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Ävjepilört, bandnate och uddnate i Dalarna 

Lennart Bratt, Falun 
 

Under en följd av år har jag haft nöjet att få besöka några av Dalarnas 

botaniskt mest intressanta sjöar och stränder i anslutning till Dalälvens 

nedre lopp i vårt landskap. Besöken har skett som ett led i åtgärdspro-

grammen för respektive ävjepilört och ”Några rödlistade Potamogeton-

arter i sötvatten”. Syftet har varit att dels bedöma arterna status på 

kända lokaler, dels att söka efter dem där de föut har funnits. Aktuella 

förekomster har beskrivits så pass noggrant att förändringar bör kunna 

konstateras. Behov av skydd och omvårdnad har noterats. Allt således 

mycket likt det floraväkteri som många av oss bedriver. Artfynden 

finns dokumenterade både i DABS´ databas och i Artportalen. 

Bandnate, Potamogeton compressus (NT) 
Bandnate förekommer sällsynt i nedre Dalarnas näringsrika slättsjöar 

eller åar. Ett 15-tal uppgifter finns totalt från landskapet, men endast 

fyra av dessa är konstaterat aktuella. I Fatburen och Svinösjön har arten 

återfunnits på tidiagre kända lokaler redan under 1990-talet i samband 

med DABS´sjöväxtinventeringar. Då gjordes också nyfyndet i Viggen. 

Holmsjöarna besöktes av Bratt & Ljung under sent -80-tal, men 

kunde ej återfinnas, och förhållandena syntes föga lämpliga för arten. 

Efter dykning av Örnborg och Kyrkander 2008 i samband med en 

inventering av kransalger visade sig dock arten finnas rikligt i Lilla 

Holmsjön. 

Lillsjön i Flinesjön besöktes av DABS 1990 och av Tora och 

Lennart Bratt 2013, men ingen bandnate upptäcktes trots till synes 

lämplig miljö. De sistnämnda besökte även Hönsan 2013 men också där 

med negativt resultet trots goda förutsättningar. Även Lohammars 

lokaler i Folkärna har besökts vid två tillfällen utan resultat, och lika-

ledes här utan att någon anledning till avsaknaden kunde utrönas. 

Nedan sammanfattas uppgifter om de sjöar som har besökts och 

konstaterats hysa arten under inventeringen 2006-2014. 
 
- Svinösjön visade sig efter mycken draggning hysa ett par 

exemplar av arten i sjöns västra del, intill en av de magnifika 
aloeängar som finns på ett par ställen i sjön. Här växte band-
naten i ett artrikare vattenväxtsamhälle med bl.a. mycket trubb-
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nate och hornsärv. Sjön är för övrigt rätt trist med utanför 
vassen ett bälte av vattenpilört, gäddnate, säv och näckrosor, 
på djupare vatten stendött. Bandnaten är uppenbarligen 
mycket sparsamt förekommande i sjön. (2007-08-02, Lennart & 
Vidar Bratt). Arten påträffades redan 1919 av Samuelsson 
samt av DABS 1991, även då fåtalig. 

- I Fatburen finns bandnaten ymnigt, särskilt i södra delen vid 
utloppet av kanalen till pumphuset. Här växer arten i en frodig 
soppa av hornsärv, kransslinga, vattenbläddra, trubbnate, 
dyblad och vattenpest. Arten påträffades 1919 av Samuelsson 
samt av DABS 1991, även då riklig. (2006-08-13 Lennart & 
Vidar Bratt). 

- I Viggen återfanns bandnaten rikligt i drift i sällskap med krus-
nate, troligen lössläppta ex. från djupare bottenvegetation. Sjön 
har ett klart, fint vatten med en mycket rik bottenvegetation som 
till största delen ligger under ”krattdjup”. Övriga delar av sjön 
undersöktes ej, då några fynd av bandnate inte gjordes i dessa 
delar vid DABS tidigare exkursion. Det kan dock inte uteslutas 
att arten har ytterligare förekomster i den stora sjön. (2006-08-
13 Lennart & Vidar Bratt). 

- Lilla Holmsjön Saxat ur Kyrkander och Örnborg (2012): 
Kransalgsbeståndet i Lilla Holmsjön är kompakt och täcker 
stort yta. Sjön är därmed viktig ur kransalgssynpunkt. För att 
skydda kransalgsbeståndet är det viktigt att begränsa närsalts-
koncentrationen som gynnar spridning av övrig vattenvegeta-
tion. Den rödlistade kransalgen uddslinke (Nitella mucronata) 
är mycket allmän i sjön. Även den sällsynta kärlväxten band-
nate (Potamogeton compressus) är allmänt förekommande i 
sjön. Datum: 2008-08-12. 

