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Tistelsnyltrot Orobanche 
reticulata i Rövarkulan i 
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len i Skåne. Foto: Margareta 
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  (Broomrapes Orobanche in Sweden)

Snyltrötterna utgör färgstarka men sällsynta inslag i vår flora. Läs  
om dessa märkliga parasitiska växter i det här häftet! 

Övre raden: Ametistsnyltrot, berberissnyltrot, klintsnyltrot och  
klöversnyltrot. Undre raden: Murgrönssnyltrot, röllikesnyltrot,  
timjansnyltrot och tistelsnyltrot.  
Foto: Margareta Edqvist, Joakim Ekman, Thomas Gunnarsson & Åke Svensson.
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Svenska  
Botaniska 
Föreningen 

Svenska Botaniska Föreningen är en ideell 
rikstäckande förening för alla som är intres

serade av botanik. Tillsammans med botaniska 
föreningar ute i landet arbetar vi för att göra vår 
vackra växtvärld bättre känd och för att skydda 
vår inhemska flora. Vi försöker vara med där 
man fattar beslut om vår natur i allmänhet och 
vår växtvärld i synnerhet. Ju fler vi blir desto 
mer kan vi påverka!

Svenska Botaniska Föreningen anordnar 
spännande resor, exkursioner och kurser, allt 
med inriktning på vår vilda växtvärld. Du får 
också Svensk Botanisk Tidskrift, en innehållsrik 
tidning som kommer ut fem gånger om året.

Medlemsavgiften är 295 kr per år inom Sveri-
ge. Just nu erbjuder vi ett förmånligt introduk-
tionspris för nya medlemmar på 200 kr – för 
ungdomar under 25 år endast 100 kr.

För att utnyttja introduktionserbjudandet, 
kontakta kansliet (tel. 018-471 28 91, e-post: 
sbf@sbf.c.se). Du kan också anmäla dig på vår 
hemsida (www.sbf.c.se) eller genom att sätta in 
200 kr på plusgiro 48 79 11-0 (100 kr om du är 
under 25 år, ange i så fall födelseår).

Svensk Botanisk Tidskrift 
I SBT får du fem gånger om året läsa om allt 
som har med blommor och andra växter att 
göra.

På senare tid har vi bland annat haft tema-
nummer om orkidéer, om krans-
alger, om hotade växter och 
många artiklar om nya fynd av 
ovanliga eller spännande växter. 

Vi har skrivit om aktu-
ella naturvårdsproblem som det 
igenväxande kulturlandskapet och 
om hur klimatförändringarna 
påverkar trädgränsen i fjäl-
len. Även historiska artiklar 
finns med liksom artiklar 
där forskare beskriver sina 
senaste rön i populär form. 

Botanikdagarna 
Varje sommar anordnar vi de mycket populära 
Botanikdagarna tillsammans med någon bota-
nisk förening ute i landet. Under 3–4 dagar 
utforskar vi floran i ett landskap. 

Temaexkursioner 
Vi anordnar med jämna mellanrum exkur-
sioner där vi lär oss mer om en särskild växt-
grupp. Det kan gälla så skilda ting som rosor, 
daggkåpor, kransalger eller ormbunkar.

Utlandsresor 
Vi arrangerar årligen olika utlandsresor till 
botaniskt spännande områden. Kreta har vi 
besökt tre gånger, oftast i april när man verk-
ligen kan njuta av den färgrika vårfloran.

Andra resor har gått till Teneriffa och 
Irland, men även till mer närliggande områ-
den som Norge, Estland och ryska Karelen.

De vilda blommornas dag 
Intresset för De vilda blommornas dag har 
alltsedan starten varit överväldigande och 
lockat tusentals människor ut i försommarens 
underbara natur för att lära sig mer om vår 
rika flora.

Omkring 200 blomstervandringar arrang-
eras runt om i Sverige söndagen före midsom-
mar varje år. Hela programmet presenteras på 
www.sbf.c.se.

Årets växt 
Varje år uppmärksammar vi en hotad art 

eller en art som verkar ha 
minskat mycket på senare 
tid. Alla är välkomna att 

rapportera in fynd. 
Besök vår hemsida 

(www.sbf.c.se) 
så ser du vilken 
art som är Årets 
växt!

Bli floraväktare!
Floraväktarna är ett ideellt nätverk av natur-

intresserade personer som vakar över våra 
hotade växter. Floraväkteriet engagerar både 
blomstervänner och professionella botanister 
– unga som gamla – med ett intresse för att 
skydda och bevara våra sällsynta växter. Det är 
inte svårt att vara floraväktare. Alla är välkomna 
att hjälpa till!

Varje år besöker floraväktare tusentals plat-
ser med sällsynta och utrotningshotade växter 
runt om i landet. Floraväktaren dokumenterar 
tillståndet genom att till exempel räkna antalet 
blommande plantor eller rapportera förhållan-
den som kan skada växtplatsen. Du som har till-
gång till internet kan rapportera fynden direkt 
till Artportalen (www.artportalen.se). Där kan 
du som registrerad floraväktare följa dina arter 
och lokaler genom åren. Du kan också lämna 
dina uppgifter till den regionala projektledaren 
som sedan för in uppgifterna på Artportalen.

Genom årliga rapporter om arternas tillstånd 
är det möjligt att följa deras utveckling och vid 
behov vidta åtgärder för att bevara en viss art 
och dess livsmiljö. Informationen används regel-
bundet av ArtDatabanken och andra myndighe-
ter som har som uppdrag att skydda och vårda 
våra sällsynta arter och deras miljöer.

Fler floraväktare behövs!
Svenska Botaniska Föreningen ansvarar sedan 
2005 för samordningen av floraväkteriet på 
riksnivå. Att kartlägga hotade växter är en viktig 
del av arbetet för att bevara vår floras mångfald. 
Visst vill du väl delta? Du belönas med frisk luft, 
motion och vetskapen om att du gör något vik-
tigt för vår natur. Våra hotade växter behöver all 
den hjälp som landets floraväktare kan ge!

Du som är intresserad av att vaka över en 
eller flera arter i din hem-
trakt – eller vill veta mer 
om floraövervakningen 

– skriv till Margareta 
Edqvist (margareta.
edqvist@telia.com).

Rödlistade arter
Växt- och djurarter vars överlevnad inte är säk-
rad i Sverige finns förtecknade i boken ”Röd-
listade arter i Sverige”. Arterna placeras i olika 
kategorier beroende på hur starkt hotade de är, 
och floraväktarnas observationer utgör viktiga 
pusselbitar för den bedömningen. En ny rödlista 
presenteras vart femte år. Vill du läsa mer om de 
rödlistade arterna går du in på ArtDatabankens 
hemsida (www.ardata.slu.se/rodlista).

Många hotade arter kan inte överleva utan 
särskilda åtgärder och för dem tar Naturvårds-

verket fram speciella åtgärdsprogram. 
Floraväktarna och deras 

rapporter har mycket 
stor betydelse även för 
det arbetet.

