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Främlingar i fjällen 
Malin Undin 

Självständigt arbete i biologi 2013, populärvetenskaplig sammanfattning.  

I hela världen gör främmande växtarter sitt intåg och förändrar den inhemska floran. Än så 

länge är fjällvärlden förhållandevis förskonad, men mycket talar för att det bara är en fråga 

om tid innan invasionerna når även dit. Med en ökande mänsklig närvaro ökar både risken 

för att främmande arter ska ta sig till fjällen och risken för att de ska överleva och sprida sig 

där. Ska chilenska Anderna täckas av maskrosor? Hur farlig är en vallmo på rymmen? Är 

detta bara början?  

Ska Anderna täckas av maskrosor? 
Maskros (Taraxacum officinale) är en vanlig 

art i gräsmattor och åkerkanter över hela 

Europa, men det är inte en växt man 

förknippar med kalfjället. I Chile däremot är 

maskros på frammarsch högt uppe i Anderna. 

Maskros tillhör familjen korgblommiga växter 

och det är den näst vanligaste familjen bland 

alla främmande arter som just nu sprider sig 

över världen. Precis som majoriteten av dessa 

främlingar är maskros en generalist och en 

pionjärart. Det betyder att den har få 

specifika krav på miljön som den växer i och 

att den satsar stort på många frön, vilket gör 

att den lätt sprider sig till nya miljöer. Idag 

går spridningen lättare än någonsin eftersom 

människan ger maskros och andra främmande arter hjälp på traven. 

Växter på resande fot  

Många växtarter är just nu på resande fot och kommer som 

främmande arter till platser långt utanför sin naturliga utbredning. 

Hittills har få främlingar tagit sig upp i fjällens alpina zon, men 

mycket tyder på att de är på väg även dit, och det med allt högre 

hastighet. En anledning är att människan har skapat nya och snabbare 

spridningssätt, till exempel fastnar frön lätt på våra bilar. Ingen annan 

miljö har så många främmande arter som vägkanter och därifrån kan 

växterna sprida sig ut i vildmarken. Så länge vägen är torr kan frön 

följa med bilar nästan hur långt som helst, för att sedan falla av när 

det börjar regna. Eftersom vägarna i fjällvärlden blir fler och fler, blir 

avståndet från varje orörd plats till närmaste vägkant hela tiden 

kortare och ju kortare avståndet är desto lättare är det för frön att 

sprida sig dit. När maskros spritt sig till och börjat växa i en avlägsen 

vägren kan den lätt ta sig vidare med sina paraplyförsedda frön. 

  



Till den alpina 

floran räknas alla 

växter i den alpina 

zonen. I denna zon 

ingår allting 

ovanför 

trädgränsen. 

Släkten är värst  

Fjällen ställer speciella krav på sin flora; vintern är kall, 

sommaren är kort, vinden är hård och jordlagret är tunt, och 

därför har de alpina arterna fått anpassa sig och bli specialister. 

Många alpina specialister har utvecklat unika växtstrategier 

som skapar småmiljöer med bättre förutsättningar i det annars 

stränga klimatet. En sådan strategi är att växa i täta tuvor, 

eftersom det ger skydd mot både vind och uttorkning. Detta 

skydd kan inte bara andra inhemska arter utan också främlingar 

dra nytta av. Av den anledningen växer maskrosor i Chile ofta i 

tuvor av kuddväxten Azorella monantha – en släkting till 

trädgårdsväxten gulldyna. Tuvorna själva verkar inte påverkas negativt av detta men man har 

sett att maskros konkurrerar med två andra inhemska arter ur sin egen familj: rosettfibblan 

Hypochaeris thrincioides och cikoriasläktingen Perezia carthamoides. Det bi som normalt 

pollinerar dessa blommor föredrar nämligen de exotiska maskrosorna. Detta får förödande 

konsekvenser, för utan besök av pollinatörer blir det inga frön och därmed inga nya plantor. 

När en främmande art riskerar att konkurrera ut inhemska arter på det här sättet eller, på annat 

sätt riskerar att förändra den lokala floran, kallas den för en invasiv art. Idag är främmande 

arter bara en av flera förändringar som pågår i fjällvärlden: medeltemperaturen, 

koldioxidhalten och tillgången på näring (främst kväve) ökar. Ingen kan vara bra på allt, priset 

fjällväxterna fått betala för att bli specialister är att de fått en sämre konkurrenskraft. När 

miljön förändras är det inte lika viktigt att vara specialist, utan främmande generalister får 

lättare att överlev och sprida sig. I värsta fall blir generalisterna invasiva. 

En art för en art? 

