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Daggkåpor i Dalarna – Del III 
 

Inge Palmqvist, Bodarna, Gagnef 

 

Nedan följer den avslutande genomgången av Dalarnas daggkåpor. 

Angående presentation och litteratur hänvisas till del I i Trollius 39:5 

som även kan läsas på vår hemsida www.dalafloran.se. 

Den första artikeln gällde daggkåpor med tilltryckt behåring, den 

andra artikeln (Trollius 41:11) gällde kåpor med mer eller mindre 

nedåtriktade hår på blomstjälkar och rosettbladskaft. 

 

Nu har turen kommit till gruppen med mer eller mindre håriga 

blombägare. Den gruppen omfattar: 

 

Alchemilla monticola 

Alchemilla propinqua 

Alchemilla plicata 

Alchemilla glaucescens 

Alchemilla filicaulis var. filicaulis 

Alchemilla filicaulis var. vestita 

 

Presentationerna nedan pekar främst på viktigare karaktärer och skilje-

tecken, ibland sådana som är mina egna iakttagelser. Vad gäller detalje-

rade kännetecken hänvisas till ovannämnd litteratur. Läs gärna även 

beskrivningarna i NYA NORDISKA FLORAN. 

 
Alchemilla monticola, betesdaggkåpa 
 

Kännetecken 

Medelstor, mycket varierande art 

Blomstjälkar och blommor: stjälkar håriga i hela sin längd, med rakt 

utåtstående hår. Kan ha liggande hår (f. adpressepilosa Sam, sällsynt). 

Blombägare med rundad botten, vissa gleshåriga, vissa kala, blomskaft 

alltid kala. 

Foder- och ytterfoderblad håriga. 

Relativt täta blomställningar med gröna till gulgröna blommor. 

 

Rosettblad: grågröna med vanligtvis skilda basallober, (till överlappan-

de, starkt varierande). 

Hela bladens över och undersida håriga, stjälkar med rakt utstående hår. 

http://www.dalafloran.se/
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Bladlober rundat trekantiga, något utdragna, ofta med skåror mellan 

loberna. 

Stipler ofärgade – brunaktiga. 

 

Förväxlingsarter (se respektive art) 

A .micans, glansdaggkåpa: har rent gröna till mörkgröna blad, ofta stora 

stjälkblad med glänsande liggande hårighet. 

Bladskaft med åtminstonde nertill uppåtriktade hår. 

Blombägare små nedåt avsmalnade "snapsglasliknande", glatta. 

 

A. propinqua, hjuldaggkåpa har rent gröna blad med breda, korta, 

rundade lober, saknar skåror mellan loberna. 

Blombägare täthåriga, tätt gyttrade blomställningar, enskilda blomskaft 

kala. 

 

Utbredning 

Landskapets vanligaste kåpa, förekommer i de flesta biotoper. 

 

 

 
Betesdaggkåpa A. monticola. Foto: Inge Palmqvist, liksom samtliga foton i 

denna artikel. 
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Alchemilla propinqua, hjuldaggkåpa 
 

Kännetecken 

Medelstor, stor ofta grovvuxen. 

Blomstjälkar och blommor: stjälkar håriga i hela sin längd, med rakt 

utåtstående hår. 

Blombägare tätt håriga, blomskaft alltid kala. 

Foder- och ytterfoderblad håriga. 

Tätt gyttrade blomställningar med gulgröna blommor. 

 

Rosettblad: rent gröna med vanligtvis nästan hopnående basallober. 

Bladen vågiga (formen påminner ibland om vågdaggkåpa, men här 

slutar likheten). 

Hela bladens över och undersida håriga, stjälkar med rakt utstående hår, 

nära bladet något uppåtriktade. 

Bladlober rundat trekantiga, till något utdragna, sällan skåror mellan 

loberna, bladet liknar ett hjul. 

 

Förväxlingsarter (se respektive art) 

A .monticola, betesdaggkåpa har grågröna blad, spetsigare lober samt 

skåror mellan loberna. 

Blombägarna gleshåriga eller kala. 

 

Utbredning 

Inga kända förekomster före 1980. 

 

Fynd från 1980 och senare 

Hjuldaggkåpan är nu funnen i 17 socknar, 43 atlasrutor från Sjöändan i 

Hamra socken i NO delen av landskapet, Särna i NV delen till 

Lindesnäs i Nås socken i SV delen av landskapet och Aven i Sundborns 

socken i östra delen. 