Luddvedel är en sällsynt och hotad ärtväxt som i 
Sverige bara finns på några få lokaler i Östergöt
land och på Gotland. Hela växten är klädd med 
långa mjuka hår. Foto: Margareta Edqvist.

Är du intresserad av våra vilda växter?
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De parasitiska snyltrötterna är fascinerande 
inslag i vår flora, både sällsynta och sporadiskt 
uppträdande. Göran Mattiasson ger här en 
aktuell översikt över alla svenska arter.

GÖRAN MATTIASSON

Snyltrötter väcker uppmärksamhet. Även 
personer med ringa botaniskt intresse 
reagerar när de får syn på en snyltrot – så 

avvikande är de från praktiskt taget alla andra 
växter i Sverige. Snyltrötter är fleråriga arter som 
växer och parasiterar på andra växters rötter och 
som blommar med stor oregelbundenhet. Alla 
snyltrötter har underjordiska knölar fästa vid 
värdväxtens rötter. Från knölarna utvecklas en 
ogrenad, upprätt stjälk med små fjällika blad 
och en klase med tvåläppiga blommor i toppen.

Snyltrötterna är sällsynta i Sverige och tillhör 
vår floras största rariteter. Nya växtplatser har 
upptäckts de senaste åren i de södra delarna av 
landet. Är denna expansion kanske ett resultat 
av att klimatet blir varmare och situationen för 
snyltrötterna mera gynnsam? Nordgränsen för 
släktets utbredning i Sverige och Europa går nu 
strax söder om Dalälven, den biologiska norr
landsgränsen, där tistelsnyltrot upptäcktes 2006.

Det finns omkring 150 olika arter av snylt
rötter tillhörande släktet Orobanche. Snylt
rötterna trivs bäst i varma tempererade och sub
tropiska områden. Antalet minskar från söder 
mot norr. I Europa finns 45 arter, med det störs
ta antalet kring Medelhavet. I Sverige finns åtta 
bofasta arter varav tre i parker och trädgårds

liknande miljöer. Ett exemplar av ytterligare en 
art, fibblesnyltrot O. picridis, samlades före 1850 
på Hallands Väderö, men den har sedan aldrig 
setts i Sverige och anses idag vara utdöd.

Hur många arter som kan förekomma i 
odling eller som är spontant inkomna hemma 
hos botanister och trädgårdsamatörer är inte 
närmare känt. 

Snyltrötterna är parasiter
Eftersom snyltrötterna saknar det gröna kloro
fyllet kan de inte – som alla vanliga växter 
– själva med ljusets hjälp bilda de kolhydrater 
och andra ämnen som utgör byggstenarna i 
växtens tillväxt. Snyltrötterna hämtar i stället sin 
näring från andra växter genom att parasitera på 
deras rötter – de är rotparasiter. Olika snyltröt
ter parasiterar på olika arter (värdväxter), vilket i 
regel framgår av de olika snyltrötternas svenska 
namn. Värdväxten är oftast en vanlig och all
mänt förekommande art. I tabell 1 anges de 
arter som normalt fungerar som värdväxter för 
landets snyltrötter.

De flesta snyltrotsarter i Sverige är starkt spe
cialiserade på en enda värdväxt, medan några 
kan parasitera på flera olika arter. Tistelsnylt
roten parasiterar främst på kåltistel Cirsium ole
raceum i Skåne och på brudborste C. helenioides i 
övriga delar av landet. På Mösseberg i Västergöt
land förekommer den dock på båda tistelarterna.

Parasiterna hämtar sin näring genom snyltröt
ter, haustorier, som tränger in i värdväxtens rot
system och förbinder värdväxtens näringsvävnad 
med sin egen. Därigenom kan parasiten själv 

Snyltrötter i Sverige  
– en aktuell översikt

Figur 1. Tistelsnylt
rot i Rövarkulan i 
Skåne. Foto: Marga-
reta Edqvist, 11 juli 
2008.
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förse sig med vat
ten och näring. Alla 
snyltrötter är för sin 
utveckling – oberoen
de om de växer i torra 
eller fuktiga miljöer 

– beroende av vatten. 
Om värdväxten inte 
kan tillhandahålla 
tillräckligt med vatten 
och näring utvecklas 
inte någon planta.

Färggranna arter
Snyltrötter kan variera 
i färg från rött och 
rödbrunt till gulbrunt, 
gult, gråviolett och 
blågrönt. En och 
samma art kan ha 
olika färg under sin 
utveckling men kan 
även skilja sig mellan 
individ på samma 
lokal och mellan olika delar av landet, vilket är 
fallet med tistelsnyltrot. Snyltrötternas blomma 
har en gul grundfärg som kan variera från röd
gult över gult till gulbrunt. Röllikesnyltrot avvi
ker helt med sin blåvioletta krona, som också 
gör att arten är helt omisskännlig. Blomman 
kan även vara vit som hos murgrönssnyltrot. Att 
alla snyltrötter saknar grön färg är nog inte det 
första någon tänker på som får syn på en snylt
rot. Under blomningen är snyltrötterna mjuka 
i stjälken men blir därefter karakteristiskt torra, 
bruna till svartbruna och styva. Efter blomning
en kan plantorna stå kvar som förtorkade pinnar 
ända till nästa år – och kan normalt upptäckas 
och artbestämmas även under vinterhalvåret.

Artbestämning
Hur känner vi igen olika arter av snyltrötter? 
Det enklaste sättet – åtminstone här i Sverige 
– är att se efter vilken art snyltroten parasiterar 
på. Värdväxten avslöjar vanligtvis direkt vilken 
art det handlar om. Observera emellertid att en 
del arter kan ha olika värdväxter i olika delar av 

Europa. I England är åkertistel Cirsium arvense 
till exempel den vanligaste värdväxten för tistel
snyltrot. Om man  stöter på en blommande 
planta kan man komma fram till rätt art med 
hjälp av bestämningsnyckeln på nästa sida.

Hur sprider sig snyltrötter?
Alla snyltrötter har små, lätta frön som sprids 
med vinden och kan spridas över långa avstånd. 
För att gro och utvecklas till en livskraftig plan
ta måste ett frö hamna i nära anslutning till sin 
värdväxt. Sannolikheten för att så ska ske mins
kar naturligtvis ju sällsyntare värdväxten är. När 
det inträffar dröjer det ändå ofta flera år innan 
en planta utvecklas och blir synlig på platsen.  

Men om värdväxten är allmänt förekom
mande borde väl inte en del snyltrötter vara så 
sällsynta som de är. Varför finns till exempel 
timjansnyltrot på så få platser på Stora Alvaret 
när backtimjan Thymus serpyllum är så vanlig 
där? Frågan står obesvarad. Sannolikt kräver 
snyltrötter ytterligare något för att etablera sig, 
något som ännu är en väl förborgad hemlighet.

