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Botanikdagarna  
i Härjedalen
EVASTINA BLOMGREN

S
å återigen botanikdagar! Nu för första gången i Härje-
dalen med förläggning i Funäsdalen 17–21 juli. För de 
flesta av oss innebar det en ganska lång resa till Hotell 
Funäsdalen, där vi efter incheckning samlades till en god 

middag och lite information om de kommande tre dagarna.

Stor-Mittåkläppen
Själv tillhörde jag grupp A som på torsdagen skulle bestiga Stor-
Mittåkläppen, ett kalkrikt berg som ända sedan 1800-talet är 
känt för sin rika och intressanta växtlighet. Bussen körde oss till 
Djupdalsvallens fäbod där vandringen mot toppen skulle ta sin 
början. Redan under bussresan noterade vi växtligheten utanför 
fönstren. Här hade midsommarblomstret återigen samma mörkt 
rosa färg som hemma i Bohuslän, fastän vi som kom från det hållet 
under bilresan dagen innan tvärtom noterat att blommorna blev 
ljusare i färgen ju längre norrut vi kom, till slut var de nästan vita. 

Snart startade vandringen upp på berget. Vi fåkunniga sörlän-
ningar gladde oss under den i början enkla promenaden på bred 
stig åt att dels känna igen växter hemifrån som tätört Pinguicula 
vulgaris och ormbär Paris quadrifolia och dels återse mer väl-
kända fjällarter som fjällkåpa Alchemilla alpina, torta Lactuca 
alpina, nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum subsp. septentrio-
nale, gullbräcka Saxifraga aizoides, fjällviol Viola biflora, svarthö 
Bartsia alpina, fjällvedel Astragalus alpinus och en hop andra gamla 
bekantskaper. Vi såg också den för de sydligare fjälltrakterna 
karaktäristiska vitsippsranunkeln Ranunculus platanifolius. Vid 
ett stopp förevisade Staffan Åström olika buskformiga videarter, 
bland annat ullvidet Salix lanata med sina kandelaberlika blom-
ställningar medan Peter Ståhl berättade om några av de speciella 
växterna i ett blötare parti, exempelvis fleraxig sävstarr Carex sim-
pliciuscula, borststarr C. microglochin och smalviva Primula stricta. 

Vi vandrade vidare och efter en stund kom vi till en plats där 
ett klippöverhäng bildade som en grotta och vi kröp omkring och 
noterade förtjust klippveronika Veronica fruticans, tuvbräcka Saxi-
fraga cespitosa, knoppbräcka S. cernua, fjällnejlika Viscaria alpina, 
fjällyxne Pseudorchis straminea, och en mängd andra intressanta 
växter. Längs med stigen växte gullspira Pedicularis oederi, isvedel 
Astragalus frigidus, rosenbinka Erigeron borealis och fjällkattfot 
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figur 1. Smalviva, gullspira 
och klippveronika gladde ögat 
längs stigen upp mot Stor-
Mittåkläppens topp.
fo to: Bengt Carlsson.
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Antennaria alpina. De båda arterna vippvedel Astragalus norvegicus 
och lappvedel Oxytropis lapponica vållade lite besvär att hålla isär, 
men problemet reddes ut genom att småbladen på lappvedel är 
smala och spetsiga medan de på vippvedel är mer ovala. 

Vid stigen sågs plötsligt en fjällvickerblåvinge Plebejus orbitulus 
som väckte en del uppseende och uppmuntrade många fotogra-
fer. På senare tid har det ju blivit så att botanister alltmer börjat 
fuska i zoologin, framför allt när det gäller små varelser som 
fjärilar och skalbaggar. Säkert har den moderna kameratekniken 
en hel del med det att göra.

figur 2. Dvärgyxne, vipp-
vedel, fjällvickerblåvinge och 
gulldraba var fyra ovanligare 
arter som beundrades på Stor-
Mittå kläppen.
fo to: Bengt Carlsson.



