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läsvärt
Storverk om  
norska Salix
En nyutkommen monografi över släk-

tet Salix i Norge har mycket att tillföra 

svensk botanik, menar Thomas Karls-

son. Ladda ner boken, läs in lämpliga 

avsnitt, och gack sedan och finn några 

hos oss okända eller förbisedda viden! 

Glöm bara inte att samla belägg – 

Salix är fortfarande ett svårt släkte!

THOMAS KARLSSON

I bokform väger verket 2,7 kg, omsluter 716 
sidor och upptar 3,7 cm i bokhyllan. Boken 
är häftad. Den är snyggt gjord, tryckt på fint 
papper som bär fram bilderna bra, men den 
är tung och klumpig – definitivt ingen fält-
manual. Den är limbunden och med tiden 
kommer sidorna troligen att virvla runt på 
skrivbordet.

Detta är dock ett problem för fåtalet. 
Gunneria, den till Trondheim knutna serie 
där volymen ingår, har nämligen gått över 
till nätpublicering, och bara några få exem-
plar har tryckts. Om nätpubliceringens för- 
och nackdelar kan man orda mycket, men 
här är två tilltalande saker: Du har boken 
efter en knapptryckning, och det kostar 
ingenting. Gå in på www.ntnu.no/museum/
gunneria och ladda ner den, högupplöst 
eller lågupplöst. – Den högupplösta ver-
sionen (två filer) rekommmenderas. Den 
tar en stund att ladda ner, men väl på plats i 

hårddisken är den snabb, och många bilder 
(speciellt av behåring) är betydligt bättre 
än i den lågupplösta versionen. Vill man 
absolut ha boken i hyllan så kan man lämna 
de högupplösta filerna till ett ”print on 
demand”-tryckeri.

Läsaren bör nog ha någon kunskap om 
släktet, men behöver knappast ha botanisk 
utbildning. Boken är på norska (bokmål) och 
ytterst välskriven, utan trassliga formule-
ringar och utan oförklarade fackuttryck. 
Som svensk har jag inte haft någon svårig-
het att förstå, förutom lite besvär i början 
med att växternas namn är på norska; det 
komplicerar ytterligare att enligt nutida 
norsk praxis är artnamn och underartsnamn 
helt olika, ripvide S. glauca heter till exem-
pel myrvier men underarten vanligt ripvide 
subsp. glauca heter sølvvier. Ha gärna en 
lista med norska → vetenskapliga namn 
till hands (finns på bokens sista uppslag). – 
Antalet tryckfel är minimalt (jag har sett 
två). 
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Bakgrundskapitel
De inledande kapitlen rekommenderas för 
sträckläsning – förutom en mängd rele-
vant information om Salix finns här också 
mycket av allmänt biologiskt intresse. De 
behandlar släktets systematiska placering, 
dess evolution och indelning, arternas sprid-
ningssätt, karaktärer som används för att 
skilja arterna, och hur man samlar. Mycket 
användbar är en lista med ”spesialkarakte-
rer”, som är diagnostiska för en enda eller 
bara få arter.

Salix är med rätta känt för sin förmåga att 
hybridisera, men ryktet är överdrivet. Flera 
arter är vanliga tillsammans men hybridise-
rar inte alls eller bara sporadiskt – i fjällen 
gäller detta ripvide S. glauca, ullvide S. lanata 
och lappvide S. lapponum, som är rätt lika 
varann men som, såvitt man vet, aldrig 
hybridiserar. I låglandet har vi bindvide 
S. aurita, sälg S. caprea och gråvide S. cinerea. 
De växer ofta tillsammans, är snarlika 
och dessutom nära släkt, men hybrider är 
mycket ovanliga: ”intermediära” buskar är i 
regel modifikationer av någon av arterna. 

Hybridiseringens roll ska alltså inte 
överdrivas, men det är dock ofrånkomligt 
att ett stort antal hybrider är kända och väl 
dokumenterade. Elven/Fremstad betonar 
att de främst uppträder i två sammanhang: 
(1) Ursprungliga arter hybridiserar framför 
allt i miljöer som är störda, naturligt eller av 
människan. (2) Ett stort antal odlade taxa är 
införda hybrider som förvildas och etable-
ras i det fria. Vissa av dem är svårbestämda 
utan erfarenhet, särskilt i undersläktet Salix 
(pilar, där 7 av 11 taxa är hybrider) och sek-
tionen Viminella (med korgvide S. viminalis 
och dess åtta hybrider med andra viden, 
särskilt sälg S. caprea och anförvanter).