Rikaste förekomsten tycks vara i Leksand och Gagnef socknar. 

I Leksandsfäboden Yxbodarna har området mellen landsvägen och sjön 

delvis invaderats av kåpan. 

Arten förekommer mest på vägkanter, kulturpåverkade marker, vallar 

och betesmarker. Där arten har etablerat sej i gräsmattor har den blivit 

ett svårt ogräs som tycks tåla all form av klippning. 
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Många fynd har gjorts på gamla fäbodvallar, men då ofta vid 

parkeringar för nutida biltrafik. 

Inkommen med vallfrö? Påträffas ofta efter vägkanter och vägslänter. 

Första fynduppgift är från Jämtland och publicerades 1938 (Hylander 

1971). 

 

 
Hjuldaggkåpa, A. propinqua. 
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Alchemilla plicata, trubbdaggkåpa 
 

Kännetecken 

Liten till medelstor. 

Blomstjälkar och blommor: stjälkar 

håriga i hela sin längd, med uppåt-

riktade hår. 

Blombägare tätt håriga, enskilda 

blomskaft alltid kala. 

Foder- och ytterfoder-blad håriga. 

Tämligen täta blomställningar. 
 

Rosettblad grågröna på ovansidan och 

blågrön på undersidan med skilda 

basallober. 

Hela bladens över och undersida 

håriga, stjälkar med uppåtriktade hår. 

Bladens översida "marmorerad" med djupa nerver. 

Bladlober vanligtvis 7 med 9-13 stora rundtrubbiga tänder och skåror 

mellan loberna. 
 

Förväxlingsarter (se respektive art) 

Alchemilla glaucescens, sammetsdaggkåpa har rundade grågröna blad 

med övertäckande basallober, silkesludna täta blomgyttringar och 

enskilda blomskaft med utstående hår. 

Alchemilla filicaulis var. vestita, vindaggkåpa är hårig på hela 

blomstjälkens längd. Blombägare håriga, enskilda blomskaft med 

utstående hår. 
 

Utbredning före 1980: 

DALARNES FLORA 1949 S. By Fornby, Lammön, Hedemora n. 

Hönsan, Bergbacken, Tjärnan, Norshyttan; St. Skedvi Djupdalen, Ö. 

Leksand Björberget, Tibble, Åsleda, Sätra, Bergsäng, Kullsbjörken, 

Rättvik n. kyrkan, Mora Siljansfors »försöksyta 36», Våmhus Rymnäs 

(strandäng, 385 m ö.h.), Älvdalen Blyberget, Brunnsberg.  

V. Transtrand Fiskarheden Mest uppgifter från Gunnar Samuelsson. 
 

Fynd från 1980 och senare, se www.dalafloran.se. 

Trubbdaggkåpan är nu funnen i 8 socknar, 18 atlasrutor, och måste 

anses som sällsynt i landskapet. Nordligaste fyndet gjorde Roland 
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Carlsson och jag vid vår daggkåperesa 2010: Skarsåsens fäbodvall i 

Transtrand socken. 

De allra flesta fynden är från Leksands socken, spridda över stora 

delar av socknen med den största lokalen, en gammal mager fäbodvall i 

Övre Ljusbodarna, här spridd på en yta av flera 100.tal m
2
. 

Kåpan växer på gamla vallar och fina gräsmarker, ofta i några 

enstaka ex. och kan vara svår att upptäcka då den lätt döljer sej bland 

flera olika daggkåpearter.  

Under en av DABS inventeringsdagar 2014 fann vi i Husby socken 

en fin lokal för arten i mittremsan av en gammal bruksväg, tillsammans 

med bl,a. ängsgentiana och låsbräken 
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Alchemilla glaucescens, sammetsdaggkåpa 
 

Liten till medelstor. 

Blomstjälkar och blommor: stjälkar håriga i hela sin längd, med 

utåtriktade till svagt uppåtriktade hår. 

Blombägare tätt håriga (silkesludna), enskilda blomskaft håriga. 

Foder- och ytterfoder-blad håriga. 

Tämligen täta blomställningar. 

 

Rosettblad grågröna, med övertäckande basallober, ovansidan med 

varierande hårighet. 

Undersida hårig, nerverna med utspärrade hår, stjälkar med uppåt-

riktade hår. 

Bladlober vanligtvis 7-9 med 9-13 jämnstora trubbiga tänder, skåror 

mellan loberna saknas normalt. 