Tabell 1. Svenska snyltrötter, deras värdväxter och hotkategori i den svenska 
rödlistan (Gärdenfors 2005). Hotkategorin är ett internationellt fastställt 
mått som visar hur hotad arten är i Sverige. Bara sedan gammalt bofasta 
arter har bedömts i detta sammanhang. Alla snyltrotsarter som förekommer 
i naturliga miljöer är fridlysta i Sverige sedan år 2000.
Swedish species of Orobanche, their host species and red list category.

I naturliga miljöer
Värdväxt i  

Sverige
Hotkategori

Fibblesnyltrot Orobanche picridis Bitterfibbla Försvunnen (RE) 
Klintsnyltrot O. elatior Väddklint Starkt hotad (EN)
Klöversnyltrot O. minor Klöver eller  

andra ärtväxter
–

Röllikesnyltrot O. purpurea Röllika Akut hotad (CR)
Timjansnyltrot O. alba Backtimjan Missgynnad (NT)
Tistelsnyltrot O. reticulata Brudborste,  

kåltistel
Starkt hotad (EN)

I parker och trädgårdar

Ametistsnyltrot O. amethystea Martornar –
Berberissnyltrot O. lucorum Berberis –
Murgrönssnyltrot O. hederae Murgröna –
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Några arter, mestadels klint och tistelsnylt
rot, har i Sverige såtts in på flera platser, något 
som inte längre är tillåtet. Efter insådd av frön 
vet vi att det kan dröja två år eller längre innan 
någon planta visar sig. Om frön myllats ned på 
rötter av väddklint Centaurea scabiosa har nya 
plantor av klintsnyltrot blommat redan efter ett 
par år. Om frön lagts på marken intill vädd
klint har det i något fall dröjt fyra år, innan 
någon snyltrot kommit upp. Det finns också 
exempel på att det har tagit betydligt längre tid 

– tio år eller mer – innan någon snyltrot visat 
sig. 

Luriga arter!
Antalet blommande snyltrötter är aldrig detsam
ma två år i rad. Vissa år är särskilt gynnsamma 
och då kan individantalet vara stort. Året därpå 
kan antalet ha halverats eller minskat ännu 
mer. I Rövarkulan i Skåne blommade 200 tistel
snyltrötter 1983 för att året därpå helt saknas, 
och ytterligare ett år senare återkomma med 
275 blommande individ. Vad är det som gör 
att antalet växlar så kraftigt? Variation mellan 
åren är kännetecknande för alla snyltrotsarter i 
Sverige.

Om en snyltrot inte visar sig på sin växtplats 
under ett eller flera år uppkommer frågan om 
den är borta för alltid. Men plötsligt står kanske 
snyltroten där igen och blommar som om ingen
ting hade hänt!

Att genom floraövervakning bedöma hur 
snyltrötterna utvecklas under en tidsperiod kan 
alltså vara svårt, eftersom individantalet väx
lar så kraftigt. Det krävs observationer under 
många år för att säkert kunna fastställa någon 
trend i utvecklingen.

Hur kan vi gynna snyltrötterna?
Bästa sättet att bevara snyltrötter på en växtplats 
är att trygga värdväxtens framtid så att snylt
roten alltid har någon som försörjer sig. Berätta 
alltid för markägaren att snyltrötter växer på 
deras fastighet. Markägare som är stolta över 
sina märkliga och sällsynta växter är den bästa 
garantin för att växtplatsen ska få sin framtid 
tryggad.

Tänk på att snyltrötter blir uppätna i betes
mark. Det är förklaringen till att snyltrötter 
främst syns på mark som inte betas. Men kom 
ihåg att snyltrötter samtidigt är beroende av att 
växtplatsen hålls öppen.

Bestämningsnyckel till svenska snyltrötter
Key to Swedish species of Orobanche

1. Blommor med foder av fyra sammanhängande flikar  .................. röllikesnyltrot O. purpurea 
– Blommor med foder av två sidoställda flikar, som kan vara tvåkluvna  .................................  2

2. Märkesflikar gula (färska blommor!)  ...............................................................................................  3 
– Märkesflikar mer eller mindre röda  ................................................................................................  5

3. Kronrör avsmalnande mot mynningen, bräm tvärt avsatt  ....  murgrönssnyltrot O. hederae 
– Kronrör jämt vidgat utåt mot brämet  ............................................................................................  4

4. Kronans nedre flikar fransade av glandelhår  ................................ berberissnyltrot O. lucorum 
– Kronans nedre flikar i kanten utan glandelhår  ......................................  klintsnyltrot O. elatior

5. Kronans nedre flikar fransade av glandelhår  .................................................................................  6 
– Kronans nedre flikar i kanten utan glandelhår  .............................................................................  7

6. Åtminstone några av håren på kronan helt eller delvis röda  ............. timjansnyltrot O. alba 
– Blommans hår bleka  ............................................................................ berberissnyltrot O. lucorum

7. Ståndarsträngar nertill kala  ................................................................... tistelsnyltrot O. reticulata 
– Ståndarsträngar nertill håriga  ............................................................................................................  8

8. Blommans stödblad 7–15 mm, parasit på ärtväxt  .............................. klöversnyltrot O. minor 
– Blommans stödblad 12–22 mm, ej parasit på ärtväxt  ........... ametistsnyltrot O. amethystea
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Klintsnyltrot
Klintsnyltroten finns i Sverige endast i Skåne, 
främst i de sydvästra och västra delarna av 
landskapet, särskilt söder om Malmö och i kust
området mellan Helsingborg och Landskrona. 
Under den senaste trettioårsperioden har klint
snyltroten blommat på ett knappt trettiotal växt
platser. Hälften av dessa fanns under 1980talet 
på det skånska fastlandet och den andra hälften 
på Ven i Öresund. Minst fem av lokalerna på 
fastlandet har tillkommit efter medveten insådd.

Tidigare kända förekomster i Västergötland 
(Kinnekulle under 1970 och början av 1980
talet) och Östergötland (ett ex 1995 i Norrkö
ping) är även de sannolikt resultat av insådd.

Växtplats – naturtyp
Klintsnyltroten växer på moränbackar i kalk
rika, soliga områden med torrängsvegetation. 
Arten är känslig för bete och blir lätt uppäten 
eller nedtrampad av betesdjuren. Idag är många 
växtplatser med klintsnyltrot ohävdade, vilket 
just nu gynnat arten men som blir förödande 
på sikt eftersom arten för sin överlevnad är helt 
beroende av att miljön är gynnsam för värdväx
ten, väddklint, som kräver solljus och öppna 
landskap. Utan sin värdväxt överlever inte 
klintsnyltroten.

På många blomsterrika torrängar som inte 
längre betas, ökar både väddklint och klint
snyltrot under de första åren utan bete. När gräs, 
buskar och träd blir dominerande missgynnas 
väddklinten som dör ut inom loppet av några få 
år. På detta sätt försvann exempelvis växtplatsen 
vid Klagshamn söder om Malmö, där klintsnylt
rot länge haft en säker tillvaro.