 
Äldre fynduppgifter enligt Dalarnes Flora 

t.s. kring nedre Dalälven. S. Folkärna Jularboån (Lr & At: SAM. 25; jfr 
Lon. 38 p. 229; SAM. Exs. 75), d:o upp till Vanarna, Lillälven, Flott-
bäcken (Lr); Husby Fatburn, Flinesjön i Lillsjön' (At (:) SAM. 25), 
Svinösjön! (ib.), Hönsan (LOH. 38); St. Skedvi d:o, Hyn (ib.); St. Tuna 
(& Torsång) Ö. o. V. Holmsjön, i båda rikl. o. fertil! (HOLMB., SAM. 25). 
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Bandnate med dess typiskt plattade och vingkantade stjälkar och klargröna 

relativt breda, trubbiga blad. Ur ÅGP. Foto: Lassi Kalleinen, Finland. 

 

Uddnate, Potamogeton friesii (NT) 
Uddnaten påträffades i några exemplar 1988 vid Fatburens östra 

strand på grund botten med bl.a. tretalig slamkrypa och nålsäv. 

(Lennart Bratt, det. Thomas Karlsson). Arten kunde dock inte 

återfinnas vid besök 2006 trots insamlande av en rejäl trasselsudd 

av ”smånatar”. Platsen där den är funnen betas av kor, vilket ger 

en tjock slampålagring av bottenvegetationen, varför eftersök är 

vanskligt. Dock finns väl inget skäl till att arten skulle vara för-

svunnen, utan förnyade ansträngningar att återfinna arten bör 

göras. 

Ett äldre fynd finns: Rättvik Glisstjärn (1.c.) i sjöns nordöstra 

hörn! (SAM. 25 y. 30). Här har arten eftersökts av Bratt & Ljung 

m.fl. utan resultat. Den lär dock ha funnits i sjön ännu på 1950 

(1960?) –talet. Några obekräftade uppgifter cirkulerar även. 
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Uddnate (Potamogeton 

friesii) har en plattad 

stjälk med styva, 

ogenomskinliga blad. Den 

klarar viss eutrofiering. Ur 

ÅGP. Foto: Eva Ekeblad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Kartor över aktuella lokaler: 

 

Sjön Viggen där bandnate växer rikligt på relativt djupt vatten i sydöstra 

viken. 
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Svinösjön, med sparsam förekomst av bandnate inom grundvattnen i västra 

delen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sjön Fatburen, 

där bandnate 

växer mycket 

rikligt i sjöns 

södra del och 

även i utlopps-

kanalen. 

Uddnaten, som 

inte kunde 

återfinnas, växte 

förr utanför 

strandbetet i 

nordost, 

nedanför 

skogsdungen. 
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Ävjepilört, Persicaria foliosa (NT) 
Ävjepilörten har haft ett starkt fäste i Dalarna med förekomster längs 

älven ända upp till Siljan. I takt med älvens reglering och upphörande 

strandbete har dock arten trängts tillbaka till By socken nedströms Näs 

kraftsation. Här finner man en rik och vital lokalgrupp som beskrivs 

närmare nedan. 

Samtliga förekomster som var aktuella och kända tack vare Per-

Gustaf Dalhielms verksamhet i By socken runt 1990 har återbesökts 

och flertalet återfunnits (se karta). Ett första återbesök företogs av mig 

2004-08-11, i slutet av en lång torrperiod då inventeringsförhållandena 

var ideala. Ett andra besök gjordes 2013-08-29, likaledes efter en lång 

torrperiod och extremt lågvatten. Vid besöket hade dock vatten uppen-

barligen släppts på med resultat att endast en smal strandremsa var 

torrlagd medan ävjebroddsfloran till stor del låg under vatten. 

Endast två lokaler förefaller försvunna. Vid kvarndammen i Rosse 

hade arten en tillfällig förekomst när dammen torrlades. I Fullsta i 

viken österut fanns arten tidigare, men tycks idag vara utkonkurrerad av 

jättegröe och vasstarr, på samma sätt som dess övriga följearter. 

Kunskapen om artens förekomst i länet torde vara ganska god efter-

som artens tänkbara växtplatser har studerats väl, bl.a. inom ramen för 

ängs- och hagmarksinventeringen och av Per-Gustaf Dalhielm i sam-

band med fältstudier för hans Byflora. En tänkbar nyetablering vore de 

återupptagna strandbetena i Kyrkviken i By, vilket mycket riktigt 

visade sig vara fallet vid besök 2013. 

Äldre uppgifter enligt Dalarnes Flora: 

spr. längs Dalälven nedom älvmötet, även v. lagunsjöarna; eljest s. S. 

By Björka, Bosse (Lr), Gåsbo kvarn (Isr.), Vatbosjön (Lr); Folkärna m. 

Dalsberga o. Krylbo, Karlbo (Lr), Ön (Ind.)', Jäder (At) på 'Heliholmen' 

(Lr)', Brillingsnäs, Västanberg (Lr); Grytnäs Åsbo (Lr); Hedemora 

Grådöviken, Trollbo (Isr.), Hamre (v. Hovran)11, Smedsbo!'; Västanå 

(v. Gåran)!1, Norrhyttan (v. dammen)!', Norshyttan (d:o)!; Husby 

Sundfiske v. Svinösjön!1, Hanåker v. Flinesjön (At)1, d:o (östra del.)!; 

St. Skedvi Ansta (åmynn.) !1, Orrsta!1, Nedernora (Lr), Ytt.-Sätra 

(bäck)!', Stocksbro (sågdamm)!'; Säter Dalkarlsnäs (Dz); Torsång n. 

kyrkan!'. (SAM. Exs. 671); Borlänge Bomsarvet (n. Täktens färjställe) 

j1 B. Söderbärke Vad (dystrand, Fd). Ö. Mora Morastrand (v. 

