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De hårt betade markerna vid Rännbäcken i Barva Eskilstuna.
Trots det hårda betestrycket och trots torkan
blommade hundratals tidig fältgentiana
här den 26 juni 2018.
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Titelbladets fotografi: En prunkande fältgentiana, den 3 september, från betesmarken vid Björktorp i
Länna Strängnäs – en av få lokaler i Södermanland där sen fältgentiana blommade talrikt under 2018.

Sammanfattning
Som en del i ett nationellt åtgärdsprogram för att förbättra förutsättningarna för den starkt
hotade fodermarksarten fältgentiana (EN) har en inventering av 97 lokaler i Sörmland med
sannolik förekomst av arten genomförts. Fynd gjordes i endast 14 av markerna. Som ett
resultat av högsommartorkan blev inventeringsresultatet kraftigt påverkat och särskilt
nedslående för ekotypen sen fältgentiana medan tidig fältgentiana klarade sig betydligt bättre.
Samtliga besökta lokaler betygsattes och i rapporten ges exempel på topplokaler för
fältgentiana och några exempel på fodermarker som bör strykas ur förteckningen över
tänkbara fältgentianalokaler. De fodermarker där eventuella restaureringsinsatser skulle bli
mest kostnadseffektiva lyfts fram.

Inledning/bakgrund
Fältgentiana (Gentianella campestris var. campestris.) har under mycket lång tid minskat i antal och
fått en glesare utbredning i huvudsak beroende på rationaliseringar inom jordbruksnäringen.
Slåtterängar och betesmarker med liten eller obefintlig påverkan av gödningsmedel och odling har
minskat drastiskt vilket på ett drastiskt sätt har reducerat de potentiella livsmiljöerna för den kräsna
och hävdberoende fältgentianan. För att samordna och effektivisera de nationella
räddningsinsatserna för arten tog Naturvårdsverket 2015 fram ett åtgärdsprogram med vägledande
information till berörda aktörer – inte minst länsstyrelserna i län med förekomst av fältgentiana. Med
stöd i åtgärdsprogrammet och på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanland har Adoxa
Naturvård under sommaren 2018 utfört en inventering av tidig fältgentiana (Gentianella
campestris var. suecica) och sen fältgentiana (Gentianella campestris var. campestris.) i
Södermanlands län.

Fältgentiana
Fältgentiana förekommer i huvudsak i de finaste och äldsta, ogödslade slåtter- och
betesmarkerna. Den är starkt knuten till dessa artrika gräsmarker, vilket gör den till en mycket
god indikator på värdefulla fodermarker med lång hävdkontinuitet. Detta understryks också av
att fröbanken i de flesta fall tycks vara kortlivad, vanligen högst 3–5 år, vilket innebär att
fältgentiana tillhör de arter som först försvinner från sin växtplats när hävden upphör. På
grund av omfattande förändringar i markanvändning under 1900-talet som bland annat
innefattade igenväxning, förlust av naturbetesmarker och ännu högre grad förlust av
slåtterängar har arten minskat påtagligt under ett halvt sekel eller mer. Idag är fältgentiana
rödlistad i kategorin EN – starkt hotad. Ett åtgärdsprogram för arten togs fram av
Naturvårdsverket 2015.
Fältgentianorna anses vara taxonomiskt problematiska och de delas numer upp i tre
underarter – fältgentiana, sätergentiana och kustgentiana. Den här inventeringen berör endast
den förstnämnda underarten som även brukar delas in i två varieteter: Tidig fältgentiana och
sen fältgentiana. De tillskrivs olika morfologiska olikheter men skiljs från varandra lättast
genom skillnad i blomningstid. Tidig fältgentiana kan i Sörmland förväntas blomma i
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månadsskiftet juni/juli medan sen fältgentiana tidigast blommar i slutet av juli men vanligast i
augusti och en bra bit in i september – intermediära former förekommer.
Det hävdas i litteraturen att den aktuella underarten – den ”vanliga” fältgentianan är tvåårig
och vårgroende medan kustgentiana beskrivs som ettårig men avvikelser från den ordningen
förekommer. Varken under 2017 eller 2018 års inventering av fältgentiana i 75 respektive 97
sörmländska fodermarker noterades inga rent vegetativa plantor (första årets plantor) vilket
väcker frågetecken kring artens status i det avseendet. I Sörmlands flora anges arten som
ettårig vilket stämmer bättre med våra inventeringsresultat.