Många torrängar invaderas nu av knylhavre 
Arrhenatherum elatius som förändrat ängarnas 
utseende och artsammansättning. Knylhavre

dominerade torrängar uppfattas ibland som en 
egen naturtyp men är i själva verket inget annat 
än torrängar som påverkats av kvävenedfall. 
Knylhavre och andra gräs gynnas, samtidigt som 
många av markens blomster försvinner. Detta 
drabbar väddklint – och därmed klintsnyltrot 

– som har svårt att stå emot gräsens expansion.

Figur 2. Klintsnyltrot på Borre backe i sydvästra 
Skåne. Foto: Margareta Edqvist, 17 juni 2008.
Orobanche elatior at Borre backe in southwestern 
Skåne.

Klintsnyltrot O. elatior
är parasit på väddklint
har gulbrun–rödbrun stjälk med gulaktig–gulröd blomma
blommar från juni till mitten av juli
är vår kraftigaste snyltrot. Kan bli upp till meterhög
är rödlistad som starkt hotad och är fridlyst i hela landet 

•
•
•
•
•

På kartorna 
anges aktu
ella lokaler 
(efter år 
2000) med 
blåa prickar, 
äldre lokaler 
markeras 
med ringar.
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Floraförändringar och framtid
År 1979 skrevs två av varandra oberoende 
artiklar om klintsnyltrotens framtid. Den ena 
artikeln bedömde att framtiden var ljus, medan 
den andra framhöll att den enda livskraftiga 
populationen fanns på Ven i Öresund.

År 2008 är situationen förändrad. Antalet 
växtplatser på Ven har minskat med 60 procent 
och uppgick i år till fem, alla med få individ. 
Två växtplatser höll bara ett respektive två 
exemplar. Individantalet har minskat från som 
mest 1146 exemplar år 1988 till i genomsnitt 15 
plantor 2006 och 2007. År 2008 blommade 59 
individ, det högsta antalet sedan 2002. Utveck
lingen under den senaste tjugoårsperioden har 
varit klart negativ. Framtiden ser inte längre ljus 
ut för klintsnyltrot på Ven.

På fastlandet är antalet växtplatser i stort sett 
oförändrat, även om antalet platser med blom
mande individ minskat från tretton (år 2002) 
till elva (år 2008). Det finns emellertid idag 
bara en livskraftig population, medan övriga 
växtplatser hyser förhållandevis få individ. På 
Borre backe söder om Malmö blommade hela 
439 plantor år 2008, men antalet varierar kraf
tigt mellan åren. Som mest blommade totalt 
på fastlandet 1864 individ år 2005, medan 
minimiantalet den senaste tjugoårsperioden var 
380 exemplar år 2007. Variationen är så stor att 
någon trend i utvecklingen inte kan urskiljas. 
På fastlandet förekommer väddklint betydligt 

mera spridd och i större populationer än på Ven, 
vilket innebär att klintsnyltrot trots allt bör ha 
bättre förutsättningar att överleva här än på Ven.

Åtgärder som gynnar snyltroten
Torrängar med väddklint och klintsnyltrot 
måste skötas genom bete för att bevara miljön 
och växtplatsen men djuren måste tas bort 
under klintsnyltrotens blomning och fruktbild
ning i juni–juli. Utan betesuppehåll blir snylt
rötterna lätt uppätna.

Växtplatserna måste skötas så att värdväxten 
överlever långsiktigt. Väddklinten hotas för 
närvarande på många platser av täta bestånd av 
knylhavre. Hotet från igenväxning är påtagligt 
och måste åtgärdas. Åtgärden brådskar, eftersom 
många växtplatser redan idag håller på att växa 
igen med träd och buskar eller bildar en tät 
gräsmatta.

Figur 3. Som på så många andra lokaler växer 
knylhavre och andra kvävegynnade arter 
numera höga på Borre backe, vilket missgynnar 
väddklinten, klintsnyltrotens värdväxt. Klint
snyltroten har trots det här sin rikaste växt
plats i Sverige. Foto: Margareta Edqvist, 17 juni 2008.
On Borre backe in southwestern Skåne, like at 
most other sites, O. elatior is threatened by the 
increasing cover of nitrophilous species such as 
Arrhenatherum elatius.

Figur 4. Klintsnyltrotens vaxgula märke syns bara 
om man kryper riktigt nära. Foto: Margareta Edqvist.
O. elatior has a bright yellow stigma.
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Klöversnyltrot
Klöversnyltrot förekommer i Sverige endast i 
sydvästra Skåne och är idag känd från ett enda 
område vid Håslöv mellan Malmö och Trelleborg.

Arten finns uppgiven från Skåne år 1838 
men det första dokumenterade fyndet i Sverige 
gjordes så sent som 1967 vid Håslöv. Klöver
snyltrot hittades 1969 i Klågerup, och 1970 på 
Weibullsholm i Landskrona där de fanns kvar 
till slutet av 1990talet. I Klågerup sågs det sista 
blommande exemplaret år 2000, då växtplatsen 
asfalterades.

Växtplats – naturtyp
Klöversnyltrot är högst sannolikt införd i landet. 
Den antas ha kommit som fröinblandning i 
utsäde av klöver. Klöversnyltroten växer gärna i 
klöverodlingar i Mellaneuropa, där den kan vara 
en besvärlig parasit i klöverfälten. I södra Tysk
land berättas att ”parasiterna sköt likt svampar 
upp ur jorden i tusental”. Arten har i folkmun 
fått mindre smickrande namn som ”Kleefresser” 
(klöverätare) och ”Kleeteufel” (klöverdjävul).

I Sverige har klöversnyltroten samma uppträ
dande som längre söderut. År 1967 – när arten 
upptäcktes i Skåne – liksom 1968, blommade 
tusentals exemplar i ett klöverfält i Håslöv. 
Under 1969–1990 fanns årligen i diket eller 
vägkanten intill fältet mellan fem och femtio 
exemplar. Under 1991–2001 var antalet genom
gående färre än tio. Åren 1997 och 2000 fanns 
ingen klöversnyltrot alls. År 2002 odlades vit
klöver på fältet och då sköt ett par tusen plantor 
av klöversnyltrot upp igen strax före midsommar, 
lagom till Botanikdagarna. Deltagarna från hela 
landet fick tillfälle att se arten. Även året därpå 
blommade tusentals individ för att sedan under 
några år med bete vara försvunnen. Under 2008 
kunde ett hundratal exemplar ses på fältet.

Floraförändringar och framtid
Klöversnyltrotens framtid i Skåne och Sverige 
är osäker. Klöversnyltroten har idag i trakten av 
Håslövs kyrka en säker och riklig förekomst de 
år som vit eller rödklöver odlas på åkerfälten. 
Under mellanåren blommar snyltrötter i väg 
och dikeskanter, om det finns ärtväxter som kan 
tjäna som värdväxter. Snyltroten borde ha en 
framtid säkrad i området, men om Vägverket 
tar växtplatsen i anspråk för utbyggnad av E6 
till motorväg, är framtiden för klöversnyltrot i 
Sverige mycket oviss.

