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Synpunkter på förslag till åtgärdsprogram för flytsvalting (dnr 511-1846-10) 

 

Flytsvaltingen är även internationellt sett en mycket sällsynt vattenväxt, vilket medfört att den 

blivit föremål för flera vetenskapliga studier. Dessa är föredömligt väl redovisade och 

sammanfattade i åtgärdsprogrammet. Flytsvaltingen får betecknas som konkurrenskänslig och 

störningsgynnad. Det leder till att den blir känslig för igenväxning i ett beteslandskap som  

Rammsjöstrand, men å andra sidan kan arten uppträda som kolonist i nyskapad vegetation. Det är 

fullt tänkbart att de sent upptäckta populationerna i Halland och Småland är resultatet av sådana 

nyspridningar. 

De småländska och halländska bestånden beskrivs och diskuteras ganska knapphändigt i 

åtgärdsprogrammet. Så anges att det småländska beståndet upptäcktes på ”1990-talet”. Men det är 

dokumenterat redan från 1985 (herbariebelägg i Naturhistoriska Riksmuseet) och fyndet har 

publicerats (Edqvist, M. & Karlsson, T. 2007: Smålands flora. Uppsala). Resultatet av en 

inventering finns också publicerad (Möllerström, B. 2007: Flytsvaltingen i Hängasjön. Parnassia 

20(1): 1–5). 

Den uppgivna lokalen i Dalsland bör betraktas som tvivelaktig. Belägg saknas och det kan ha rört 

sig om flytbladsplantor av vanlig svalting Alisma plantago-aquatica. 

Det anges att flytsvaltingen ”drastiskt har minskat” vid Rammsjöstrand. Dock redovisas inga 

uppgifter som stöder påståendet. Antalet blommande plantor 1989–1999 återges, men för det första 

säger detta nästan ingenting om populationens verkliga storlek (antalet blommor som utvecklas kan 

variera mycket beroende på vattenstånd, väder och tidpunkt), och för det andra är totalantalet 

blommande plantor nästan exakt detsamma 1989 och 1999. Om utvecklingen efter 1999 sägs 

ingenting. 

Oavsett om minskningen är verklig eller ej så är det utomordentligt angeläget att bevara och 

återskapa det öppna kustlandskapet i Bjärekustens naturreservat med dess uråldriga, betespräglade 

vegetation, rik på både arter och anpassningsformer. Det är dock viktigt att röjningen sker varsamt 

och i etapper, så att gödslingseffekter och inspridning av främmande arter minimeras. Restau-

reringen bör även omfatta dammarnas vegetation, och här måste även bottnarnas kvalitet beaktas. 

Det bör gynna flytsvaltingen om rotfilt av blåsstarr tas bort, åtminstone inom vissa områden.  
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I övrigt ett par detaljer: 

Under ”Översiktlig morfologisk beskrivning” står att svaltingväxter finns ”inom klassen 

enhjärtbladiga växter”. Enhjärtbladiga växter betraktas numera inte som en klass inom växtriket, 

utan som en mera informell grupp av lägre rang. En lämplig formulering kan vara ”bland de 

enhjärtbladiga växterna”. 

Den brittiske vattenväxtexperten R. V. Lansdown har genomgående fått sitt namn felstavat 

(”Landsdown”) 

Under ”Bevaranderelevant genetik” anges Weimarck (1963) som källa för kromosomtalsuppgiften. 

Uppgiften kommer från Björkqvist (1961) som bör citeras i stället. (Björkqvists artikel finns redan i 

referenslistan.) 

Fægri & Danielsen 1996 citeras på sidan 16, men saknas i referenslistan. 

Siduppgifterna på Hylander 1954 (i referenslistan) ska vara 132–153 (inte 1322–1353). 
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