Det är ett faktum att floran förändras och att växtarter försvinner i hela världen. Trots att det 

är svårt att bevisa – utom möjligen för vissa invasiva gräsarter – får främmande arter ofta 

skulden för detta. Vad spelar det egentligen för roll om maskros ersätter en art eller två i 

Chile? De kommer ju till och med från samma familj. Svaret är kort: ingen vet! Det finns 

dock saker vi vet: Vi vet att fjällen är mycket viktiga för oss människor, till exempel är de 

källan till floder som ger oss rent dricksvatten, bevattning till våra grödor och rörelseenergi 

till våra vattenkraftverk. Det kallas att fjällen bidrar med ekosystemtjänster. Vi vet också att 

floran spelar en mycket viktig roll för att dessa tjänster ska fungera, till exempel genom att 

förhindra jordskred, jämna ut vattenflöden och rena vattnet från vissa ämnen. En invasiv art är 

vanligen ett relativt lokalt problem som orsakar att en inhemsk art försvinner från ett 

begränsat område. Problemet är att i fjällens väldigt varierande miljö kan ”ett begränsat 

område” mycket väl vara det enda utbredningsområdet i hela världen för just den arten. 

Invasiva arter i fjällen riskerar alltså att orsaka globala utrotningar! Oftast är den invasiva 

arten inte tillräckligt kraftfull för att få en art att försvinna helt, och så kommer det troligen bli 

med maskrosen i Chile. Oavsett om en art försvinner eller ”bara” minskar, har dock florans 

sammansättning förändrats. Kan vi lita på att ekosystemtjänsterna fortfarande fungerar då? Ett 

av de stora problemen är att om vi låter förändringar ske, är det nästan omöjligt att återställa 

systemet om vi inser att det inte blir bra. 



Sibirisk vallmo sprider sig från 

trädgårdar uppåt i de schweiziska 

Alperna; framförallt längs 

vandringslederna. Bild: Wikipedia 

commons  

De flesta arter i fjällen – 

främmande som inhemska – 

sprider sig uppåt helt på 

egen hand. Normalt går 

detta långsamt eftersom de 

måste anpassa sig, men 

hastigheten verkar öka. I 

Schweiz rör sig främmande 

arter just nu ca 10 höjdmeter 

per år. 

Hur farlig är en vallmo på rymmen?  
Än så länge är fjällvärlden relativt förskonad från invasiva 

arter. Är det bara en fråga om tid? I Schweiz oroar man sig 

för att den än så länge harmlösa trädgårdsrymlingen sibirisk 

vallmo ska börja konkurrera ut inhemska vallmoarter.   

Från ett fjäll till ett annat 

Den vanligaste orsaken till att främmande växter hamnar i 

fjällen är ren slump, men det finns undantag, till exempel 

har främmande gräsarter planterats för att minska risken för 

jordskred i skidbackar och vissa av dessa har spritt sig och 

blivit invasiva. Ett annat undantag är prydnadsväxter i 

trädgårdar vid turistanläggningar och fjällstugor. Till 

skillnad från de slumpmässiga främlingarna är dessa arter 

avsiktigt införda och utvalda just för att de klarar att växa i 

alpina miljöer. Problemet är att de inte bara är anpassade för 

att växa i denna miljö, utan också för att sprida sig här. 

Tyvärr väljer man ofta arter från andra sidan jorden. I 

schweiziska Alperna är sibirisk vallmo en vanlig 

trädgårdsväxt. Den är en riktig fjällspecialist men också, likt 

maskros, en pionjärart, vars naturliga roll är att snabbt växa 

upp på ytan som smälter fram i kanten av glaciärer under 

den korta sommaren. Dessa så kallande glaciärfält är en av många miljöer i fjällen som 

naturligt utsätts för störning. Många främmande arter är anpassade för att snabbt kolonisera 

sådana ”störda” ytor. Idag ökar människans närvaro i fjällen och med oss kommer mer 

störning – onaturlig störning. Detta skapar fler ytor för främmande arter att etablera sig på och 

ju fler främmande arter desto större är risken att någon av dem blir invasiv.  

På vandring uppåt 

Eftersom den sibiriska vallmon är anpassad för att växa i en alpin miljö tog det inte lång tid 

innan den förvildades och började sprida sig utanför trädgårdarna. All spridning har den inte 

behövt klara av själv, det ser man tydligt på att den spritt sig överlägset längst utmed de stigar 

och vandlingsleder som utgår från dalen och dess trädgårdar. Frön fastnar lätt på kängor, 

byxor, strumpor, skosnören, tält, packpåsar etc, speciellt när man korsar vägkanter som kryllar 

av främmande arter. Även om de flesta faller av inom 5 meter sitter vissa frön kvar i flera 

kilometer och andra betydligt längre än så. På skor, i fickor, dragkedjor och framförallt i 

kardborre kan frön bli kvar, hårt fästa. Nästa gång denna utrustning används är man ofta på ett 

helt annat fjäll och även om det går flera månader mellan turerna klarar en stor del av fröna av 

att gro, och det krävs mycket noggrann rengöring för att bli av med 

dem. På så vis kan främmande arter spridas runt hela jorden, med 

hjälp av turister men också av fjällforskare! 

Är det här bara början? 
Om du odlar tio främmande arter (icke inhemska arter) i 

din trädgård kommer statistiskt sett en av dem att rymma 

och överleva utanför staketet. Av tio sådana rymlingar 

kommer en att klara sig så bra att du snart kan hitta den 

lite här och där när du tar en promenad. Av tio sådana 

etablerade rymlingar kommer slutligen en att få stora 

konsekvenser för miljön till exempel genom att konkurrera ut 



Mjölkört är ett av de 

senaste och mest 

iögonfallande tillskotten i 

floran på Sveriges kalfjäll. 