Snyltroten kan antas finnas kvar underjor
diskt på sina tidigare kända växtplatser. Nya 
odlingar av klöverfält får i framtiden visa om 
klöversnyltrot kan återkomma. Arten är lätt att 
sprida.

Åtgärder som gynnar snyltroten
Klöversnyltrot gynnas om klöver odlas på åkrar 
där arten tidigare förekommit. Detta är otvivel
aktigt det enklaste och mest effektiva sättet att 
bevara arten inom ett område. Om ett klöverfält 
innehåller ett stort antal snyltrötter ett år, blir 
blomningen riklig också nästa år om klöverod
lingen efter skörd får stå kvar över vintern.

Klöversnyltrot O. minor
är parasit på klöver eller andra ärtväxter
har rödviolett stjälk och blekgula blommor med violetta nerver
blommar från juni till mitten av juli
är 1–5 decimeter hög 
är fridlyst i hela landet 

•
•
•
•
•

Figur 5. Klöversnyltrot i en vall vid Håslöv i Skåne. 
Foto: Margareta Edqvist, juni 2002. Närbild: Åke Svensson.
Orobanche minor in a clover field in Skåne.
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Röllikesnyltrot
Röllikesnyltrot är vårt lands mest sällsynta 
snyltrot, omisskännlig på grund av sin färg och 
idag endast känd från Böda socken på norra 
Öland. Individantalet växlar starkt mellan åren 
och väderleken. Sedan upptäckten 2002 har som 
mest 75 plantor hittats år 2003. Under 2007 
och 2008, två år med torr vår och försommar, 
blommade sex individ vardera året, det hittills 
lägsta antalet.

Växtplats – naturtyp
Snyltrötterna växer i Böda på sandig ängsmark 
med en högst ordinär torrängsflora med riklig 
förekomst av värdväxten röllika Achillea mille
folium. Marken har inte gödslats.

Snyltroten har sannolikt kommit till Sverige 
med utsäde eller gräsfrö. Det första fyndet av 
röllikesnyltrot gjordes 1924 på en åkerren i 
Glömminge på Öland, där den höll sig kvar till 
1980. Under åren 1978–2003 hittades snyltroten 
på en tomt med torrängsliknande flora i ett 
annat område på mellersta Öland. Idag är arten 
utgången även från denna plats. 

År 2002 upptäcktes den nu befintliga lokalen 
i Böda. Det var markägaren själv som gjorde 
den sensationella upptäckten efter att året innan 
ha röjt bort slånbuskar som vuxit upp i den 
igenväxta betesmarken under femton års ohävd. 
Turligt nog är röllika en art som klarar att hålla 
sig kvar länge när ängsmark växer igen med 
buskar. Uppenbarligen har snyltroten med sina 
underjordiska knölar överlevt i marken under 
hela denna tid och inväntat lämpliga förhållan
den för att kunna gå i blom.

Floraförändringar och framtid
Röllikesnyltroten har med sin enda växtplats en 
högst osäker framtid, även om växtplatsen nu 

sköts efter bästa förmåga. Att snyltroten tillhör 
kategorin arter som bedöms som akut hotade i 
Sverige är lätt att förstå.

Åtgärder som gynnar snyltroten
Markägaren är mycket mån om växtplatsen och 
medverkar till att arten gynnas även i fortsätt
ningen. Slåtter sker sent under året, när fröna 
spridits för vinden.

Röllikesnyltrot O. purpurea
är parasit på röllika
har blålila stjälk och mörkådriga blåvioletta blommor
blommar i slutet av juni och i juli
är 1–4 decimeter hög
är rödlistad som akut hotad och är fridlyst i hela landet 

•
•
•
•
•

Figur 6. Röllikesnyltrot på torrängen i Böda på 
Öland, för närvarande den enda lokalen i Sverige. 
Foto: Thomas Gunnarsson, 7 juli 2003.
Orobanche purpurea is only found on Öland.
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Timjansnyltrot
I Norden finns timjansnyltrot bara på Öland 
och Gotland. Totalt har arten 37 aktuella loka
ler på Öland och 12 på Gotland (inklusive Got
ska Sandön). 

På Öland upptäcktes 1972 den ena nya växt
platsen efter den andra, totalt blev det närmare 
trettio platser på Stora Alvaret, vilket då kom 
som en helt oväntad och glädjande överraskning. 
Under åtta intensiva fältdagar fann man på den 
inre delen av Stora Alvaret 28 lokaler fördelade 
på nio socknar, från Gräsgård i söder till Sandby 
i norr. Uppenbarligen hade snyltroten 1972 ett 
exceptionellt gynnsamt år. 

Tidigare ansågs timjansnyltrot vara en av 
Ölands sällsyntaste växter, vilket säkerligen var 
en följd av att arten endast blommar med flera 
års mellanrum. 

Det första fyndet i Sverige gjordes vid Tors
burgen på Gotland 1841, men snyltroten åter
fanns där först 1977. Naturreservatet Ölbäck, 
öster om Visby, är en lättillgänglig plats där 
timjansnyltrot också växer.

Timjansnyltrot är relativt lätt att odla och 
finns i enstaka trädgårdar på Öland samt i bota
niska trädgården i Uppsala.

Växtplats – naturtyp
Timjansnyltrot, som parasiterar på backtimjan, 
växer på öppna, torra och soliga kalkhällmarker 
som överlagrats av sand och vittringsgrus, ofta 
tillsammans med många andra sällsynta arter 
som purpurknipprot Epipactis atrorubens, berg
skrabba Globularia vulgaris, gotlandssolvända 
Fumana procumbens, fältvädd Scabiosa columba
ria och liten sandlilja Anthericum ramosum. 

Under lagom fuktiga och riktigt gynnsamma 
år kan man faktiskt hitta snyltrötter på praktiskt 
taget varje känd växtplats, medan arten under 

mera normala förhållanden bara blommar på 
en bråkdel av växtplatserna. Under goda år kan 
individantalet på flera av växtplatserna på Öland 
och åtminstone någon lokal på Gotland uppgå 
till mer än tusen. Å andra sidan visar sig arten 
mycket sparsamt eller inte alls efter riktigt torra 
och varma försomrar.

Totalt blommade 513 respektive 532 indi
vid av timjansnyltrot år 2006 och 2007 på sex 
respektive tretton av sina befintliga 37 lokaler 

Timjansnyltrot O. alba
är parasit på backtimjan
har brunröd stjälk och en ådrig röd, gulbrun eller blekgul blomma
blommar i slutet av juni och i juli
är 1–2 decimeter hög
är rödlistad som missgynnad och är fridlyst i hela landet 

•
•
•
•
•

Figur 7. Timjansnyltroten blir ofta bara decimeter
hög. Foto: Thomas Gunnarsson, 2 juli 2004.
Orobanche alba is often just a few centimetres tall.
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på Öland. Under den varma och osedvanligt 
torra försommaren 2008 gick däremot bara 33 
individ i blom på fyra av sina växtplatser. Några 
plantor var bara 2–4 centimeter höga och växte 
på mark med djupa och finkorniga jordlager.

