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Unik samblomning - finnögontröst och fältgentiana
Björktorp - Länna församling - Strängnäs kommun.
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Titelbladets fotografi: Rislimpa och illa störd vägkant vid Kilkärr. Rikblommig planta av finnögontröst
från en orörd vägkant i samma område.

Sammanfattning
En uppföljningsinventering har genomförts i Södermanlands 6 kända lokaler för den starkt
hotade örten finnögontröst. Inventeringen följer länets uppföljningsplan och är den tredje av
fem årliga uppföljningar. Årets inventeringsresultat är ojämnt på grund av torka och hårt
betestryck. Det är inte möjligt att utifrån de tre senaste årens uppföljning dra några slutsatser
om artens situation i länet eller om eventuella trender.

Inledning/bakgrund
Adoxa Naturvård har av Länsstyrelsen i Södermanlands län fått i uppdrag att övervaka
utvecklingen av den sällsynta och hotade kärlväxten finnögontröst i länet. Enligt den
uppföljningsplan som togs fram av Länsstyrelsen 2016 ska de fem kända bestånden med
finnögontröst följas upp årligen till och med 2020 – därefter vart annat år. Den här
rapporten avser den tredje uppföljningen i den årliga uppföljningsserien. Sedan 2017 är det
sex kända bestånd av finnögontröst som följs upp i Sörmland.

Metodik
Inventeringsmetodiken följer Södermanlands läns uppföljningsplan för finnögontröst med
Floraväktarnas regler – varje planta räknas och beståndet koordinatsätts. Metodiken
rekommenderas i ”Åtgärdsprogram för finnögontröst 2008–2012, Naturvårdsverket 2008”.
Inventeringen genomfördes under augusti och september 2018.

Finnögontröst Euphrasia officinalis subsp. officinalis
Finnögontröst är en upp till 3 dm hög halvparasit med motsatta, brett rundade, klargröna
blad. Dessa är tätt och mycket långt glandelhåriga. Euphrasia officinalis är den enda
ögontrösten i Sverige med denna typ av behåring. Blommorna är tvåläppiga, vita med
mörklila längsstreck och gul fläck i svalget - sällan är överläppen lila.
Finnögontröst växer på måttligt torr-frisk morän och är inte kalkgynnad. I likhet med andra
rotparasiterande växtarter är finnögontrösten beroende av fleråriga växters rotsystem för
optimal tillväxt, då både näringsämnen och vatten erhålls ifrån värdväxten. Ett alltför tunt
förnalager svälter således ut finnögontrösten som därför kommer att prestera bäst i
gräsmarker med ett intermediärt förnalager. Den hör hemma på ogödslad, betes- eller sällan
slåtterhävdad mark med följearter som t ex knippfryle, kruståtel, darrgräs, fårsvingel,
blodrot, gökärt, jungfrulin och blåsuga. På två lokaler i Södermanland växer den dock i
vägkanter. Finnögontrösten kan leva kvar i vägkanter länge efter det att den eventuellt
ursprungliga fodermarkslokalen vuxit igen. Finnögontröst är rödlistad i kategori EN – starkt
hotad.
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I dag finns ca 30 aktuella lokaler med finnögontröst i landet varav sex stycken i
Södermanland. Den sjätte lokalen upptäcktes under 2017 i vägkanter vid Dammsjötorp
nordväst om Mora gård av Rolf Olsson från Sparreholm.