 

Förväxlingsarter (se respektive art). 

Alchemilla plicata, trubbdaggkåpa har blad med djupa nerver 

”marmorerade” blad med åtskilda basallober. 

Blomstjälkar och bladskaft med uppåtriktade hår, håriga blombägare 

men enskilda blomskaft glatta. 

Sällsynt. 

Alchemilla filicaulis var. vestita, vindaggkåpa basallober vanligen 

relativt vitt åtskilda. 

Blad blågröna, bladlober med flera och mindre tänder, håriga blom-

bägare och enskilda blomskaft håriga. 

Numera mycket sällsynt. 

 

Utbredning 

Fynd från 1980 och senare  se www.dalafloran.se 

Funnen i 24 socknar , 44 atlasrutor spridda från Transtrand och 

Älvdalen i norr till By socken i söder. 

Växer på torra gräs- och ängsmarker och är den enda kåpa som tycks 

vara kalkgynnad. 

En av dom lättaste kåporna att lära sej. 
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Sammetsdaggkåpa, A. glaucescens  
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Alchemilla filicaulis var. filicaulis, späddaggkåpa 
 

Kännetecken 

Liten till medelstor. 

Blomstjälkar och blommor: stjälkar håriga upp till halva längden, rakt 

utstående hår. 

Blombägare normalt håriga, blomskaft alltid kala. 

Foder- och ytterfoder-blad kala till glest håriga. 

Tämligen täta gulgröna blomställningar. 

 

Rosettblad blågröna med åtskilda basallober. 

Hela bladens översida och undersida med varierande hårighet, från 

jämn till nästan glatt. 

Nerverna på undersidan håriga, bladskaften med utåtriktade hår. 

Bladlober vanligtvis 7 till 9 med 11-19 jämnstora tänder, oftast utan 

inskärning. 

Rosettbladsstiplerna vinröda till violetta. 

 

Förväxlingsarter (se respektive art) 

Alchemilla filicaulis var. vestita, vindaggkåpa hårig på hela blomstjäl-

kens längd, 

Blombägare håriga, enskilda blomskaft håriga, för övrigt lika ssp. 

filicaulis 

Alchemilla .micans, glansdaggkåpa: har rent gröna till mörkgröna blad, 

ofta stora stjälkblad med glänsande hårighet Bladskaft med åtminstonde 

nertill uppåtriktade hår. 

Blombägare små nedåt avsmalnade "snapsglasliknande", kala. 

Alchemilla monticola, betesdaggkåpa har grågröna rosettblad med över 

och undersida håriga. 

blomstjälkar i hela sin längd med rakt utstående hår. 

 

Utbredning 

Fynd från 1980 och senare, se www.dalafloran.se. 

Funnen i 26 socknar, 66 atlasrutor spridda över hela landskapet. 

Växer på naturliga gräs- och ängsmarker, fäbodvallar. 

Troligen förbisedd, men lämpliga biotoper minskar. 

Kåporna i filicaulis-gruppen, dvs  späddaggkpåa och vindaggkåpa är 

ganska svåra att upptäcka i fält och att säkert artbestämma. 
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Späddaggkåpa, A. filicaulis 

var. filicaulis 
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Alchemilla filicaulis var. vestita, vindaggkåpa 
 

Kännetecken 

Liten till medelstor. 

Blomstjälkar och blommor: stjälkar håriga i hela sin längd, rakt 

utstående hår. 

Blombägare håriga, enskilda blomskaft håriga. 

Den enda svenska kåpa jämte A. glaucescens med håriga blomskaft. 

Foder- och ytterfoder-blad håriga till glest håriga. 

Tämligen täta gulgröna blomställningar. 

 

Rosettblad blågröna med åtskilda basallober. 

Hela bladens översida och undersida med varierande hårighet, från 

jämn till nästan glatt. 

Nerverna på undersidan håriga, bladskaften med utåtriktade hår. 

Bladlober vanligtvis 7 till 9 med 11-19 jämnstora tänder, oftast utan 

inskärning. 

Rosettbladsstiplerna vinröda till violetta. 

 

Förväxlingsarter (se respektive art) 

Alchemilla filicaulis var. filicaulis, vindaggkåpa, hårig till halva 

blomstjälkens längd. 

Blombägare håriga, enskilda blomskaft glatta, för övrigt lika var. 

vestita. 

Alchemilla glaucescens, sammetsdaggkåpa har rundade grågröna blad 

med övertäckande basallober och 9-11 tänder på loberna, silkesludna 

täta blomgyttringar och enskilda blomskaft med utstående hår. 