På Gotland blommade till följd av långvarig 
torka endast fyra individ år 2007. Försommaren 
2008 var ännu torrare och på Gotland hittades 
detta år mycket få exemplar.

Floraförändringar och framtid
Timjansnyltrot hade gynnsamma förutsättningar 
åren kring 2000, när den blommade på alla 
utom en av sina tidigare kända växtplatser på 
Stora Alvaret. Under många somrar har snylt
roten inte visat sig på flera lokaler. Att bedöma 
tillståndet för arten eller avgöra om det skett 
några väsentliga förändringar i populationsstor
lek är därför vanskligt. Om allt varmare försom

rar medför att timjanssnyltrotens växtplatser blir 
allt torrare, går både backtimjan och timjansnylt
roten en svår framtid till mötes.

Timjansnyltrot tål inget intensivt bete under 
blomningsperioden. Får äter upp plantorna och 
trampar sönder värdväxten. På Gotland har 
växtplatser också försvunnit på grund av kalk
brytning. Om inte växtplatserna skyddas från 
alltför hårt bete och exploateringsingrepp kom
mer timjansnyltrot att bli en hotad art.

Åtgärder som gynnar snyltroten
Timjan är känslig för både tramp, överbetning 
och igenväxning. Timjansnyltrot bör ha en tryg
gad framtid om växtplatserna hålls öppna och 
inte tillåts växa igen samtidigt som marken betes
fredas under blomnings och fruktsättningstid. 
Betet är nödvändigt för att hålla området öppet 
men måste anpassas till snyltrötternas behov.

Figur 8. Timjansnyltrot på Stora Alvaret öster om Möckelmossen. Lägg märke till mattan med backtim
jan. Foto: Thomas Gunnarsson, 2 juli 2004.
Orobanche alba on Stora Alvaret on Öland, the foremost stronghold of the species in Sweden.
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Tistelsnyltrot
Tistelsnyltrot är i Sverige huvudsakligen funnen 
i kalkområden. Den förekommer idag på elva 
platser i fyra landskap: Skåne, Småland, Väster
götland och Uppland. Arten hittades första 
gången i Sverige 1841 på Mösseberg i Väster
götland. År 1877 upptäcktes att den även växte 
på Ålleberg men fyndet hölls hemligt ända in 
på 1950talet. Växtplatsen på Ållebergs änne 
inhägnades för att skydda snyltroten och ute
stänga allmänheten. Betrodda personer kunde 
på apoteket i Falköping få låna nyckeln till 
inhägnaden.

Dessa båda klassiska lokaler var ända fram 
till 1974 de enda kända växtplatserna i landet. 
I Västergötland finns idag arten på minst fem 
platser: tre platser på Falbygden (Kinneved 
(upptäckt 1981), Mösseberg och Ålleberg), 
Björnebergsängarna på Kinnekulle (upptäckt 
1982) samt en lokal på Billingen (upptäckt 1995 
med 53 individ). Av de fem växtplatserna är 
sannolikt tre eller fyra spontana, medan minst 
en lokal kan ha kommit till genom insådd. 
Tistelsnyltrot har odlats i flera västgötska träd
gårdar.

Tistelsnyltrot upptäcktes helt oväntat 1974 i 
naturreservatet Rövarkulan mitt i Skåne – cirka 
30 mil söder om närmast kända växtplats i 
Västergötland. Nästa upptäckt av tistelsnyltrot 
i Skåne gjordes 2006 i trakten av Övedskloster 
i fuktig lövskog 15 kilometer öster om Rövar
kulan. Den tredje lokalen på Linderödsåsens 
sluttning är insådd på 1970talet med frön från 
växtplatsen i Rövarkulan.

I Virserumstrakten i Småland upptäcktes år 
2003 överraskande två exemplar av tistelsnyltrot 
på en sommarstugetomt som slås årligen med lie. 
Förekomsten uppges vara spontan. Sommaren 
2008 blommade ett individ.

I Uppland gjorde 2006 Gunnar Hammar 
kanske det mest sensationella fyndet hittills, i 
Edebo socken i Norrtälje kommun. År 2007 
fanns 310 blommande individ inom tio del
områden. Antalet hade 2008 minskat från 
tio till sju och individantalet till 121. Joakim 
Ekman gjorde under 2008 en ny överraskande 
upptäckt när han fann en helt ny växtplats med 
11 tistelsnyltrötter i Ununge socken, sex kilome

Tistelsnyltrot O. reticulata
är parasit på brudborste eller kåltistel
har gulbrun stjälk och gula eller gulbruna, violettonade blommor
blommar från slutet av juni till augusti
är halvmeter till meterhög
är rödlistad som starkt hotad och är fridlyst i hela landet 

•
•
•
•
•

Figur 9. Tistelsnyltrot i Rövarkulan i Skåne. Foto: 
Margareta Edqvist, 11 juli 2008.
In Skåne, O. reticulata parasitizes on Cirsium oleraceum.



SNYLTRÖTTER

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 102:6 (2008) 287

ter från fyndplatsen i Edebo. Växtplatserna är 
otillgängliga och ligger ungefär 30 mil nordost 
om närmaste fyndort i Västergötland. Om det 
är de sydvästliga vindarna som fört de lätta 
fröna till platsen är nog sannolikt men kan inte 
bevisas. Detta är för närvarande den nordligaste 
kända växtplatsen i världen för tistelsnyltrot.

Växtplats – naturtyp
Tistelsnyltrot växer på fuktig, näringsrik mark 
i så kallade högörtängar i öppen terräng eller 
i gles skogsmark, gärna i anslutning till ytligt 
grundvatten eller kärrmark. Växtplatsen är ofta 
en fuktig slåtteräng som övergivits och fått växa 
igen.

Snyltroten ska liksom sina värdväxter, brud
borste och kåltistel, uppenbarligen ha tillgång 
på både näring och ytligt markvatten för att tri
vas. Om tistelsnyltroten inte hade specifika krav 

på sin växtmiljö, borde den vara vanligare och 
ha ett större utbredningsområde, eftersom brud
borste förekommer i större delen av landet. 

De ofta halvmeter till meterhöga snyltröt
terna sticker upp som oansenliga pinnar med en 
färgad toppkon i den högvuxna vegetationen. I 
soliga områden börjar blomningen redan i slutet 
av juni månad. Flertalet individ blommar i juli 
men enstaka nya plantor skjuter upp även under 
augusti, då många andra plantor redan förvand
lats till brunsvarta pinnar.

Landets största populationer har under de 
senaste åren noterats på Mösseberg och i Rövar
kulan (tabell 2). Största antalet hittills under 
2000talet fanns 2004 på Mösseberg med 453 
blommande individ och år 2000 i Rövarkulan 
med 421. Rekordet sedan år 1980 noterades 
1987 på Mösseberg med över 750 plantor och 
1989 på Kinnekulle, då 823 exemplar blom

Figur 10. En tistelsnyltrot på Kinnekulle bredvid en 
högrest kärrtistel. Kan även den kortlivade kärr
tisteln fungera som värdväxt? Foto: Thomas Gunnars-
son, 3 juli 2008.
O. reticulata next to Cirsium palustre on Kinnekulle.