Beskrivning av inventeringsområden och resultat
Björktorp - besöksdatum 2017-09-03
En flack eller svagt kuperad betesmark på nordvästra sidan av gården Björktorp. Lokalen har
sannolikt mycket lång hävdkontinuitet och är vanligtvis länets mest individrika lokal för
finnögontröst – vissa år med tusentals blommande plantor. Här växer även andra
ögontröster och fältgentiana.
Dammsjötorp - besöksdatum 2017-08-30
En ny lokal för finnögontröst i Sörmland som upptäcktes under sensommaren 2017 av Rolf
Ohlsson från Sparreholm. Den är liksom lokalen vid Kilkärr en vägkantslokal men är betydligt
mindre skuggad av intilliggande skog än lokalen vid Kilkärr. Egentligen rör det sig om två
olika lokaler eftersom en knapp kilometer skiljer växtplatserna åt men tills vidare betraktas
Dammsjötorp som en lokal.
Mora gård - besöksdatum 2017-08-30
Vid sydvästra stranden av Morasjön ligger en stenig beteshage med björkar och spridda
enar. Vegetationen närmast vägen är av torrängstyp men förändras mot sjön successivt och
övergår slutligen i en ren kärrängsvegetation. Betesmarken vid Mora gård är en av
Södermanlands individrikaste lokaler för finnögontröst - vissa år blommar den i uppemot
1000 exemplar.
Kilkärr - besöksdatum 2017-08-30
Lokalen utgörs av mittsträng samt smala gräs- och örtbevuxna vägkanter längs en grusad
skogsbilväg som löper norrut från torpet Laggarbo, förbi infarten till torpet Kilkärr och förbi
nästkommande avfart. Här är det viktigt att söka finnögontröst längs hela sträckningen från
vägskälet vid torpet Laggarbo och norrut förbi vägkorsningen ca 50 - 100 m - både åt
nordväst och åt nordost. Finnögontrösten växer här tillsamman med andra ögontröstarter.
Under 2018 avverkades huvuddelen av skogen på vägens västra sida med en del markskador
och en helt ny solexponerad miljö som följd.
Holmtorp - besöksdatum 2017-08-22
Holmtorp ligger öster om Yxtaholm och nordväst om gården Holmtorp vid norra stranden av
Långsjön. Markerna ingår i ett öppet hagmarkslandskap som bitvis är kraftigt kuperat med
berg i dagen och med inslag av blockig morän. De stora nivåskillnaderna gör betesmarkerna
omväxlande torra, friska, fuktiga och i sydost ligger till och med ett litet öppet kärr. I
Holmtorpshagen växer finnögontrösten tillsammans med glandelögontröst vilket ökar
kraven på noggrann artbestämning.

4

Lisstorpsängen - besöksdatum 2017-08-18 och 2018-09-15
Lisstorpsängen har en mycket lång historia som fodermark (ängs- och betesmark) och sedan
1992 bedrivs årlig slåtter här i Naturskyddsföreningens regi - Katrineholmskretsen. Ängen
har under många decennier, kanske århundraden, utvecklat en stor artrikedom men
beståndet av finnögontröst är relativt nyligen inplanterat. De två senaste årens nedslående
inventeringsresultat är oroande.
Hävdstatus 2017
Lokal
Björktorp

Djurslag/slåtter
Kor

Antal djur
Ca 20

Mora gård

Kor

8 - 10

Kilkärr

Vägkantsslåtter

-----

Holmtorp

Kor

15 - 20

Lisstorp
Dammsjötorp

Slåtter
Vägkantsslåtter

---------

Resultat (Antal plantor)
Lokal
Björktorp
Mora gård
Kilkärr
Holmtorp
Lisstorp
Dammsjötorp (upptäckt 2017)

Hävdperiod
Ca 1 vecka i
början av juni.
Betesuppehåll
juli, aug, sep.
Bete oktober
– november.
Tills betet tog
slut.
Oregelbunden

Kvarstående gräshöjd
10 - 15 cm,
kvarliggande lövsly
vid vägen 3 sep.

1 - 3 cm – hårt betat
30 aug.
Ohävdat – högt, glest,
delvis sönderkört
Tills betet tog 1 - 3 cm - hårt betat
slut.
22 aug.
Slåtter 18/8
5 - 10 cm
Oregelbunden Ohävdat – högt, glest

2015
51
-----832

2016
1302
263
716
170
401
------

-------
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2017
217
17
281
28
1
91

2018
1587
8
167
0
0
152

Väder

SMHI:s kartor från juli 2018 får symbolisera den mycket torra sommaren i Södermanland. Den
vänstra kartan visar på medeltemperaturer ca 5 grader över det normala. Nederbördskartan till
höger synliggör mycket låga regnmängder under samma period – ca 25 % av det normala.