Beskrivningar
Bokens huvuddel (454 av 716 sidor) upptas 
av beskrivningar av de olika videna (53 st, 
vartill kommer ett antal hybrider). Varje 
taxon beskrivs dels i text, dels i bild.

De verbala beskrivningarna är kompletta 
och konsekventa. De går på traditionellt 
sätt igenom växtens utseende från tå till 
topp – från stam, grenar och blad till ax, 
kapslar, stift och märken, lika för alla taxa 
(där data finns), vilket ger full jämförbar-
het. Kromosomtal, ekologi och utbredning 
anges under egna rubriker. Under rubriken 
Kommentarer beskrivs inomartsvariationen, 
och diagnostiska skillnader mellan närstå-
ende arter nämns ofta. Här finner man också 
uppgifter om nomenklatur och systematik 
och (i tillämpliga fall) odlingshistoria. Under 
Hybrider listas vilka hybrider som taxonet 
ingår i, hur man känner igen dem, hur de 
varierar, var de finns och hur vanliga de är, 
och om de lätt återkorsas och därmed kan ge 
upphov till hybridsvärmar.

Bildmaterialet är oerhört rikt – oftast 
finns det fler bildsidor än textsidor – och 
till stor hjälp vid bestämning. I regel visar 
bilderna både habitus (växtsätt, förgrening) 
och detaljer: knoppar, äldre och yngre stam-
mar med typiska barkstrukturer, års- och 
fjolårskvistar samt skalade kvistar (för att 
visa vedåsar), vidare bladhållning, bladform, 
förstoringar av bladens över- och undersida 

figur 1. En vilande knopp på en flerårig gren. 
Under själva knoppen sitter bladärret med märken 
efter tre ledningssträngar. Videt med djävulsgrinet 
är vårt vanliga snälla korgvide Salix viminalis.
foto: Eli Fremstad.
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(färg, hårtyper), bladkanter (tänder, inrull-
ning), stipler, axens placering på kvistarna, 
han- och honax i olika stadier, stödblad, 
kapslar – en mängd egenskaper, av vilka 
några inte har varit så mycket utnyttjade 
tidigare. Bildtexterna förtjänar extra beröm. 
De anger inte bara motiv och växtplats, utan 
förklarar också vad man ska lägga märke till 
och framhåller ofta artskillnader. 

Av de 53 arterna saknas bara bilder av en 
enda, trippelvide S. ×arctogena – men det är 
verkligen en brist! Jag – och säkert många 
med mig – har aldrig fått någon riktigt klar 
uppfattning om hur trippelvidet ser ut. Det 
är en skandinavisk endem som anses ha sitt 
ursprung i dvärgvide × grönvide × polarvide 
S. herbacea × phylicifolia × polaris. Genetiskt 
är den intressant eftersom varken dvärgvide 
eller polarvide bildar tvåartshybrider med 
grönvide.

Samtliga arter, underarter och varieteter 
kända som vildväxande i Norge tas upp. 

Som bonus dessutom tre viden som odlas i 
Norge, men som ännu inte förvildats: S. lasi-
andra (en släkting till jolster S. pentandra från 
västra Nordamerika) och S. schwerinii (en 
östsibirisk släkting till korgpil S. viminalis). 
Den senare odlas i energiskog i Sverige 
under namnet sibiriskt korgvide, men inte 
heller hos oss är den ännu rapporterad i det 
fria; torde dock lätt passera som korgvide. 
Slutligen S. ×boydii, styvervide, en hybrid 
mellan lappvide S. lapponum och nätvide 
S. reticulata som nu inte är ovanlig som 
prydnadsbuske. Den är lågväxt med grova, 
knotiga grenar och cirkelrunda, mycket 
rynkiga blad tätt ställda i grentopparna. Jag 
blev nyss varse, under en paus i arbetet med 
denna text, att den står i en rabatt på min 
vanliga väg till Konsum!

