där arterna rekryteras som en följd av dessa processer  
• En direkt introduktion av arter (utan säkerställd skötselregim) kan 

leda till onödiga artförluster pga olämpliga skötselåtgärder



Risk: felbeställningar
• Vissa arter är särskilt påverkade av förädling och blir ’konstiga’ 

• Insådd av vad man tror är fältvädd (Scabiosa columbaria) kan visa 
sig vara praktvädd (Scabiosa atropurpurea) 

• Vad händer om de korsar sig i naturen?



Risk: svårigheter att skala upp

• Direktsådd från vildsamlat frö kan antas ge 
populationer med hög genetisk variation  
• Vissa arter kan vara svåra att skörda och ger 

därför inte tillräckligt med frön  
• Detta kan kräva kostnadskrävande uppodling 

innan utsåningen 
• Människor bestämmer då vilka arter funkar 

och utgör en selektion utifrån behov…

Hampflockel – Eupatorium cannabinum



Donald Rumsfield – known knowns, known unknowns 
and unknown unknowns…

• Det finns det som vi vet att vi vet, det 
finns det som vi vet att vi inte vet och det 
finns det som vi inte vet att vi inte vet… 

• Vad händer når vi tillför X antal plantor/
frön till vägkanter eller naturreservat, 
utan dokumentation om proveniens osv? 
Hur kommer naturvårdare om 100 år att 
se på detta?

• Kan det uppstå en ’mismatch’ mellan 
införda växtarter/genotyper och lokala 
pollinatörer som inte har tidigare 
samexisterat? 
• Vad händer om vi förlorar lokala 

provenienser och ekotyper av inhemska 
arter genom genetic swamping?



3) Vad säger vetenskapen och 
vad vill man ha utifrån ett  
naturvårdsperspektiv? 

Genbank för vilda växter i Sverige



Efterfrågan för ängsfröer och lokalt 
producerat växtmaterial kommer 
säkerligen att öka under kommande år 
och därför bör naturvårdare vara 
förberedda 



Nyhet: Policy kring spridning av växtmaterial 
från Svenska Botaniska Föreningen 

• Publicerades på SBFs hemsida i 
fredags 19/11 
• Ladda ner den: svenskbotanik.se

• Innehåller rekommendationer 
för när man ska, eller inte ska, 
sprida frö- och plantmaterial  
• …och om vilka material som kan 

användas?  
• Fokus på regionala och lokala 

provenienser 



SBFs policy för spridning av växtmaterial i naturliga miljöer 



European Native Seed Producers Association 
-ENSPA 
• 9 fröproducenter i Europa som ställer krav 

på sig själva med att bland annat samla frön 
utifrån populationsgenetiska principer och 
att säkerställa att uppodlingen också sker 
för att behålla genetiska egenskaper 
• www.native-seed.eu



Vad behöver vi? 

• Övergripande plan och regelverk 
• experter  
• skapa efterfrågan och  
• ställa krav på åtminstone regionalt 

ursprung) 

• Protokoll för insamling  
• Verksamhet  
• långtidsbevarande  

• Användning/implementation 
• beställningsmöjligheter 

• Möjligheten att dokumentera finns för 
närvarande endast för de som sår ut 
’ängsfröer’, och detta rekommenderar 
jag starkt 
• använd artportalen 
• rita polygon och beskriv vilka arter, 

provenienser och företag som använts 
• kryssa gärna i rutan ’ospontan’



Klimatförändring, havsnivåhöjning, och 
förlust av stränder 
• I många länder har man satsat på 

att strandhabitaten och dess 
karaktäristiska arter ska skydda 
inlandet  
• Dels via skydd men även genom 

restaurering av strandhabitat 
med hjälp av lokalt växtmaterial

• Hur förbereder sig Skåne inför 
detta? 



Möjlig användning av 
inhemskt växtmaterial

• Ekologiska kompensationer, 
pollineringsprojekt, restaureringar, 
bekämpning av invasiva arter, inom 
jordbruket, infrastrukturprojekt, uppvisning 
för allmänheten i t. ex. park-, skols- och 
kulturmiljöer 

• Motstånd  
• många landskapsarkitekter är inriktade på 

gestaltning/design 
• ett samhälle som hyllar ordning, reda och 

kontroll även i naturliga miljöer



Botaniska trädgårdar?  
En jätteresurs för artbevarandet

• KEW och många botaniska 
trädgårdar i Europa och USA har 
sedan länge satsat på att bevara 
vilda växter och att stödja olika 
program för frö- och växtförökning 

• I Sverige är det estetiska oftast 
viktigast: tropiska växthus och 
rariteter 

• Ex-situ program för hotade arter i 
Skåne - Fredriksdal och Lunds 
Botaniska trädgård  



Vem tar ansvaret för att säkra växtmaterial? 

• Ingen på Naturvårdsverket jobbar 
aktivt med detta  
• NVV kan inte heller ge förslag på 

någon annan organisation som 
skulle kunna ta ansvaret  

• Naturskyddsföreningen?  
• Tidsbestämda projekt på 3-4 år 



Användning av lokala frömaterial: 
Trafikverksrondell i Åhus 

• Insamling och direktsådd av befintligt 
frömaterial från intilliggande vägområden  

• Blåeld, pukvete, harklöver, kornvallmo, 
väddklint, sandvita och backlök



Rekommendationer  
 
1) Avstå med insådd i naturnära områden tills lokalt material har utvecklats eller 
samla lokala fröer inom din organisation för specifika projekt 
 
2)Be forskningsinstitut att vidare undersöka risker med spridning av växtmaterial i 
Sverige  
 
3) Uppmuntra myndigheterna/staten att utveckla ett nationellt program för 
produktion av lokala frö- och växtmaterial för inhemska kärlväxter