Alchemilla monticola, betesdaggkåpa har grågröna rosettblad med över 

och undersida håriga 

blomstjälkar i hela sin längd med rakt utstående hår  

 

Utbredning 

DALARNES FLORA 1949 

”t.s.(-spr.) upp till Siljan, högre s.; okänd i väster.” S. By fl. (6 lok.), 

Folkärna Dalsberga, Högsberget, Garpenberg Realsbo, Hedemora 

Bergbacken, Bya, Tjärnan, Könighyttan, Husby Sundfiske, St. Skedvi 

Klackbo; Säter staden, Svärdsjö Gårdviks fäb., B. Ludvika Högberget 

Ö. Gagnef Gråda, Bjursås Västanberg (Smälingsberget), Leksand o. 
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Rättvik fl. (7 resp. 6 lok.), Boda Styggforsen, Sollerö ön (4 lok.), Öv. 

Garberg , F. Idre Töfsinghån, Töfsingån (2 lok.). - Täml. kulturgynnad.  

Tillägg 1960 

Norrbärke Snösjöns östända, Grangärde Hjärphöjden. 

Tillägg 1970 

St. Tuna Duvnäs, B. Ludvika Skuthamn.  

SBT .81 1987 

Mora kalkbrottet N om Berihol 

(Arne Granerot). 

 

Fynd från 1980 och senare, se 

www.dalafloran.se 

 

Hittils har endast 4 fynd gjorts och 

jag bedömer ”arten” som numera 

mycket sällsynt. Lämpliga 

växtplatser avtar. 

Varje planta måste kontrolleras 

noggrant för att kunna skilja den från 

var. filicaulis, och blir därför mycket 

lätt förbisedd. 
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Komplettering av Dalakåporna 
Kåpor som ej passar in i de tre artiklarna 

 

Alchemilla micans, glansdaggkåpa 
 

Kännetecken 

Stor till liten, mycket varierande art. 

Blomstjälkar och blommor: stjälkar håriga upp till nedre 

blomställningarna, högre upp oftast kala. 

Hårighet snett uppåtriktad, åtminstonne på nedre delen. 

Kan ha liggande hår (f. adpressepilosa Sam, sällsynt). 

Blombägare små nedåt avsmalnade "snapsglasliknande", glatta. 

Foder- och ytterfoder-blad kala eller med enstaka hår. 

Glesa blomställningar. 

 

Rosettblad: rent gröna till mörkgröna blad, ofta stora med glänsande 

hårighet, men uppträder även med rikligt av små rosettblad (mycket 

variabel art), hela bladens över och undersida håriga. 

Bladskaft med åtminstonde nertill uppåtriktade hår. 

Bladloberna rundade till något utdraget triangulära med skilda 

basallober, skåror mellan loberna saknas normalt. 

Stipler normalt vinröda till violetta. 

 

Förväxlingsarter (se respektive art) 

Alchemilla monticola, betesdaggkåpa har grågröna blad med vanligtvis 

skilda basallober, (till överlappande, starkt varierande). 

Hela bladens över och undersida håriga, stjälkar med rakt utstående hår. 

Bladlober rundat trekantiga, något utdragna, ofta med skåror mellan 

loberna. 

Foder- och ytterfoderblad håriga samt blombägare gleshåriga till kala. 

Stipler ofärgade – brunaktiga. 

Alchemilla acutiloba, stjärndaggkåpa 

Detaljer, se nedan. 

 

Utbredning 

Mycket vanlig kåpa, förekommer i de flesta biotoper. 
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Glansdaggkåpa, A. micans 

 

 

Alchemilla acutiloba, stjärndaggkåpa 
 

Kännetecken 

Medelstor till stor art. 

Blomstjälkar och blommor, stjälkar håriga upp till nedre blomställ-

ningarna, högre upp oftast kala. 

Hårighet rakt utåtriktad. 

Kan ha liggande hår (f. adpressepilosa Sam, sällsynt). 

Blombägare och blomskaft glatta. 

Foder- och ytterfoderblad kala eller med enstaka hår. 

Glesa blomställningar. 

 

Rosettblad: rent gröna till ljusgröna, ovansidan kal eller gleshårig, matt, 

undersida kal till hårig. 

Undersidans bladnerver alltid håriga. 