Alla hybrider kända från Norge finns 
med. De behandlas olika beroende på vilken 
roll de spelar i vegetationen: Hybrider som 
sprids självständigt, till exempel kulturhybri-

figur 2. Bladskott och blad, ovan- och undersida. En av de många videhybrider som beskrivs och avbildas 
i Elven/Fremstad: häckvide Salix ×smithiana (S. caprea × viminalis = sälg × korgvide). Bladformen är inter-
mediär mellan stamarterna, och bladundersidans hår ser också ut som väntat: svagt krusiga (inte raka och till-
tryckta som hos korgvide, men alls inte starkt krusiga och vinkelrätt utstående som hos sälg). Den är rätt vanlig 
i södra Sverige, men blir nog inte igenkänd så ofta, eftersom den inte står i enklare floror. foto: Eli Fremstad.
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der som säljs kommersiellt, har fått binära 
artnamn (typ Salix ×laurina; Elven/Fremstad 
kallar dem ”hybridarter”) och behandlas lika 
utförligt som ”riktiga” arter. Övriga hybrider 
benämns med hybridformel (typ Salix cinerea 
× myrsinifolia). Om de har en stor utbred-
ning, eller verkar vara fertila, får de utförliga 
beskrivningar. Då redovisas i regel först 
skillnader från stamart 1, sedan från stamart 
2 – föredömligt! Sällsynta hybrider (funna 
en eller några få gånger) nämns helt kort, i 
regel med fyndplats. Publicerade hybrider 
som författarna inte anser vara helt säkra 
omnämns också. Det är bra; man tror annars 
lätt att de är bortglömda!

Salix och omgivningen
Efter avsnittet med beskrivningar kommer 
fyra sammanfattande kapitel. Det första tar 
upp växtgeografiska aspekter. Olika delar 
av Norge beskrivs separat från norr till 
söder, och man får veta vilka Salix som finns 
i varje delområde och vilken roll de spelar 
i vegetationen. Kapitlet är rikt illustrerat 
med foton. För mig var det särskilt intres-
sant att läsa om busktundravegetationen 
längst i nordöst på Varangerhalvön, och om 
dynlandskapet på Jæren i sydväst. Klimat-
förändringarnas inverkan på Salix-floran 
diskuteras liksom de ekologiska risker som 
en ökande Salix-vegetation (framför allt av 
införda taxa) kan medföra.

Två kapitel tar upp samspelet mellan 
Salix-arter och djur respektive svampar. 
Djurkapitlet är enligt min mening ganska 
rapsodiskt, särskilt i kontrast till kapitlet om 
Salix och svampfloran, där alla kända norska 
svamparter knutna till Salix räknas upp (15 
sidor). Tyvärr står det just inte så mycket 
mera än svamparnas namn, och avsnittet är 
rätt sparsamt illustrerat.

Betydligt mera läsvärt är kapitlet om 
Salix i kulturen, med avsnitt om traditionellt 
bruk, Salix som prydnadsväxter och Salix i 
teknologi och miljö.

Nyheter i artdelen
• Rostvide Salix atrocinerea (tidigare S. cinerea 
subsp. oleifolia) är ny för Norge (och Nor-
den) som inhemsk (Rogaland). Den är väst-
lig, från nordvästra Afrika och Spanien till 
Brittiska öarna, där den nästan helt ersätter 
gråvide S. cinerea. Rostvide odlas i Danmark, 
Norge och Sverige, och har tidigare rappor-
terats som förvildad/kvarstående från Dan-
mark och Sverige (Skåne och Göteborgs-
trakten). Hos rostvide har bladen ibland 
korta, rostfärgade hår särskilt på undersidan 
(förutom de utspärrade krushåren som finns 
hos alla gruppens arter). Dessa rosthår är 
en bra artkaraktär – om de finns. Rostvide 
liknar gråvide och stämmer överens med 
den genom sina grova kvistar och sina långa 
vedåsar (de är korta hos bindvide), men 
bladen har insänkt nervnät och lite glesare 
behåring (som hos bindvide S. aurita). Både 
hanax och honax är kortare än hos gråvide. 
Tidiga blad är ofta ganska bindvidelika till 
formen, men senare framkomna blad liknar 
mera grå videts. Stiplerna är skaftade. Nyare 
undersökningar indikerar att rostvide är när-
mare släkt med bindvide än med gråvide och 
den betraktas nu i regel som en egen art.

• Brekkavier (Salix ’Brekkavier’) är en ny, odlad 
och förvildad hybridart eller snarare sort. Den 
har isländskt ursprung och har tolkats som 
en avkomling av ishavsvide × grönvide Salix 
arctica × phylicifolia. Brekkavier odlas i hela 
Norge (häckar, vindskydd) och även i Sverige. 
I Norge är den funnen som kvarstående eller 
på utkast på några platser, men veterligen 
inte i Sverige. – Den svenska namnformen 
brekkavide förekommer men är inte fastställd 
av SBF:s växtnamnsgrupp. Som svenskt 
namn vore brinkvide kanske bättre; brekka är 
det isländska ordet för brant eller sluttning.