Tabell 2. Antalet blommande individ av tistelsnyltrot 
under 2004–08 på dess aktuella svenska lokaler.
Numbers of flowering O. reticulata in the last five 
years on its Swedish localities.

Antal blommande individ
 2004  2005  2006  2007  2008

Skåne
Linderödsåsen 15 27 4 5 7
Rövarkulan 134 39 388 6 261
Övedskloster    –    – 7 13 55
Småland
Virserum 4 0 0 1 1
Uppland
Edebo    –    –    – 310 121
Ununge    –    –    –    – 11
Västergötland
Billingen    –    –    – 106    –
Kinnekulle 210 32 20 7 11
Kinneved 29 13 18 18 13
Mösseberg 453 159 219 257 34
Ålleberg 74 82 59 41 79



MATTIASSON

288 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 102:6 (2008)

made. Antalet exemplar på Mösseberg 2008 var 
det lägsta i mannaminne, 34 stycken, och beror 
på att vegetationen slogs alltför tidigt.

Tistelsnyltrötter från Västergötland är mera 
klart gula i färgen, medan individ från Skåne 
ofta är gulbruna med en violett anstrykning 
(figur 1, 9, 10). Vad som orsakar färgskillnaden 
är inte känt. Är det skillnader i markkemiska 
förhållanden mellan växtplatserna eller rör det 
sig om två olika underarter eller varieteter? Såd
den i Skåne av frön från Västergötland (se ruta 
nedan) resulterade i plantor som till utseende 
och färgsättning var identiska i färgen med 
övriga skånska individ, vilket tyder på att det 
inte handlar om genetiska skillnader.

Floraförändring och framtid
Tistelsnyltrot har efter år 2000 upptäckts på fyra 
nya, geografiskt väl skilda växtplatser i landet. 
När snyltroten väl funnit sig till rätta blir den 
vanligtvis långlivad. Värdväxterna förekommer 
rikligt i stora delar av södra Sverige och med ett 
varmare klimat synes framtiden ljusare än på 
länge för tistelsnyltroten. Det finns goda skäl att 
tro att det under de närmaste åren kommer att 
upptäckas fler nya växtplatser.

Åtgärder som gynnar snyltroten
Tistelsnyltroten är för sin överlevnad helt bero
ende av sina värdväxter. Kåltistel och brudborste 
måste ges garantier att överleva på sina fuktiga 
växtplatser. Dränering eller andra åtgärder som 
försämrar växtplatsen ödelägger framtiden för 
både tistlar och snyltrot. Uppväxande buskage 

ska hållas undan utan att förekomsten av tistlar 
skadas. Tistelsnyltrot växer gärna i skuggan av 
sin värdväxt. Om växtplatsen sköts med slåtter 
ska denna utföras så sent på säsongen att tistel
plantornas näring hunnit lagras i rotsystemen 
för kommande år, samtidigt som snyltrötterna 
fått sätta frukt och sprida sina frön.

Tistelsnyltroten är omtyckt av betesdjuren, 
vilket är förklaringen till att den normalt bara 
växer i obetad mark. Växtplatserna ska inte 
betas eller ska hägnas av från betesmarken under 
delar av året. Bete sent på säsongen kan å andra 
sidan gynna arten, som förefaller ha lättare att 
etablera sig på platser med fuktiga markblottor 
orsakade av djur eller maskiner.

Figur 11. Tistelsnyltrot har nyligen påträffats på 
flera ställen i Edebo och Ununge socknar i östra 
Uppland. Foto: Joakim Ekman, 1 juli 2008.
In 2006, several small stands of Orobanche reticulata 
were found in Uppland, east Sweden; probably the 
northernmost localities of the species in the world.

Tio års väntan
År 1991 kom det ett brev till Floraväktarna i 
Skåne. Brevskrivaren berättade att hon och 
hennes far besökt Västergötland för att titta på 
tistelsnyltrot och vid avfärden därifrån tagit med 
sig några frön, som fadern sått ut i ett bestånd 
av brudborste vid vägen utanför föräldrahemmet 
väster om Ask i Skåne. I år, tio år efter besöket i 
Västergötland, blommar tistelsnyltroten för för
sta gången! Efter 1993 har tistelsnyltroten dock 
inte setts på platsen.
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Ametistsnyltrot
Ametistsnyltroten finns inte vildväxande i Sve
rige. Den har sin naturliga förekomst i Sydväst
europa.

Växtplats – naturtyp
Ametistsnyltrot parasiterar främst på odlade 
arter av martorn. Arten upptäcktes första gång
en i Lunds botaniska trädgård troligen i slutet 
av 1800talet. Senast är arten känd från en 
trädgård i Sölvesborg där den parasiterade på en 
planta av rysk martorn Eryngium planum, som 
kom från Tyskland. Snyltroten visade sig först 
tre år efter det att martornen hade planterats.

Floraförändringar och framtid
Ametistsnyltrot är utgången från sina växtplatser 
i både Lund och Sölvesborg. I Sölvesborg tog 
parasiten med tiden död på värdväxten och år 
2006 hade både martorn och snyltrötter för
svunnit. Var de tio exemplar av ametistsnyltrot 
som blommade här 2005 också de sista i landet?

Berberissnyltrot
Berberissnyltrot växer i de botaniska trädgår
darna i Göteborg, Lund och Uppsala. Den före
kommer också på andra platser i Lund, och har 
dessutom såtts in under 1930 eller 1940talet i 
Landskrona.

Växtplats – naturtyp
Berberissnyltrot förekommer sällsynt naturali
serad i södra Sverige. Den parasiterar på olika 
arter av odlad berberis i parker och trädgårdar. 
Arten hör ursprungligen hemma i Alperna.

Floraförändringar och framtid
Berberissnyltroten är livskraftig, långlivad 
och återkommer vanligen i blom så länge värd
växten lever. Det är därför anmärkningsvärt att 
snyltroten blommade varken 2007 eller 2008 
vid geologiska institutionen i Lund, där den 
upptäcktes 1975. I Landskrona är den sedan 
många år utgången från sin växtplats vid Wei
bullsholm.

Ametistsnyltrot O. amethystea
är parasit främst på odlade martornar
har violett stjälk och gul eller vit  
blomma med violetta ådror
blommar under juli och augusti
är upp till 5 decimeter hög 

•
•

•
•

Berberissnyltrot O. lucorum
är parasit på odlade berberisarter
har gul–gulbrun stjälk och gulbruna 
blommor
blommar under juni och juli
är 1–4 decimeter hög

•
•

•
•

Figur 13. Berberissnyltrot med sin värdväxt i en 
trädgård i Lund. Foto: Åke Svensson, 9 juli 1991.
In Sweden, O. lucorum is only found in gardens.