Saxviken) !1 - 1 SAM. 23 (b). 
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Översikt över fynd av ävjepilört i By socken. Fynden från Tyttboområdet har 

gjorts av Peter Ståhl och rapporterats till Artportalen. 
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Vid Åshuvud finns en oerhört rik förekomst med 1000-tals ävjepilört i skiftande 

storlek. Följearter är bl.a. rosenpilört, bitterpilört och rödlånke, den senare 

särskilt ymnig. Lokalen betas och torde vara stabil.Vid besöket 2013 ännu 

välbetad, men översvämmad varför endast mindre mängder (ca 50 ex) ävje-

pilört påträffades, men mängden är säkert densamma som tidigare. 

Vid landsvägsbron där Ånan och Årängsån mynnar i Bysjön finns två mindre 

strandbeten med fin förekomst av ävjepilört, ett tjogtal plantor vardera på 

ömse sida om landsvägen. Även här växer bitter- och rosenpilört samt stora 

mängder rödlånke. 2013 obetat söder om bron och här ingen ävjepilört. Norr 

om bron däremot ett 50-tal ex med stort inslag av rosenpilört. 
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Viken söder om Fullsta by, inne i naturreservatet, har en mycket rik förekomst 

av ävjepilört och rosenpilört. Marken är mycket hårt trampad av kreaturen, 

vilket dämpar utvecklingen i mängd och av stora exemplar, men är likväl 

gynnsamt för växtsamhället. Lokalen är säkerligen stabil och gynnsam för 

ävjepilörten så länge betet fortbestår. 2013 gick här en bestialisk tjur varför 

på säkerhetsavstånd endast konstaterades att området fortfarande är i bästa 

hävd… 
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Längs stranden vid Sisselbo (föregående sida) finns ett långsträckt strandbete 

med rik förekomst av ävjepilört, 500-1000 ex av högst varierande storlek. Ett 

100-tal rosenpilört finns likaledes, samt stora mängder med rödlånke och ett 

stort ex av bågsäv. Tillsammans med viken vid Backa i norr en mycket pålitlig 

förekomst som säkerligen är stabil så länge stranden betas. 2013 minst 1000 

ex ävjepilört, nu delvis submers. Ej betat detta år och påtaglig etablering av 

Carex sker vilket kommer missgynna ävjebroddsfloran. Ännu är starren gles, 

så ävjepilörten återfanns spridd även i denna miljö. Här synes dock ingen 

fruktsättning hinna ske; plantorna utvecklas till spensliga individer. 

 

I Östervikens inre delar finns mycket rika förekomster av ävjepilört i de vitt-

spridda grundområdena som till stor del betas. Vid traktoröverfarten i väster 

växer arten spridd i sällskap med rödlånke, men trängd av stora bågsävs-

bestånd och starrbälten. Här sker inget bete, men möjligen hålls stranden 

naturligt öppen i och med det strömmande vattnet i noret mellan Gåsbosjön 

och Österviken. I viken mot Backa i öster växer ävjpilörten mycket riklig, och 

sannolikt finns enstaka ex även längs stranden mellan de markerade lokalerna. 

Endast där åsen mynnar i sjön är miljön mindre lämplig. Området måste i sin 

helhet betraktas som den kanske värdefullaste bastionen för ävjebroddsfloran i 

By. Så länge här betas är förhållandena optimala. 2013 bildar ävjepilörten 

vidsträckta mattor och kan säkerligen räknas i 10.000-tals. Även här har stora 

delar av beståndet hamnat under vattenytan. 
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Glädjande nog påträffades en mindre förekomst av ävjepilört vid stranden till 

de vidsträckta, nyligen restaurerade betesmarkerna nedanför By kyrka. 

Utanför starrbältet fanns en smal zon med ävjebroddsvegetation och ett 25-tal 

ävjepilört. I strandlinjen växer även bågsäv ymnigt. 

 

Ävjepilörten kan konstateras leva gott i Dalarna tack vare de gynn-

samma förhållanden som råder i By nedanför Näs kraftverk. Svärmen 

av lokaler bör fungera som en metapopulation inom vilken frön kan 

röra sig genom vattentransport eller kanske med de talrika and- och 

vadarfåglar som besöker stränderna. Detta betyder att i dagsläget tycks i 

stort sett alla lämpliga miljöer också hysa arten. Förmodligen utgör By 

även en spridningskälla för nedströmsliggande lämpliga lokaler. 

Så länge beteshävd och en någorlunda naturlig vattenregim bibehålls 

kan ävjepilörten med all sannolikhet ha en fristad i området under 

överskådlig tid. 
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