• Daggvide Salix daphnoides finns naturligt 
i fyra skilda områden: Mellaneuropas berg, 
älvdalar i mellersta Skandinavien, Östersjöns 
sydöstra kust samt östra europeiska Ryss-
land. Daggvidena i de här områdena skiljer 



254 Svensk Botanisk Tidskrift 113: 3–4 (2019)

figur 3. Hängefjällen kan ge viktiga skillnader mellan arter och underarter i Salix. Bilderna visar tvärsnitt av 
ax av olika daggviden, de två vänstra av hanax, det högra av honax. Axfjällen är svarta och långhåriga. Till 
vänster spetsvide Salix acutifolia (smala, spetsiga fjäll), i mitten pommernvide S. daphnoides var. pome-
ranica (nästan rombiska, något trubbiga fjäll) och till höger äkta daggvide S. daphnoides var. daphnoides 
(breda, rundade fjäll). foto: Eli Fremstad.

figur 4. Bladformen skiljer de olika daggvidena åt. Överst till vänster spetsvide S. acutifolia (längd/bredd 
7–15), nedanför till vänster pommernvide S. daphnoides var. pomeranica (4–7), överst till höger nordiskt 
daggvide S. daphnoides var. norvegica (3–6) och nedanför till höger äkta daggvide S. daphnoides var. 
daphnoides (längd 2,5–4 gånger bredden). Givetvis måste man mäta flera blad och studera fler karak-
tärer, men det är ju regel i kritiska grupper. Elven och Fremstad erkänner att de ”har hatt problemer med 
hvordan og hvor vi skal plassere en del av de dyrkete og til dels forvillete plantene”. foto: Eli Fremstad.
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sig, men skillnaderna är rätt små och gäller 
till exempel bladbredd, hårighet, växtsätt 
(träd eller buske) och axfjällens form. Över-
gångarna är glidande och exakta gränser är 
svåra att dra. I Flora Nordica behandlades 
daggvidet som en art med två underarter, 
äkta daggvide subsp. daphnoides och spets-
vide subsp. acutifolia. Elven/Fremstad före-
slår däremot att man skiljer spetsvide Salix 
acutifolia från daggvide S. daphnoides på art-
nivå, och att daggvide delas i tre varieteter, 
central europeisk var. daphnoides, skandina-
visk var. norvegica och baltisk var. pomeranica 
(svenska namn tills vidare äkta daggvide, 
nordiskt daggvide respektive pommernvide).

Äkta daggvide var. daphnoides odlas och 
förvildas både i Norge och Sverige. Vårt 
inhemska daggvide, var. norvegica, skiljer 
sig klart på sina smalare blad, men har ändå 
vanligen slagits ihop med var. daphnoides 
till subsp. daphnoides. Men det finns all 
anledning att urskilja denna för Norden 
endemiska växt och hålla ett öga på dess 
förekomst. Men gå inte bara på biotop! Även 
nordiskt daggvide odlas och förvildas.

Pommernvidet, var. pomeranica, odlas i 
Norge och är där även funnen som kvarstå-
ende och förvildad. Det har dock blandats 
ihop med spetsvide, som dock verkar vara 
mycket ovanligare. Pommernvide finns upp-
tagen i SKUD (Svensk kulturväxtdatabas) 
och odlas sannolikt även i Sverige. Men tyvärr 
är det just nu inte klart om vi har både pom-
mernvide och spetsvide som vildväxande. 
En revision av allt material av daggvide och 
spetsvide bör göras. Nya insamlingar från väl-
utvecklade förvildade exemplar är välkomna!

• Klotpil, sorten ’Bullata’ av svartahavspil 
S. euxina, har tagits upp som ett eget taxon. 
Sorten kan kännas igen från bilen i hög fart 
genom sin bollformiga krona – däremot är 
det svårare på herbariematerial, belägg bör 
alltså kompletteras med en habitusbild. Den 
har odlats länge i Finland men är ganska 
nyintroducerad i Norge och Sverige. Nu ses 

den ofta i varje fall i Mellansverige, men den 
har hittills inte redovisats separat i floror.