Blomgren: Botanikdagarna 2019 335

Snart blev det dags att välja väg mot toppen och eftersom jag 
är höjdrädd valde jag tillsammans med en del av sällskapet den 
enklare leden. Vi närmade oss toppen och matpausen hägrade, 
men det blåste rejält däruppe. Nu gällde det att hitta lä vilket 
erbjöds på en platå i branten mot öster där vi fick en fin utsikt 
över Mittån som meandrade i det plana landskapet under oss, 
med vackra fjäll med rejäla snölegor i bakgrunden. Här intog vi 
vår medhavda lunch och drack vårt termoskaffe medan vi små-
pratade om det vi upplevt under vandringen mot toppen.

Någon av oss hade varit inne på Artportalen och upptäckt en 
notering av gulldraba Draba alpina gjord några dagar tidigare. 
Lokalen låg alldeles i närheten och var angiven som ”vid stort 
block”. Vi hade verkligen på vägen upp till toppen sett ett ljust 
stenblock, som såg ut som en jättestor tärning med små hål efter 
något lättvittrat material. Där fann vi gulldraban som vederbör-
ligen beundrades och flitigt fotograferades. Alldeles i närheten 
hittades även dvärgyxne Chamorchis alpina.

Så småningom var det dags att ta sig ner från fjället igen. Som 
vanligt upptäckte man att det nästan är jobbigare att gå ner än 
upp, om man inte vill ramla och slå sig. Men en del vackra växter 
såg vi även nu och den kanske blåaste av de blåa, fjällgentianan 
Gentiana nivalis, fick komma med på en bild. 

Väl nere tog bussen oss vidare till dagens bonuslokal vid 
Ramundberget, där vi promenerade på en liten väg utefter 
Ljungan. Vid bron badade och lekte barn i det grunda vattnet. 
I sluttningen intill vägen blommande högvuxen stormhatt och 
kvanne Angelica archangelica, men allteftersom vi vandrade vidare 
var det alla ståtliga slåtterfibblor Hypochoeris maculata som drog 
åt sig uppmärksamheten. Strax nådde vi målet med vandringen, 
en slåtterhävdad översvämningsäng där ett tjugotal brunkullor 
Gymnadenia nigra kunde räknas in. De vackra kullorna studerades 
noggrant och kamerorna kom åter till användning. 

Efter middagen var det dags för ett mycket medryckande 
föredrag där Hielke Chaudron från Myskoxcentrum i Tännäs 
berättade om myskoxen med sina korta ben, kollisionsstarka 
panna och oerhört varma ull – en varelse som inte förändrats 
mycket på den miljonen år den levt på vår jord. 

Sølendet och Sandåsvallen
Sølendet ligger några mil in på den norska sidan och är ett natur-
reservat som bildades 1974 för att bevara det stora område med 
artrika myrslåttermarker, ängs- och hedskogar som då brukats 
i flera hundra år av bönderna runt omkring. De vidsträckta 
markerna slogs med lie och där samlade man näver och högg sin 
vinter ved. Numera bedrivs forskning här ledd av Vitenskaps-
museet i Trondheim. Man har olika skötselområden som slås 

figur 3. Fjällgentianan lyste 
blått på vägen ner från toppen.
fo to: Bengt Carlsson.

figur 4. Brunkullorna stod i sin 
vackraste blom på ängen vid 
Ljungans strand.
fo to: Bengt Carlsson.
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med olika intervall och det finns rutor där vegetationen och 
enskilda arter studeras noggrant.

 Vi blev mottagna av folk från de institutioner som är enga-
gerade i forskning och skötsel, bland andra Asbjörn Moen och 
Anders Lyngstad. De berättade utförligt om de olika typer av 
marker vi skulle möta och deras skötsel. Nu för tiden slås äng-
arna med moderna apparater och gräset samlas upp med hjälp 
av traktorer. Att det inte var alldeles enkelt att hantera den stora 
räfsan fick några pröva på. Ett stort problem i skötseln av områ-
det är att bli av med allt hö. 