Bladskaft med rakt utåtspärrade hår. 
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Bladloberna stora, utdraget triangulära med olikstora vassa framåt-

riktade tänder, tänderna mitt på lobernas sidor störst, skåror mellan 

loberna saknas. 

Som unga är bladen starkt veckade men blir som utvuxna nästan helt 

plana med skilda basallober. 

A.acutiloba är en ganska svår kåpa att lära sej, plantorna måste var helt 

utvuxna för att säkert kunna artbestämmas. 

Rosettbladsstipler ofärgade till brunaktiga. 

 

Förväxlingsarter (se respetive art) 

Alchemilla micans, glansdaggkåpa 

Många fynd av A. acutiloba som uppgivits har visat sej vara A. micans. 

A. micans kan ha något utdragna spetsiga lober, men bladens översida 

har alltid liggande glänsande hår samt stjälkar med delvis uppåtriktad 

hårighet. 

 

Utbredning 

Fynd från 1980 och 

senare, se dalafloran.se. 

Arten hittills funnen i 

41 socknar och 162 

atlasrutor. 

Ojämn spridning. 

Mycket vanlig kåpa 

traktvis i söder men 

sällsynt i norr. 

Växer på vägslänter och 

i ängsmarker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stjärndaggkåpa,  

A. acutiloba. 
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Stjärndaggkåpa, A. acutiloba 

 

 

Alchemilla mollis, jättedaggkåpa 
 

Kännetecken 

Stor 40 till 70 cm 

Blomstjälkar och blommor. 

Hela plantan utom enskilda blomskaft med rakt utstående hår. 

Med sina upprätta och kraftigt utbredda blomställningar med nästan 

gula - gulgröna blommor. 

avviker den i utseendet mycket från våra övriga svenska kåpor. 

Rosettblad stora med låga rundade lober och spetsiga tänder. 

 

Utbredning 

Jättedaggkåpan är en populär odlad perenn från östra Karpaterna, 1999 

utsedd till årets perenn i Sverige! 
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Hittils några få fynd från utkast samt spidda ex från trädgårdar men 

frösår sej lätt i odling. 

En märklig lokal finns efter en gammal smal skogsbilväg till en fäbod i 

Stora Tuna socken. Här står en stor kraftig planta i ren skogsmiljö nära 

vägen ( se foto ). Inga spår finns efter utkast, så spridningen måste ha 

skett på annat sätt, kanske med biltrafik? 

Jag kunde inte se arten på fäbodvallen och till närmaste fasta 

bebyggelse är det många km. 
 

 

 

Jättedaggkåpa, A. mollis vid Finnsåsens fäbodar i Stora Tuna. 
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Revidering av uppgifter från tidigare artiklar 
 

Dalarnas daggkåpor i 
bokstavsordning 

 Lokaler 
Sam. 43 

Socknar 
2014 

Atlasrutor 

A. acutiloba stjärndaggkåpa 79 lok. 43 166 
A. baltica baltisk daggkåpa.  15 53 
A. cymatophylla vågbladig daggkåpa 1 lok 19 31 
A. filicaulis var. filicaulis späddaggkåpa 131 lok 28 69 
A. filicaulis var. vestita vindaggkåpa 35 lok 4 4 
A. glabra glatt daggkåpa 137 lok 37 162 
A. glaucescens sammetsdaggkåpa. 101 lok 25 48 
A. glomerulans källdaggkåpa 187 lok 17 77 
A. heptagona sjuhörnig daggkåpa  6 9 
A. micans glansdaggkåpa  281 lok 49 376 
A. mollis jättedaggkåpa   4 4 
A. monticolaa  betesdaggkåpa  301 lok 49 453 
A. murbeckiana njurdaggkåpa  230 lok 37 110 
A. norvegica norsk daggkåpa.    
A. plicata trubbdaggkåpa  17 lok 8 19 
A. propinqua hjuldaggkåpa  18 45 
A. sarmatica sarmatisk daggkåpa  35 lok 33 180 
A. subcrenata ängsdaggkåpa  243 lok 47 385 
A. subglobosa valldaggkåpa. 299 lok 47 351 
A. wichurae skårdaggkåpa 208 lok 35 111 

 
Tabellen visar hur många lokaler som anges för varje art i Gunnar 

Samuelssons arbete om daggkåpor från 1943, hur många sockar i 

dagsläget som respektive art är påträffad i samt slutligen från hur 

många atlasrutor arten är påträffad efter 1980 och registrerad i 

DABS´databas. 
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