• Lagervide Salix ×laurina är av brittiskt 
ursprung men känd sedan gammalt som odlad 
och förvildad från både Danmark, Sverige 
och Finland. Däremot är den ny för Norge 
(förvildad på två platser i Rogaland). Danskt 
och norskt lagervide stämmer bra med 
typiskt lagervide från Brittiska öarna, men 
svenskt och finskt lagervide avviker. Brittiskt 
lagervide anses ha uppkommit ur rostvide × 
grönvide S. atrocinerea × phylici folia medan 
den östliga typen snarare stammar från sälg 
× grönvide S. caprea × phylicifolia. Elven/
Fremstad betonar dock att fler undersök-
ningar behövs innan detta kan anses säkert. 

• Sätervide Salix myrsinifolia subsp. borealis. 
Sätervidet tycks bestå av en västlig och 
en nordöstlig variant. Västligt sätervide är 
relativt intermediärt mellan svartvidets båda 
andra underarter, vanligt svartvide subsp. 
myrsinifolia (sydlig) och kolavide subsp. 
kolaënsis (nordöstlig). Västligt sätervide 
dominerar i Norge vid kusten och i fjället 
och den finns även i svenska fjällkedjan. 
Nordöstligt sätervide är mycket mindre 
hårigt än det västliga och bladen svartnar 
sällan. Det finns i Norge i några östanfjällska 
områden, i Sverige från Medelpad norrut, 
och vidare i stora delar av norra Finland. 
Elven/Fremstad är inte främmande för att 
dela sätervidet i två taxa, men svartvidets 
variation är komplex och måste undersökas 
mera, särskilt med genetiska metoder.

• Finnvidet, tidigare S. starkeana subsp. 
cinerascens (eller som art, S. xerophila), bör 
benämnas Salix bebbiana. Det visar sig (bl.a. 
efter studier av material från Norrbotten) 
att mellanformer mellan finnvide och ängs-
vide S. starkeana subsp. starkeana troligen är 
sterila hybrider. På artnivå är epitetet bebbi-
ana (baserat på nordamerikanskt material) 
äldre än xerophila (baserat på europeiskt 
material) och har därför prioritet.
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• Sidenvide Salix cinerea × viminalis (gråvide 
× korgvide). Elven/Fremstad behandlar 
sidenvidet (liksom korgvidets många andra 
odlade och kulturspridda hybrider) under 
ett binärt namn, S. ×holosericea. I Norge 
finns sidenvidet dels som planterat, dels som 
spontant uppkommet; detsamma verkar 
gälla i Sverige. Sidenvidet skiljer sig från det 
betydligt vanligare häckvidet S. ×smithiana 
(hybriden mellan sälg och korgvide) genom 
att ha långa och tydliga vedåsar samt blad 
som är bredast ovan mitten.

• Buskpil Salix alba × euxina × pentandra (vit-
pil × svartahavspil × jolster) behandlas under 
sitt binära namn, S. ×pentandroides – i likhet 
med andra pilhybrider i undersläktet Salix.

• Kaskadpil, hybriden S. alba × babylo-
nica (vitpil × tårpil), kallades tidigare för 
S. ×sepulcralis, men namnet S. ×salamonii har 
prioritet och används hos Elven/Fremstad. 

Arter som inte finns med
Hur är det med användbarheten i grannlän-
derna? Man kunde befara att flera nordiska 
arter inte förekommer i Norge och därför 
inte har behandlats. – För Sverige saknas 
bara ett viktigt taxon, det östliga och hos 
oss sällsynta rosmarinvidet, Salix repens 
subsp. rosmarinifolia; dessutom har gullvide 
S. bicolor och styvvide S. eriocephala förvildats 
tillfälligt (se Flora Nordica 1). Vidare repre-
senteras fyrisvide Salix ×mollissima (S. tri-