När vi strövade runt visade det omväxlande landskapet upp 
frodiga skogsdungar och vidsträckta myrar med kalkrikt vatten 
och förutom rikligt förekommande kärrspira Pedicularis palustris 
njöt vi av en frodig vegetation med åtskilliga exklusiva halvgräs 
som myrstarr Carex heleonastes, och orkidéer som brunkulla, 
blodnycklar Dactylorhiza incarnata var. cruenta, sumpnycklar 
D. majalis subsp. lapponica och vityxne Pseudorchis albida. Mot 
slutet kom vi till torrare gräsmarker med karaktäristiskt vind-
klippta enbuskar. Där fann vi bland annat topp- och nordlås-
bräken (Botrychium lanceolatum, B. boreale), som ivrigt studera-
des. 

Så klev vi på bussen som körde oss till den ännu verksamma 
sätern Sandåsvallen i Tänndalen. Platsen hade blivit vald med 
stor omsorg för över hundra år sedan, då man med djur och allt 
flyttade ut till sommarbetet för första gången, vilket sedan dess 
upprepats varje år. Här blev vi mottagna av Karin Hammar, ätt-
ling till grundarna. Karin bor fortfarande på sätern, numera året 
om, och vi fick höra spännande historier från förr. Vi visades runt 

figur 5. Slåttern hade just 
inletts i skog och på myr på 
Sølendet. Peter Ståhl – årets 
Guldluppsmottagare – provar 
den stora räfsan. Kärrspira och 
norskpyrola var vanliga arter i 
det vidsträckta området.
fo to: Brita Svensson.
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bland visthusbodar och uthus av olika slag, och såg på gamla, 
väl använda redskap samt en överårig traktor som fortfarande 
gjorde tjänst. Besöket avslutades med kaffe och hembakta tjocka 
tunnbröd, vikta med ost emellan, och det smakade mycket gott 
där vi satt på gårdsplanen omkring vedspisen. 

Efter trevligt småprat var det dags att bryta upp och ta bus-
sen tillbaka till Fjällmuseet i Funäsdalen, där arkeologen Ewa 
Ljungdahl, som inventerat samiskt kulturlandskap, berättade om 
hur det går att upptäcka spår i naturen av den verksamhet som 
bedrivits för länge sedan och hur man med hjälp av växtligheten 
till exempel kan urskilja var en kåta en gång stått. 

Så var det dags för en skildring av de nutida renskötande sam-
ernas liv. Det var Marcus Rensberg, renägare i åttonde generatio-
nen, som med hjälp av fantastiska stillbilder och film gav oss en 
fascinerande inblick i en renskötares liv under ett år.  

Torkilstöten
På lördagen återstod för vår grupp att bestiga Torkilstöten, ett 
mycket artrikt blomsterfjäll strax nordväst om Ljung dalen. Vår 
vandring utgick från Kläppen nordost om berget och började i 
ett rikkärr där det växte både blod- och sumpnycklar. Vi fort-
satte och det dröjde inte länge innan en svagt sluttande, torr och 
risdominerad fjällhed öppnade sig. Den mest iögonen fallande 
arten här var kanske den lilla krypljungen Kalmia procumbens. 
Marken var lättgången och vi spred ut oss. I ett fuktdråg växte 
fleraxig sävstarr, isvedel och fjällskråp Petasites frigidus, och efter 
ytterligare en bit fann vi bruntåg Juncus castaneus, fjällyxne, vipp-
vedel och flera tuvor av vacker fjällnejlika.

figur 7 . Fjällnejlika och pur-
purbräcka blommade fint på 
Torkilstöten.
fo to: Bengt Carlsson.

figur 6. Isvedeln stod i sitt 
vackraste flor på både Stor-
Mittåkläppen och Torkilstöten.
fo to: Lars Ove Stakeberg.
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En liten starr vållade bestämnings-
problem, men till slut enades man 
efter en del diskussion och letande 
i tillgängliga floror om att det bara 
var en småvuxen fjällstarr Carex 
norvegica. Så fick vi syn på en intres-
sant klippvägg alldeles nedanför 
toppen, så målet kändes givet. Väl där 
botaniserades det flitigt i branten. 
Bräckorna var rikligt företrädda: 
tuvbräcka, purpurbräcka Saxifraga 
oppositifolia, stjärnbräcka Micranthes 
stellaris och spädbräcka M. tenuis. Då 
vi kommit upp för sluttningen och 
fått utsikt över grannfjällen kom vi 
ikapp en folksamling på toppen som 
tycktes titta på något intressant. Det 
visade sig vara några av våra busskam-
rater som skyndat sig för att leta efter 
enaxig sävstarr Carex myosuroides som 
hade setts här dagen före.

