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Småsvalting
Alisma wahlenbergii

måsvalting finns på den svens
ka rödlistan över hotade arter
och är placerad i kategorin
starkt hotad (EN). Den är även
fridlyst. Arten har under de senaste
årtiondena minskat betydligt i antal
växtplatser. Småsvalting är en av de
mest skyddsvärda växterna i vårt land
och för att försöka bryta den nega
tiva utvecklingen har Naturvårdsver
ket låtit utarbeta ett åtgärdsprogram
som har som mål att gynna arten.
Eftersom småsvalting bara före
kommer i Östersjöområdet finns en
stor del av världspopulationen i Sve
rige och vårt land har ett stort ansvar
för att bevara arten och skydda dess
växtplatser. Småsvalting är också en
prioriterad växtart i EU:s habitat
direktiv, vilket innebär att Sverige
åtagit sig att skydda arten inom
EU:s nätverk Natura 2000.
Småsvalting består av en rosett
ljusgröna, smala, gräslika under
vattensblad som kan bli 20–40 cm
långa. Den växer så gott som alltid
helt nedsänkt på sandiga, ibland nå
got dyöverdragna bottnar på cirka
0,3–2 meters djup i klart, måttligt
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näringsrikt vatten. Vanligtvis fö
rekommer den i brackvatten men i Mälaren även i sötvatten. Den
Rödlistan
klarar inte konkurrens från storvuxna vattenväxter och förekommer Den svenska rödlistan upprättas av ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsdärför i områden med i övrigt ganska lite vattenvegetation.
verket.
Listan uppdateras vart femte år. I
Vid blomningen under högsommaren kommer det fram en eller
rödlistan klassificeras växter och djur i
några få glesa blomställningar i rosettens mitt. Blomställningarna olika hotkategorier beroende på hur stor
är kortare än bladen och når nästan aldrig ovanför vattenytan. När risken är att arten ska försvinna ur landet
blomning sker under vattnet öppnar sig inte blommorna utan självbe Rödlistans kategorier:
RE – Försvunnen
fruktas redan i knoppstadiet. I mycket sällsynta fall, om vattenståndet CR – Akut hotad
är lågt i samband med blomningen, kan det hända att blomställning EN – Starkt hotad
VU – Sårbar
arna hamnar ovanför vattenytan och de rätt oansenliga blommorna NT - Missgynnad
DD - Kunskapsbrist
med tre vita kronblad öppnar sig.
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Småsvalting

var förr vanligare i Sverige. Fram till mitten av 1900-talet förekom den
ganska allmänt på stränderna av Ekolns fjärdsystem i nordöstra Mälaren.
På 1700-talet uppgavs den till och med från Fyrisån vid Uppsala, en växt
plats som är helt otänkbar idag. Numera verkar den vara helt försvunnen
från Ekoln och återfinns bara i den östra delen av egentliga Mälaren och i
den tämligen isolerade Stora Ullfjärden norr om Bålsta. I början på 1900talet hittades småsvalting även i sjön Roxen i Östergötland. Därifrån har
den dock med största sannolikhet försvunnit liksom från fjärdarna ut
anför Nyköping där den sågs ända in på 1960-talet. Lokalerna på den
svenska sidan av Bottenviken är tämligen nyupptäckta (slutet av 1990talet) och man vet inte så mycket om artens historia i detta område.
Alltför stor tillförsel av näringsämnen till vattnet har lett till övergöd
ning, algblomning och igenväxning som resulterat i att småsvaltingen
minskat och försvunnit. Upphörd vasslåtter, minskat strandbete och ex
ploatering av stränderna har också spelat stor roll. I Mälaren är situatio
nen för småsvalting bekymmersam. De gamla hoten kvarstår alltjämt och
ingen av de aktuella växtplatserna är helt ohotad. I Bottenviken är hoten
troligen mindre men man vet inte mycket om arten i detta område, varför
det är viktigt med kontinuerliga uppföljningar av de kända lokalerna.

Småsvalting finns utanför Sveriges
gränser bara på finska sidan av
Bottenviken och i den ryska delen
av Finska viken och ingen annanstans i världen.

Om du vill läsa mer om
småsvalting eller om floraövervakning kan du besöka
följande hemsidor:
Svenska Botaniska Föreningen:
www.sbf.c.se
ArtDatabanken:
www.artdata.slu.se
Naturvårdsverket:
www.naturvardsverket.se
Länsstyrelserna:
www.lst.se

Floraövervakning

skyddsvärda naturområden. Natura 2000Sveriges miljömål slår fast att alla arter ska och floravårdsarbetet i landet.
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