Sommarvädret i Södermanland 2018 var mycket torrt. Statistik från SMHI visar på
temperaturer mer än 5 grader över det normala. Under maj och juli var medeltemperaturen
långt över den normala (ca 5 grader). Under juni, augusti och september var temperaturen
något över det normala (1 - 2) grader.
Även nederbörden avvek från det normala under långa perioder sommaren 2018. Maj, juni
och juli var nederbördsmängden långt under det normala. I augusti – september
normaliserades förhållandena något men troligen inte tillräckligt för att kompensera för den
föregående långvariga torkan.

Diskussion
Den mycket torra sommaren 2018 innebar sannolikt en ännu större prövning för
finnögontrösten i Sörmland än sommaren 2017 som även den betraktades som torr. Det
gäller åtminstone för de hårt betade betesmarkerna vid Holmtorp och Mora liksom för
slåttermarken vid Lisstorp. I dessa marker var fynd av finnögontröst obefintliga eller
nedslående få. Men inventeringsresultaten var ojämna och i resterande tre undersökta
lokaler (Kilkärr, Dammsjötorp och Björktorp) noterades tämligen individrika bestånd.
De varma och torra förhållandena har utan tvekan ha haft både en direkt och en indirekt
negativ effekt på finnögontröstens möjlighet till frögroning, tillväxt, blomning och
reproduktion. Torkan har direkt försämrat dessa betingelser men troligen blev torkans
indirekta effekt ett lika stort eller t o m ett större problem för arten på de lokaler som
betades. Som en följd av torkan minskade vegetationstillväxten i betesmarkerna och
betesdjuren gjorde därför slut på fodret betydligt snabbare än de gör ett år med normal
tillväxt. De finnögontröster som trots torkan ändå lyckats gro och växa till betades därför
med stor sannolikhet ner i de hårt ansade grässvålarna vid Holmtorp och Mora gård. En
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revansch för arten i de här fodermarkerna verkar dock sannolik om förhållandena blir
mindre torra och betet mer extensivt kommande säsonger
I Lisstorpsängen som ju inte betas kan de uteblivna fynden endast förklaras som en direkt
följd av torkan. Att endast en planta noterats här under de två senaste åren är förstås
oroande och kommer att följas upp.
I betesmarken vid Björktorp var förhållandena annorlunda. Gräs och örter tilläts 2018 att
växa till tack vare ett mycket extensivt bete med ett 20-tal kor en vecka i början av juni och
därefter betsuppehåll till oktober. Den högre vegetation som då utvecklade sig skuggade och
bidrog till att hålla fukten bättre än den centimeterhöga grässvål som karakteriserade
betesmarkerna vid Holmtorp och Mora under sensommaren 2018. Även risken för avbetning
blev förstås mindre under de obetade betade förhållanden som rådde i Björktorpshagen. I
ett område nära grusvägen i norr hade dessutom röjt lövsly lämnats liggande. I och i
anslutning till det skuggande och skyddande riset växte individrika och prunkande bestånd
av finnögontröst och fältgentiana. Svag hävd och kvarlämnat ris som normalt sett betraktas
som försyndelser i naturvårdssammanhang kan alltså ett vädermässigt extremår som 2018
skapa länets bästa tillväxtbetingelser för ett par av våra mest skyddsvärda och hotade
hagmarksarter - finnögontröst och fältgentiana.
De två vägkantslokaler i Sörmland som hyser finnögontröst visade inte någon påtaglig
minskning av blommande exemplar 2018. En trolig förklaring kan vara att den ohävdade
men tämligen glesa vägkantsvegetationen fungerat som skyddande skugga åt arten. Risken
för nedbetning är dessutom minimal på båda dessa lokaler. Ett par svårförklarliga
förändringar i Dammsjötorpslokalen är dock värda att nämnas. Trots en ökning av antalet
blommande exemplar var den geografiska spridningen inom dellokalerna mindre. Mest
påtagligt var det i den östra dellokalen där 2018 års fynd växte tämligen koncentrerat i den
östra delen men saknades i skogskanten i väster där flera exemplar påträffades 2017. Ett
liknande, mer koncentrerat bestånd, noterades i den västra dellokalen vid Dammsjötorp. Vid
Kilkärr minskade antalet blommande exemplar jämfört med året innan. Möjligen är en
partiellt förstörd vägren i samband med avverkning en tillräcklig förklaring.
Skogen väster om vägen vid Kilkärrslokalen har avverkats under 2018. Förändringen
kommer att bli stor kommande växtsäsonger med betydligt mer ljusinsläpp och uttorkande
vindar från hygget. Åtminstone den ökade solexponeringen kan mycket väl vara positiv för
beståndet med finnögontröst – framtiden får utvisa det. I samband med avverkningen har
stora rislimpor placerats vid grusvägen alldeles intill flera av finnögontröstens växtplatser. På
ett par ställen har vägrenen körts sönder vilket åtminstone på kort sikt har en negativ effekt
på arten och möjligen förklarar minskningen jämfört med 2017. Men om ytterligare
markskador undviks vid uttransporten av rislimporna kan de jordblottor som skapats vara till
fördel för arten genom förbättrade groningsbetingelser.
Uppföljningsplanen sträcker sig tio år fram i tiden och det är i dag på grund av årets extrema
väderleksförhållanden och alltför spretiga inventeringsresultat för tidigt att dra några
slutsatser om finnögontröstens utvecklingstendenser i Södermanland. Det finns dock
fortfarande hopp om att arten, mindre torra år, fortsatt kommer att återfinnas på alla sina
sex kända lokaler – även de lokaler där fynden uteblev i år.
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Bilaga 1