Efter lunch var det dags att dra ner 
mot en stor snölega, där vi upptäckte 

att vegetationen inte kommit lika långt som på de platser vi 
tidigare besökt. Flera växter som vi förut sett överblommade 
stod nu i full prakt, till exempel purpurbräckan, och mossljung 
Harrimanella hypnoides och lappljung Phyllodoce caerulea blom-

figur 8. Lappljung och moss-
ljung blommade sida vid sida. 
En liten klippbrant hyste ovän-
tat många spännande arter.
fo to: Bengt Carlsson.
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Guldluppen 2019
Under Botanikdagarna i 
Härjedalen presenterades årets 
mottagare av Guldluppen, SBF:s 
pris för förtjänstfulla botaniska 
insatser. Den fina utmärkelsen 
delades i år ut till Peter Ståhl, 
Gävle.

Ur motiveringen: ”Peter Ståhl 
har oförtröttligt och med största 
entusiasm arbetat med inven-
teringen av floran i Gästrikland 
alltsedan starten 1990, något 
som 2016 resulterade i public-
eringen av Gästriklands flora. 
Peter har varit med ända från 

starten, har fungerat som pro-
jektledare för arbetet, samt varit 
redaktör, huvudförfattare och 
huvudfotograf för boken.

Peter är också aktiv i Gävle-
borgs Botaniska Sällskap, är 
samordnare för Floraväkteriet i 
Gävleborgs län, och är mångårig 
medlem i ArtDatabankens 
expertkommitté för kärlväxter. 
Han har också varit rese ledare 
för internationella botanikresor 
och många minns säkert också 
Botanikdagarna i Gästrikland 
där Peter hade en nyckelroll.” fo
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made vackert sida vid sida. I en skreva i berget växte den verkliga 
rariteten, alpstenbräken Cystopteris alpina, som studerades ivrigt. 

Så var det då dags att åka tillbaka till hotellet. Vi kastade en 
saknadens sista blick över fjället och embarkerade bussen. Färden 
gick över Flatruet, som är ett flackt lågfjällsområde med vad som 
brukar kallas Sveriges högst belägna landsväg, som dessutom 
måste vara en av de rakaste! Landskapet omkring oss hyste en låg-
vuxen och mager vegetation. Vi stannade vid Falkvålen där vi fick 
i uppgift att på kort stund i den fattiga växtligheten hitta så många 
arter som möjligt. Ett tjugotal arter lyckades vi skrapa ihop. Dess-
utom noterades ett flertal fjällbastardsvärmare Zygaena exulans.

På söndagen var det dags för uppbrott. Vi tackade för säll-
skapet, erinrade oss trevliga episoder, kom överens om att 
botanik dagarna återigen varit lyckade och gav oss iväg åt olika 
håll. Speciellt riktade sig vår tacksamhet till alla dem i Medel-
pads Botaniska Förening och Jämtlands Botaniska Sällskap som 
arbetat med planering och genomförande av programmet. Nu 
kan de pusta ut efter att ha gjort ett mycket gott arbete som fått 
dessa dagar att gå till historien som ett exempel på trevliga och 
välordnade botanikdagar.  

Evastina Blomgren var den som startade 
och ledde inventeringen i Bohuslän. Senare 
arbetade hon med boken Botaniska utflykter i 
Bohuslän och till slut var hon huvudredaktör för 
boken Bohusläns Flora. Numera är hon ansva-
rig för floraväktarverksamheten i landskapet.

Adress: Östanvindsvägen 6, 451 61 Uddevalla 
E-post: evastina.blomgren@gmail.com

figur 9. Alpstenbräken var 
Torkilstötens verkliga raritet.
fo to: Bengt Carlsson.

www.svenskbotanik.se  Föreningssidor