Metodik
Endast kända lokaler för fältgentiana besöktes under inventeringen. Med kända lokaler
avses lokaler där fynd registrerats i Artportalen och/eller i Jordbruksverkets databank TUVA.
Jämfört med 2017 då 75 lokaler med kända fynd under 2000-talet besöktes gjordes
ytterligare 25 fältbesök i ett urval lokaler där fynd registrerats med liten felmarginal (max
250 m) i Artportalen mellan 1975 och 1999. Tre lokaler som efter 2017 års inventering
betraktades som ”säkra” lokaler för fältgentiana besöktes inte – Kårtorp i Stora malm
Katrineholm, Stora Åsa i Gåsinge - Dillnäs Gnesta samt Björnvad i Härad Strängnäs.
Betesmarken med 2017 års rekordfynd vid Risinge i Husby – Rekarne Eskilstuna var också
undantagen men togs med efter intressanta noteringar av markägaren.
Inventeringen har genomförts med stöd i den metodik som används av Floraväktarna. Det
innebär i den här inventeringen att antalet plantor räknats på varje lokal. När avståndet
mellan plantorna överstigit 20 meter har en ny dellokal registrerats och koordinatsatts. En
lång rad egenskaper hos plantor och fyndlokaler har noterats – bland annat har lokalerna
betygsatts med avseende på förutsättningarna att hysa fältgentiana (se bilaga 1 –
förteckning över fynd och lokaler mm). Fältbesöken har genomförts under artens mest
sannolika blomningstid perioden 26 juni till 13 september. Under juni och juli har i första
hand tidig fältgentiana eftersökts medan besöken under augusti och september främst haft
fokus på sen fältgentiana.

Resultat och diskussion
Den extrema högsommartorkan 2018 påverkade fältgentianans livsbetingelser kraftigt
negativt med resultatet att mycket få fyndlokaler noterades och i de lokaler där fynd ändå
gjordes var plantorna i regel mycket få och inte sällan småväxta. Torkan var dock beskedlig
under maj och juni varför tidig fältgentiana klarade sig betydligt bättre än sen fältgentiana.
Ett par exempel åskådliggör det:
I de fyra betesmarker där båda ekotyperna har etablerade och välkända bestånd noterades
endast tidig fältgentiana under inventeringen 2018 (se tabell 1). Det mest anmärkningsvärda
exemplet är att i rekordlokalen Risinge, med 1 300 plantor sen fältgentiana registrerade
2017, noterades inga senblommande fältgentianor alls under 2018. Vidare kan konstateras
att 2018 gjordes återfynd i samtliga sex lokaler där den tidigblommande ekotypen noterades
under inventeringen 2017. Även i Svartbol där en intermediär ekotyp utvecklats gjordes
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återfynd. Beträffande sen fältgentiana var återfyndsfrekvensen mycket låg 11 av 35 lokaler. I
9 av dessa lokaler var antalet noterade plantor endast 1 – 15 st.
Sammantaget noterades fältgentiana i endast 14 av 97 besökta lokaler under inventeringen
2018. I hälften av fyndlokalerna noterades endast 1 planta. Under 2017 var motsvarande
siffra 37 lokaler med överlag talrika fynd. Årets torka med få fyndlokaler och få noterade
plantor gör det svårt att göra kopplingar mellan hävdkvalitet och förekomst av fältgentiana
men ett par avvikelser är intressanta att belysa: Sen fältgentiana förekom med fler än 15
plantor endast i 2 betesmarker - Sörgölet (107 plantor) och Björktorp (146 plantor). Varför
utmärker sig de här lokalerna positivt? Svag hävd och röjt kvarlämnat lövsly kan ha haft en
gynnsamt skuggande effekt på bestånden i Björktorpshagen. Den extensiva och partiellt
obefintliga hävden här innebär dessutom större chans för fältgentianan att undvika
avbetning. Mer svårförklarlig är de för året individrika fynden i betesmarken vid Sörgölet.
Här var hävden god i hela den del av hagen där fältgentiana hittades. Ett 20-tal kor betade
hagen på ett sätt som skulle varit föredömligt ett nederbördsmässigt normalår men kanske
något för hårt torkans år 2018. Intrycket var dock att torkan inte var lika påtaglig här som i
de flesta andra besökta fodermarker. En gissning är att ett par mycket lokala regnskurar vid
rätt tidpunkt skapat tillräckligt gynnsamma betingelser för artens tillväxt och blomning men
någon nederbördsdokumentation som styrker den gissningen finns inte. En annan tänkbar
orsak kan vara att i en så lämplig fältgentianalokal som Sörgölet med ett väletablerat och
ofta mycket individrikt bestånd är det inte osannolikt att några plantor (ganska få 2018 för
att vara i betesmarken vid Sörgölet) även under ogynnsamma förhållanden lyckas gro och gå
i blom.
Ekotyper
Fältgentiana (Gentianella campestris var. campestris.) förekommer i två relativt tydliga
ekotyper i Sörmland – tidig fältgentiana (Gentianella campestris var. suecica) och sen
fältgentiana (Gentianella campestris var. campestris.) Den tidiga varieteten anses ha
uppkommit genom lång tids anpassning till slåtter. De individer som lyckades sätta frö innan
de slogs av fick förstås en konkurrensfördel jämfört med sent blommande individer. I och
med att slåtterbruket sedan länge nästan helt har upphört har den konkurrensfördelen
minskat alltmer och skillnaderna mellan de olika ekotyperna har sannolikt jämnats ut. Under
inventeringen 2018 noterades 6 lokaler med endast tidigblommande bestånd – Marsäng och
Rännbäcken där sen fältgentiana inte förväntades samt i fyra hagmarker där båda
ekotyperna konstaterades 2017 – Simonsbol, Risinge, Geteboda och Sörby. Två intermediära
bestånd där fältgentianorna blommar kring mitten av juli noterades 2017 – Svartbol och
södra hagen vid Sörby. Under 2018 blommade fältgentianorna i Sörbyhagen redan 27 juni
och måste då istället betraktas som den tidigblommande ekotypen. Vid Svartbol däremot
med blommande exemplar den 22 juli bedöms beståndet som intermediärt.
Rekordlokaler
2018 blev sammantaget ett mycket dåligt år för fältgeniana i Sörmland. Men i några få
fodermarker lyckades några bestånd ändå bli tämligen individrika. Tidig fältgentiana klarade
sig betydligt bättre än sen fältgentiana och i den hästbetade marken vid Rännbäcken
noterades 2018, trots en halvering av 2017 års resultat, det mest individrika beståndet med
330 blommande plantor. Även i Marsäng noterades ett individrikt bestånd, 201 plantor – en
fördubbling jämfört med 2017. I en dellokal (Marsäng I) saknades den dock helt 2018.
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I den södra hagen vid Sörtorp noterades exakt lika många exemplar av tidig fältgentiana
2018 som 2017 – 139 stycken. Föredelningen av plantorna i hagmarken var dock annorlunda
eftersom en ny dellokal med 38 exemplar upptäcktes knappt 100 m söder om den sedan
tidigare kända växtplatsen.
Flest exemplar av sen fältgentiana hittades i betesmarken vid Björktorp (146 st) och vid
Sörgölet (107 st). I resterande 9 fyndlokaler översteg inte antalet noterade plantor 15 st. I 6
av lokalerna noterades endast en planta – ett anmärkningsvärt dåligt år för sen fältgentiana.

