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Smörbollar
Kärt barn har många namn. Det 

slitna uttrycket stämmer verk-
ligen in på smörbollar. Daldockor, 
bullerblomster, ängknappar och 
laxblomster är bara några av alla de 
folkliga namn som finns på den äls-
kade växten. 

I Norrland visade sig blommorna 
när det viktiga laxfisket kunde dra 
igång. När blommorna sedan bör-
jade tappa sina kronblad var det 
dags för slåtter. Blommorna kunde 
vid högtidliga tillfällen användas 
som utsmyckning och strös på sals-
golvet, något som Linné noterade i 
sin Svensk Flora från 1755. 

Smörbollar Trollius europaeus är 
lätt att känna igen. Blommorna visar 
sig i maj–juli. De är stora, klargula 
och runda. Plantan är flerårig och 
kan bli 70 cm hög. De nedre, lång-
skaftade bladen är femflikiga. Stjälk-
bladen är mer kortskaftade och min-
dre flikiga. I blommorna finner man 
ofta en liten blomsterfluga av släktet 
Chiastocheta som pollinerar växten 
och vars larver lever av fröna. 

Smörbollar tillhör familjen 
ranunkelväxter dit även vitsippa Ane-
mone nemorosa och smörblomma 
Ranunculus acris hör. Liksom dessa 
innehåller smörbollar giftiga ämnen 
som i färskt tillstånd smakar mycket 
skarpt. Betesdjur undviker därför att 
beta av plantorna. I torkat tillstånd 
oskadliggörs giftämnena. 

Inom folkmedicin har bland annat 
smörblomma använts för utvärtes 



bruk. Man krossade växten och la den på 
vårtor eller smärtande leder, något som 
knappast kan rekommenderas idag.

Smörbollar växer i hela Sverige men 
med tyngpunkt i den norra halvan. 
Utbredningen är något ojämn och 
växten är ovanlig i landets östra delar 
(Hälsingland, Gästrikland, Uppland 
och Öland). Den är dock noterad från 
samtliga floraprovinser men saknas helt 
på Gotland.

Växtplatserna är fuktiga, gärna med 
rörligt grundvatten, och näringsrika. 
Ofta är de hävdade genom slåtter eller 
måttligt bete. Högörtängar, glesa löv-
skogar, i kanten av skogskärr, längs 
bäckar och vägkanter, i fjällbjörkskogar 
och videsnår är några miljöer där smör-
bollar växer. 

Smörbollar har minskat inom delar av 
sitt utbredningsområde, främst i södra 
Sverige. Idag hotas många lokaler av igen-
växning. Även dränering av växtplatser 
har haft en ogynnsam effekt. Plantorna 
är långlivade och klarar sig kvar på en 
ohävdad lokal under något decennium. 
Men antalet sjunker successivt och ingen 
nyetablering kan ske. 



Rapportera dina fynd  
av smörbollar!
Svenska Botaniska Föreningen har utsett 
smörbollar till Årets växt 2016. Du kan 
öka vår kunskap om smörbollar genom att 
rapportera in dina fynd på Artportalen  
(www.artportalen.se).

Vill du hjälpa till med att mer regel-
bundet övervaka sällsynta och hotade 
arter? Du behövs! Ta kontakt med ansva-
rig för Floraväktarna eller din regio nala 
botaniska förening. Kontaktupp gifter 
finner du på Svenska Botaniska Fören-
ingens hemsida (svenskbotanik.se). På 
hemsidan kan du även anmäla att du 
vill bli medlem i SBF. Du stödjer då vårt 
arbete med att skydda hotade arter och 
kan delta i våra resor och exkursioner. 
Dessutom får du en eller båda av våra 
innehållsrika tidningar, Svensk Botanisk 
Tidskrift och Vilda Växter.
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Att bli medlem i SBF är ett bra 
sätt att stödja vårt arbete med 

hotade arter och miljöer.  
Anmäl dig på svenskbotanik.se

Svenska Botaniska Föreningen är en ide-
ell rikstäckande förening för alla som är 
intresserade av botanik.

Vi ger ut två tidskrifter, Svensk Bota-
nisk Tidskrift och Vilda Växter, och ord-
nar olika aktiviteter inom botanikens 
område. Vi anordnar årliga botanikdagar 
i något svenskt landskap, botaniska resor 
både inom och utanför Sverige, samt ”De 
vilda blommornas dag” tillsammans med 
övriga botaniska föreningar i Norden.

Vi svarar även på frågor om botanik och 
arbetar för att skydda vilda växter genom 
Floraväktarna och genom att agera i olika 
natur skyddsärenden. 

Läs mer om föreningen och vad vi gör 
på vår webbplats (svenskbotanik.se).
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