figur 5. Ängsvide S. starkeana. Ängsvide och dess nära släkting finnvide S. bebbiana (hårigare och 
oftast trädformig) är nog de mest förbisedda videna såväl i Norge som i Sverige. Ändå skiljer de sig från 
våra andra viden genom en hel rad karaktärer: rutformigt avflagnande bark, anknäbbsformiga knoppar, ett 
hårbräm i bladkanten (försvinner på gamla blad), ovan matta och under bleka blad som ofta är tredimen-
sionella (kanter upphöjda, spetsen vriden), samt honax med extremt långa kapselskaft och abnormt smala 
kapslar. Även ekologiskt är de båda särpräglade: de växer i regel inte fuktigt, utan torrt, på grusåsar och 
sandfält, i älvbrinkar och i öppen tall- eller björkskog. foto: Eli Fremstad.
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andra × viminalis) hos oss av tre varieteter (se 
Flora Nordica 1). Norge har bara en av dem 
(var. undulata), och det är väl därför artens 
variation inte kommenteras. – För Finland 
saknas det i landet ganska vanliga rosmarin-
videt, och dessutom pyrolavide S. pyrolifolia, 
som ännu finns på ett par utpostlokaler från 
den ryska utbredningen (i Norra Österbot-
ten respektive Kuusamo). – För Danmark 
saknas förutom rosmarinvide (här sällsynt) 
den förvildade arten sachalinvide S. udensis. 
(Sachalinvidet är känt från ett trettiotal 
lokaler i Danmark, och sydsvenska fältbota-
nister borde nog läsa på om den arten.)

Några förbättringsförslag
Det känns nästan småaktigt att komma 
med kritik när det gäller ett verk som är så 
rikt på både nyheter och sammanfattningar. 
Men eftersom det gäller en nätpublikatíon 
så finns ju reella möjligheter att uppdatera. 
Listan är förstås subjektiv och den är ordnad 
med de mest angelägna ändringarna först.

• Nycklar. Otroligt men sant, det finns inga 
nycklar! Ändå var ett av Reidar Elvens först-
lingsarbeten (tillsammans med H. F. Røer) 
en ”Bestemmelsesnøkkel for Salix L. (vier og 
pil) i Norge” (tryckt i Blyttia 1975) – så beho-
vet av en Salix-nyckel måste en gång ha varit 
en realitet för åtminstone en av författarna. 
Visst kan texter och bilder av hög kvalitet 
ge en så stor förtrogenhet med de 53 arterna 
att man till slut inte behöver någon nyckel – 
men innan man är där behöver man all hjälp 
att orientera sig bland dem och deras många 
former och hybrider.

• Jämförelsetabeller över svåra artgrupper 
(t.ex. pil- och korgvidehybriderna), med 
arterna som kolumner och skiljekaraktärerna 
som rader. Sådana tabeller ger snabbt över-
sikt, man kan sålla bort vissa alternativ som 
omöjliga, och summera likheter och skillna-
der. – Då bokens beskrivningar är helt jämför-
bara kan användaren själv konstruera sådana 

tabeller, men resultatet skulle säkert bli bäst 
om författarna gör sammanställningen. 

• Arttexterna borde stramas upp lite, så 
att alla karaktärer som skiljer mellan två 
snarlika arter samlas på ett ställe, under en 
stående rubrik. Nu får man leta lite överallt 
efter artskillnader – mycket finns i Kommen-
tarer under varje art, men en del är insprängt 
i artbeskrivningen, eller i beskrivningen av 
den andra arten, och ytterligare annat har 
hamnat i bildtexterna – lite efter hand som 
författarna kom på det under skrivandet, 
kan det tyckas. I Flora Nordica samlades 
sådana jämförelser i avsnittet Similar taxa 
där det var motiverat. Precis så är det också 
gjort av Elven/Fremstad för grönvide S. phyli-
cifolia under Kommentarer. Mer av det slaget!

• Kartor kunde gärna finnas, både över 
utbredningen i Norge och i världen. Att ta 
in de verbala, ganska detaljerade beskriv-
ningarna av den norska utbredningen är 
svårt för den som inte helt behärskar norsk 
namn geografi. Världsutbredningen är lättare 
att läsa sig till men kartor hade ändå gett ett 
mera konkret intryck.

• Bokstavsordning Arterna borde komma 
alfabetiskt, inte i systematisk ordning efter 
ett mer eller mindre nytt (och därför obe-
kant) system. Det hade besparat användaren 
mycket bläddrande – som ändå alltid slutar 
med ett besök i registret. Den systematiska 
samhörigheten kan visas i en tabell (den 
finns redan).

• Ett index. Nu befintliga register, ett på 
norska namn och ett på vetenskapliga, visar 
bara var huvudbehandlingen av varje art bör-
jar – men information om en viss art finns på 
flera andra ställen, inte minst i de inledande 
och avslutande kapitlen. Om det någon gång 
blir aktuellt att trycka en större upplaga bör 
det finnas ett index, som anger varje sida 
där en art nämns. (I nätversionen behövs 
inte detta då man kan använda webbläsarens 
sökfunktion.)  