Figur 12. Ametistsnyltrot har i flera år synts i en 
trädgård i Sölvesborg. Foto: Åke Svensson, 25 juli 1998.
Orobanche amethystea in a garden in Sölvesborg.
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Murgrönssnyltrot
Murgröna Hedera helix tål inte stränga vintrar. 
Vintertemperaturen begränsar alltså murgrönans 
utbredning norrut i landet och således också 
förekomsten av murgrönssnyltrot. Snyltroten är 
normalt insådd men kan i undantagsfall vara 
självsådd. Växten är känd åtminstone sedan 
1882 från Lunds botaniska trädgård, där arten 
är inplanterad och fortfarande finns kvar på ett 
par platser. År 2008 blommade ett hundratal 
individ. Snyltroten finns också i Uppsala bota
niska trädgård. År 2008 blommade den även i 
Landskrona samt på Öland. Upptäckten av en 
helt ny lokal och att murgrönssnyltrot återigen 
finns på Öland kom som en glad och synnerli
gen oväntad överraskning (se ruta på nästa sida).

Växtplats – naturtyp
Murgrönssnyltrot växer enbart i parker, träd
gårdar och på kyrkogårdar som parasit på mur
gröna. Mitt i centrala Lund, i närheten av dom
kyrkan, finns i en trädgård hundratals individ av 
snyltroten. Arten är insådd, sannolikt i början 
av 1900talet. Fortfarande kan fjärde och femte 
generationens barn efter den inte helt okände 
skånske botanisten Georg Påhlman glädja sig 
över ett par hundra ståtliga och rikt blommande 
plantor varje år. Beståndet antas härstamma från 
Lunds botaniska trädgård. 

På gamla kyrkogården vid svenska kyrkans 
församlingshem i Landskrona blommade mur
grönssnyltrot sommaren 2007 och 2008 med 
250 respektive 350 individ.

Floraförändringar och framtid
Snyltroten är känd för att kunna leva länge på 
sina växtplatser. Förutsättningar att finnas kvar 
på växtplatsen borde vara optimala i trädgår
dar och parker, där markägare är angelägna 

att trygga artens tillvaro. I Visby är det flera år 
sedan den införda murgrönssnyltroten visade sig. 
I Göteborgs botaniska trädgård har den också 
försvunnit. Hur vet vi att snyltroten inte lever 
kvar, om murgrönan grönskar? Ja, det är svårt 
att säkert säga!

Snyltroten har påträffats vid ett tidigare 
tillfälle på Öland. På 1950talet såddes frön av 
arten från Italien på en murgröna i Linsänkan, 
Glömminge socken. Under tjugo år kunde 
snyltroten glädja tillresta botanister innan mur
grönan frös bort, vilket förstås gjorde att snylt
roten också försvann.  

Figur 14. Murgrönssnyltrot på en kyrkogård på 
södra Öland. Foto: Thomas Gunnarsson, 15 juli 2008
Orobanche hederae was unexpectedly found in a 
church yard on southern Öland in 2008. 

Murgrönssnyltrot O. hederae
är parasit på murgröna
har rödbrun violettonad stjälk och vita, 
ljusgula till rödaktiga blommor
blommar från mitten av juni till juli
är 2–5 decimeter hög

•
•

•
•
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Vinterfynd av snyltrot

ULLA-BRITT ANDERSSON & THOMAS GUNNARSSON

Söndagen den 16 mars 2008 inventerade vi kyrko
gårdar på södra Öland. Många ovanliga arter 
kan påträffas i denna miljö, som glansveronika 
Veronica polita, luddveronika V. opaca, ullranunkel 
Ranunculus illyricus, luddranunkel R. psilostachys, 
luktviol Viola odorata och blekarv Stellaria pallida. 
Dessutom brukar en hel del förvildade lökväxter 
kunna hittas på kyrkogårdar. Men inte förväntade 
vi oss att vi skulle göra ett fynd som detta denna 
marsdag! 

Vi gick in genom grinden till kyrkogården och 
gick längs en kalkstensmur, på muren klängde en 
murgröna Hedera helix. I murgrönan stack resliga 
bruna vinterståndare upp. Vi sökte febrilt i vårt 
hjärnkartotek efter möjliga växter. Det enda 
som kom upp var murgrönssnyltrot Orobanche 
hederae. Kunde det verkligen vara denna ovanliga 
växt? Det kändes overkligt och samtidigt otro 

 

 
ligt spännande. Hur hade arten kommit hit och  
hur länge har den funnits på platsen? Vi räknade 
till inte mindre än 36 vinterståndare. Vi hade ingen 
kamera med oss så att vi kunde föreviga vårt fynd, 
och nästa helg hade hela Öland ett vitt snötäcke!

Sommaren 2008 kom minst 31 snyltrötter upp 
och började blomma innan en gräsklippare beseg
lade deras öde. Efter denna händelse har vi haft 
kontakt med kyrkorådet för att hindra att detta 
upprepas nästa år.

När vi efterforskat ursprunget har uppgifter 
kommit fram att arten funnits på lokalen för 
några decennier sedan men inte ska ha setts i 
sen tid. Ursprunget är ovisst men möjligen kan 
snyltroten ha spridits från en närbelägen trädgård 
där den inte längre finns. Trädgården tillhörde i 
början av 1900talet en dam som var känd för att 
odla exotiska och rara växter.

Figur 15. Murgrönssnyltrot på den gamla kyrkogården i Landskrona. Foto: Margareta Edqvist, 9 juli 2008.
Orobanche hederae on the old church yard in Landskrona in Skåne, southwestern Sweden.
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•  Jag vill framföra ett tack till alla floraväktare, 
enskilda personer, organisationer och myndighe
ter som arbetar för att skydda och bevara snylt
rötter i vårt land och som på olika sätt medver
kat med uppgifter i denna artikel. Jag vill sär
skilt tacka Margareta Edqvist och Floraväktarna, 
men också nämna UllaBritt Andersson, Anders 
Bertilsson, Bengt Carlsson, Joakim Ekman, 
Jonas Grahn, Jörgen Grahn, Thomas Gunnars
son, Daniel Hasselbratt, Olof Janson, Magnus 
Magnusson, Bengt Nilsson, Jimmy Persson, Jör
gen Petersson, KarlJohan Pålsson, Gösta Reg
néll, Lennart Sundh och Åke Svensson.
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ABSTRACT
Mattiasson, G. 2008. Snyltrötter i Sverige – en 
aktuell översikt. [Broomrapes Orobanche in Swe
den.] – Svensk Bot. Tidskr. 102: 277–292. Uppsala. 
ISSN 0039646X.
The current status of the genus Orobanche in Swe-
den is presented. Eight species can be considered 
resident, three of which are only found in gardens 
or parks. Of the five species growing in the wild, 
one, O. purpurea, is classified as critically endangered 
(CR), two, O. elatior and O. reticulata, are considered 
endangered (EN), one, O. alba, as near threatened 
(NT), while one, O. minor, is regarded as introduced 
and is not classified.
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