Översiktskarta

Dammsjötorp

Figur 1. Kartan är en översikt över Södermanlands läns sex lokaler med finnögontröst. De sex lokalerna ingår i
uppföljningsplanen för övervakning av arten i länet.
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Bilaga 2

Miljöbilder

Lisstorpsängen 2018 före slåttern den 18 augusti – torrt, låg vegetation och liten tillväxt.

Holmtorp 2018 - hårt betestryck i hela hagen gjorde det svårt för inventeraren att hitta
de små plantorna men svårast var det nog för finnögontrösten som inte återfanns här.
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Intakt skog 2017

Kilkärr. På den västra sidan av skogsbilvägen har skogen avverkats under 2018.
Hur påverkar det finnögontröstens situation – positivt eller negativt?
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Så här trivial ser den
västra delen av den
nyupptäckta lokalen
vid Dammsjötorp ut.
Vägbeläggning av
grovt krossad
sten och bitvis
tämligen gles
vägkantsvegetation.
Finnögontröst växer
på båda sidor av
vägen.

Här i den hårt
betade grässvålen
i hagmarken vid
Morasjön
noterades endast
åtta exemplar av
finnögontröst
2018. Ett mindre
torrt år med mer
extensivt bete kan
bortemot 1000
exemplar blomma
samtidigt.
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I den här obetade och risiga miljön vid Björktorp noterades, till synes paradoxalt, länets mest
rikblommiga och välvuxna bestånd av finnögontröst och även av sen fältgentiana 3 sep 2018.
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Bilaga 3

Fyndkartor

Björktorp

Mora gård
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Kilkärr

Dammsjötorp öster
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Dammsjötorp väster
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Bilaga 4

Inventeringsdata
Lokal
Björktorp 1
Björktorp 2
Björktorp 2
Björktorp 2
Björktorp 2
Björktorp 3

Antal plantor
650
27
120
290
50
450

Mora gård

RT90 Nord
6572411
6572353
6572355
6572355
6572354
6572265

RT90 Öst
1562680
1562615
1562607
1562628
1562666
1562630

6563383

1562885

Kilkärr 1
Kilkärr 1
Kilkärr 1
Kilkärr 1
Kilkärr 1
Kilkärr 1
Kilkärr 1
Kilkärr 2

12
60
3
14
14
5
70
1

6559575
6559514
6559502
6559510
6559526
6559544
6559548
6559413

1564227
1564201
1564200
1564208
1564219
1564226
1564225
1564183

Dammsjötorp Öst
Dammsjötorp Öst
Dammsjötorp Öst

11
22
32

6564992
6565005
6565009

1561991
1562960
1562961

Dammsjötorp Väst
Dammsjötorp Väst

75
12

6564964
6564979

1561965
1561957
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