Tabell 1. Lokaler med tidig, tidig och sen respektive intermediärt blommande fältgentiana.

Lokaler
Svartbol
Marsäng
Sörby
Simonsbol
Rännbäcken
Risinge
Geteboda
Råby
Övriga lokaler

Tidig

Intermediär
X
X
X södra
X
X
X
X
(X)

Sen

(X) norra
(X)
(X)
(X)
X
X

(X) = Inget fynd 2018 - senaste fynd 2017. Tidig fältgentiana i Råby 2017 är en osäker notering.

Inventeringens svagheter
De få fyndlokalerna och de få noterade plantorna av sen fältgentiana är en stor brist i 2018
års inventering. Det begränsade underlaget gör det svårt eller till och med omöjligt att dra
många önskade slutsatser av resultatet.
Betygsatta lokaler
För att lättare kunna göra korrekta prioriteringar inför kommande inventeringar betygsattes
samtliga potentiella fältgentianalokaler vid fältbesöken 2018. Tre topplokaler som inte
besöktes 2018 bedömdes utifrån erfarenheterna vid 2017 års fältbesök – Kårtorp, Björnvad
och Stora Åsa. Lokalerna tilldelades betyg 1 – 5 beroende på hur lämpliga de bedömdes vara
som växtplats för fältgentiana. Kriterier som vägdes in i bedömningen var hävdstatus,
gödningspåverkan, förekomst av lämpliga följearter samt sentida fynd av fältgentiana.
Välhävdade lokaler med låg grad av gödningspåverkan, rik förekomst av lämpliga följearter
och där fynd av fältgentiana gjorts de senaste åren har fått betyg 5. Lokaler där dessa
kriterier visar motsatta värden har fått betyg 1.
Restaureringsmarker
I de fodermarker där hävden varit eftersatt eller felaktig under lång tid är situationen för
fältgentianan som sämst. Där ung gran och lövsly tillåts växa upp försämras villkoren för alla
kräsna fodermarksarter snabbt. I hög vegetation där förna ansamlas trängs fältgentianan
undan, fröna gror inte och arten försvinner helt från platsen efter några år. Restaureringsinsatser är mest kostnadseffektiva när de sätts in i ett tidigt skede innan igenväxningen gått
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för långt. Lokaler med betyg 4 och 3 är de som i första hand bör väljas ut. I betyg 5-marker är
restaureringsbehovet litet och eventuella insatser kan normalt lösas genom den löpande
skötseln. Oftast rör det sig då om mindre röjningsinsatser och reglerat betestryck. I marker
med betyg 1 och 2 krävs vanligtvis alltför stora och dyrbara insatser för att återställa
förhållandena så att fältgentiana ska kunna återetableras.

