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Grönskäran åter i Dalarna 
 

Peter Ståhl, Gävle 
 
Sommaren 2018 minns vi som väldigt varm och torr med skogsbränder 
och sinande brunnar. Vattenståndet i Dalälven var rekordlågt under en 
lång period under sommaren ända fram i september. Men i maj fanns 
inga tankar på detta, då den rekordhöga vårfloden manifesterade Nedre 
Dalälvens karaktär av översvämningsområde på bästa sätt. De naturliga 
växlingarna mellan högt och lågt vatten är viktiga för naturen. Ett år med 
både kraftig vårflod och sensommarlågvatten är en ovanlig men väldigt 
bra kombination, särskilt för naturen i Dalälvsområdet.  

Tyttbo kan sägas vara älvens entré till Nedre Dalälven och till Färne-
bofjärdens nationalpark. Här möts Dalarnas, Gävleborgs, Västmanlands 
och Uppsala län. De fyra länen förenas på den obetydliga ön Tjuv-
holmen. Med båt rör man sig snabbt mellan olika län och landskap i detta 
område som är en av de intressantare delarna av Färnebofjärdens natio-
nalpark.  

Här finns nedre Dalälvens i särklass finaste lokaler för ävjebrodds-
växter med bland annat slamkrypor, ävjebrodd, fyrling, rosenpilört, 
strandpilört, ävjepilört och bågsäv. En i princip komplett samling ävje-
broddsarter som till för några år sedan var helt okänd. Att området är så 
bra för ävjebroddsväxterna tror jag beror på att det innehåller mycket 
glaciallera och samtidigt genomspolas ordentligt vid vårflod vilket 
förhindrar avsättning av gyttja på bottnarna. Tyttbo är också en trång 
passage för älven att ta sig igenom. Det skapar stora naturliga vatten-
ståndsvariationer – så stora att vass, säv och andra konkurrensstarka 
stråväxter inte klarar att växa här. 

Redan 2017 var ett bra lågvattenår med stora mängder av ävjebrodds-
växter men 2018 blev nog ännu bättre. Tyvärr blev jag lite försenad av 
skogsbränderna och kom inte till Tyttbo förrän i början av september. Då 
hade vattenståndet stigit något och en del ävjebroddsväxter hade blom-
mat men stod nu under vatten.  De finaste ävjebroddslokalerna finns på 
norra och södra sidan av området mellan Härsingen och Balforsen, dvs i 
Dalarna och i Västmanland. Jag startade i Dalarna vid Vreten där jag lade 
i kajaken för att paddla över. Bland alla exklusiva växter på stranden 
fanns också en planta av en skära som jag inte riktigt begrepp mig på. 
Det var när jag paddlat över till Västmanlandssidan och mötte ett betyd-
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ligt ståtligare exemplar som det blev uppenbart att det var grönskäror. På 
Västmanlandssidan kunde man gå på mjuka mattorna av fyrling med 
spridda rosetter av bågsäv som skjutit ut långa skott för att snabbt kolo-
nisera bottnarna. De två plantorna av grönskära stod i kanten av bågsäv 
och vasstarrbården alltså i övre kanten av vattenstranden.  

Det blev bara dessa 1 + 2 plantor av grönskära som hittades. Men en 
planta kan vara mycket värt om växten inte setts i Dalarna i modern tid 
och till och med betraktats som utgången. Och rimligen fanns huvud-
förekomsten i närheten och uppströms. Nog borde man söka lite mer i 
angränsande delar av By socken och varför inte kring Österviken som 
innehåller åtskilliga hektar blottade leriga stränder vid goda lågvattenår. 

 
De tidigare uppgifterna om grönskära i Dalarna låter sig snabbt samman-
fattas, här klippta direkt ur Dalafloran: 

S. Husby Långsbyn v. Lången! (SAM. 25 p. 22), Långshyttan 
d:o (1933 Lr). B. Ludvika Lorentzberga i dike (1946 Bj.). 
 
Desto roligare att arten återigen kan räknas som dalsk! Tack Peter. 
 

Dalälven vid lågvatten strax uppströms Tyttbo. Foto Peter Ståhl. 
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Grönskära vid Vreten (visserligen fotad på Västmanlandssidan). 
Lägg märke till de arttypiska och vackert bladlika stödbladen som 
inramar blomkorgarna. Foto: Peter Ståhl. 
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Bågsäv Scirpus 
radicans (t.h.), en 
mycket typisk art 
för strandängarna i 
By socken där den 
inramar de grunda 
lerbottnarna.  
 
 
 
Utanför zonen med 
bågsäv finner ävje-
botanisten ett eldo-
rado av småvuxna 
och ganska svårbe-
stämda arter som 
gror då lågvattnet 
infinner sig (nedan). 
Foto: Peter Ståhl. 
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Glöm inte att besöka vår hemsida där du förutom att göra din egen 
sockenflora kan finna uppgifter om alla registrerade fynd av en 
viss art, se bilder av den, studera utbredningskartor för samtliga 
landskapets kärlväxter samt läsa om våra aktuella program-
punkter! 
Adress: www.dalafloran.se 

 
Saknar du äldre nummer av Trollius, så finns dessa fortfarande 
att tillgå till självkostnadspris. Hör av dig till Janet, kontakt-
uppgifter i pärmens insida. 

http://www.dalafloran.se/