Bild: Wikipedia commons 

På Nya Zeeland bekämpar 

man, med gott resultat, 

invasiva arter genom 

”biologisk säkerhetskontroll” 

på sina flygplatser. Det är dock 

svårt att tänka sig en liknande 

metod i den svenska 

fjällvärlden eftersom det inte 

finns samma naturliga 

knutpunkter där man når alla 

besökare. 

någon inhemsk art – dvs den kommer att bli invasiv. Statistiskt sett 

krävs det alltså 1000 främmande arter för att en ska bli invasiv. Det 

finns framförallt två saker en växt måste klara av för att detta ska 

kunna ske: den ska sprida sig till platsen och den ska överleva där. 

Därför kan risken för invasiva arter öka genom två processer: 1) ökad 

spridning och 2) att det blir lättare för främmande arter att överleva; 

båda dessa processer pågår just nu. Människans ökade exploatering 

av fjällen betyder fler besökare vilket i sin tur betyder fler vandrare 

med frön i kängorna längs stigarna, fler bilar med frön på däcken 

längs vägarna, fler vägar med främmande arter i kanterna, fler turister 

med fjällväxter i trädgårdarna och fler anläggningar med införda 

gräsarter i skidbackarna – kort sagt mer spridning. Människan är 

också främsta orsaken till att det riskerar att bli lättare för 

främlingarna att överleva; mer människor betyder mer störning, vilket 

gynnar pionjärarter. Utsläpp som gör att koldioxid- och kvävehalten 

ökar innebär mer resurser för växterna och då missgynnas 

konkurrenssvaga fjällarter. Klimatförändringarna medför en högre 

medeltemperatur som gör att klimatet blir mindre strängt, vilket 

minskar kraven på att vara specialist och gynnar generalister.  

Att tänka efter före 

Att bekämpa en invasiv art när den väl gjort sitt intåg är inte så lätt som man skulle kunna tro. 

I fjällvärldens oländiga, avlägsna och svåråtkomliga terräng är det ännu svårare! Samma 

terräng kan också göra att invasioner inte upptäcks förrän det är för sent och då försvåras 

bekämpandet ytterligare. Det effektivaste och billigaste sättet att slippa problem med invasiva 

arter i fjällen är att se till att de aldrig kommer dit överhuvudtaget. Trots detta är det få platser 

där man satt in förebyggande åtgärder. Det beror troligen på svårigheten att övertyga 

beslutsfattare att satsa på problem som man inte vet varken när de uppstår eller hur allvarliga 

de kommer att bli – speciellt när det finns så många problem som verkar mer akuta. Dessutom 

är problemet med invasiva arter allt annat än lätt att förebygga! Betyder detta att vi ska 

behöva vänja oss vid tanken på maskrostäckta fjäll och vandringsleder kantade med 

trädgårdsväxter? Genom att skriva under konventionen om biologisk mångfald – mer känd 

som Rio-konventionen – har Sverige uttryckligen lovat att göra allt vi kan för att motarbeta 

invasiva arter. Det kommer inte att bli lätt men det är ingen ursäkt för att inte satsa. För det 

första behöver vi identifiera vilka invasiva arter som skulle kunna vara på väg. För det andra 

måste vi göra en insats för att minska antalet spridningsvägar dessa kan ta sig till vår fjällvärld 

på. Den tredje men kanske viktigaste åtgärden är spridning av 

information om invasiva arter, och det är den delen jag hoppas 

bidra till med denna artikel. På det svenska kalfjället är en av 

de nyaste främlingarna den högväxta, rosablommande 

mjölkörten (Epilobium angustifolium). Kommer den att 

bli invasiv? Kommer den likt maskrosen i Chile att 

attrahera fjällarternas pollinatörer? Det får framtiden 

utvisa. Troligen är mjölkört dock harmlös jämfört med 

den mest fruktade invasionen av dem alla: den 

stigande trädgränsen. Agerar vi inte innan den 

kommer, kommer vår fjällvärld att vara obotligt 

förändrade för all framtid. 



Mer information 
Vill man ha mer generell information om invasiva arter i fjällen kan man läsa ”Är invasiva 

arter ett hot mot Sveriges fjällvärld?” från 2013 av Malin Undin. För vidare läsning om 

maskrosens frammarsch i Chile finns "The presence of a showy invasive plant disrupts 

pollinator service and reproductive output in native alpine species only at high densities” av 

Muñoz och Cavieres från 2008 samt “Nurse effect of the native cushion plant Azorella 

monantha on the invasive non-native Taraxacum officinale in the high-Andes of central 

Chile” av Cavieres med flera från 2005. Mer information om sibirisk vallmo i Schweiz finns i 

“Papaver croceum LEDEB.: a rare example of an alien species in alpine environments of the 

Upper Engadine, Switzerland” av Irl från 2003.  

 