Betygsatta lokaler
35
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Antal lokaler
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Lämplig som växtplats för fältgentiana - betyg

I bilaga 1 framgår vilket betyg de potentiella fältgentianalokalerna fått och var de ligger i länet.

I praktiken är det därför rimligt att stryka de 11 lokaler som fått betyg 1 från förteckningen
över potentiella fältgentianamarker som bör följas upp och eventuellt restaureras. Troligen
har igenväxning pågått alltför länge och frånvaron av reproducerande fältgentiana varit
alltför långvarig även i de flesta betyg 2 – marker så att också dessa bör tas bort från
förteckningen eller åtminstone bör de granskas extra noga innan kostsamma åtgärder
genomförs där.
55 stycken marker har fått betyg 3 och 4 och tillhör således kategorin där eventuella
restaureringsinsatser har god chans att göra stor nytta till en rimlig kostnad. I dessa
potentiella fältgentianamarker har troligen också återetableringsinsatser som t ex frösådd
störst chans att lyckas.
I inventeringsrapporten från 2017 nämns 8 betesmarker där restaureringsinsatser bedömdes
vara särskilt angelägna – Lövåsen 2, Norräng, Hinnäs, Ekorneberg, Bränntorp, Stora
Munkebo, Nastorp 1 och Gamla vattentornet i Katrineholm. Beträffande Lövåsen 2 har
röjningar genomförts och området betades av får 2018. Kobete skulle vara att föredra men
betraktat som en restaureringsinsats så har fåren gjort stor nytta. I övriga 7 marker kvarstår
behoven oförändrat eller förstärkt. I Ekorneberg har igenväxningen gått så långt att
väsentliga delar av den öppna betesmarken övergått till ungskog.
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Stora Brandsbol, Löt, Baggebol, Långö, Hedäng, Lundsbol, Erstorp, Svartbol, Kila och
Fiskartorpet bör läggas till ovanstående lista eftersom höga naturvärden inklusive
återetablering av fältgentiana med stor sannolikhet kan säkerställas här genom tämligen
begränsade restaureringsinsatser.

Andra gentianor
Under inventeringen eftersöktes fältgentiana i kalkbrottet vid Kalkbro - en välkänd lokal för
ängsgentiana. Inga fältgentianor syntes till men mer anmärkningsvärt var att även de vissa år
så talrika ängsgentianorna saknades. I en strandäng i Marsäng nära lokalen för tidig
fältgentiana eftersöktes sumpgentiana med nedslående resultat. 2017 noterades flera
hundra exemplar här. Sen fältgentiana tycks således dela torrsommarens svårigheter med
sina släktingar ängs- och sumpgentiana.

Bilagor:
1 Excelförteckning över lokaler och fynd mm.
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Miljöbilder

Första fyndet av fältgentiana på 10
år här i betesmarken vid Bränntorp i
Floda Katrineholm – 1 blommande
planta. Arten lever farligt här på
grund av försummad hävd under
lång tid – betyg 4 men omfattande
röjningar och ökat betestryck krävs.
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En av förvånande många
rikblommande plantor av sen
fältgentiana i betesmarken vid
Sörgölet i Björkvik 2018. Har mycket
lokala regnskurar räddat situationen
för arten här? Betyg 5.
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Många tiotal fältgentiana tycks
trivas i den obetade grässvålen
bland kvarlämnat björkris vid
Björktorp - betyg 5.

.
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Två exempel på besvärliga
förhållanden för sen fältgentiana
under 2018.
Ovan: Hårt fårbetad och uttorkad
grässvål vid Herröknanäs – betyg 3.
Till vänster: Grådö i Barva - sedan
länge igenvuxen betesmark som nu
inte längre är en möjlig växtplats för
fältgentiana – betyg 1.
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Ungskog som numer täcker en
väsentlig del av den tidigare
öppna betesmarken vid
Ekorneberg – betyg 4 men
restaurering krävs.

Vildsvinsbök är redan en faktor
att ta hänsyn till på kullen med
tidig fältgentiana i södra
Sörbyhagen – betyg 5 trots det.
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