15 hotade makrofyter i Sverige
En fältguide

Det är en utmaning att förvalta kunskap om arter som är ovanliga
och vi därför sällan träffar på. När dessa arter dessutom är knutna
till vatten ökar svårighetsgraden ytterligare. Det är därför särskilt
viktigt att föra vidare kunskap om artbestämning av just dessa
sällsynta och i vissa fall hotade arter. Då ökar sannolikheten att
vi noterar växterna när vi råkar på dem och kunskapen om deras
utbredning kan öka.
Under 2017 antogs ett så kallat kunskapsuppbyggande program
av Havs- och vattenmyndigheten. Syftet med detta program var
att förbättra framtida chanser för överlevnad av 15 hotade
makrofyter i landet. Fem av dessa är natearter (Potamogeton) och
tio är kransalger av fyra olika släkten (Chara, Nitella, Nitellopsis
och Tolypella). Samtliga arter ingår i tidigare framtagna
åtgärdsprogram och har eftersökts under senare tid. Detta har
bidragit till ökad kunskap avseende utbredning för vissa. För
andra arter har det kunnat konstateras att utbredningen fortfarande
är begränsad trots rikliga inventeringsinsatser vilket innebär att
arten kanske är mer sällsynt än vad som tidigare antagits. Vissa
arter har också minskat i utbredning och inte återfunnits på
tidigare kända fyndlokaler.
Strategin inom det kunskapsuppbyggande programmet är att,
genom såväl fysiska som kunskapshöjande åtgärder (framförallt
avseende de tio kransalgerna), aktivt gynna ingående arter.
Som ett led i detta arbete, att öka kunskapen kring de 15 arterna,
har det tidigare hållits kurser, men nu skapas också denna enkla
fältguide. För varje ingående art redovisas vilken miljö arten trivs
i, dess generella växtsätt, detaljer och förväxlingsrisk. Dessutom
hjälper bilder och skisser till för att ytterligare förtydliga hur
arterna kan skiljas åt.
Fältguiden är framtagen av Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö
AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Följande arter ingår i fältguiden:
1. Potamogeton acu�folius - spetsnate
2. Potamogeton compressus - bandnate
3. Potamogeton friesii - uddnate
4. Potamogeton ru�lus - styvnate
5. Potamogeton trichoides - knölnate
6. Chara braunii - barklöst sträfse
7. Chara ﬁliformis - trådsträfse
8. Chara subspinosa - spretsträfse
9. Nitella confervacea - dvärgslinke
10. Nitella gracilis - spädslinke
11. Nitella mucronata - uddslinke
12. Nitella syncarpa - höstslinke
13. Nitella translucens - grovslinke
14. Nitellopsis obtusa - stjärnslinke
15. Tolypella canadensis - �ällrufse
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1. Potamogeton acu�folius - spetsnate
Spetsnate trivs på mjukbotten i näringsrikt
vatten med hög konduktivitet och neutralt till
basiskt pH. Den övervintrar med turioner och
frön vilket innebär såväl sexuell som vegetativ
förökning.

Spetsnate förekommer särskilt i klara småvatten,
ofta med hög kalkhalt. Den är känd från färre
än 60 lokaler i landet. Arten är värmekrävande
vilket förklarar dess sydliga utbredning.

Karaktärer

Detaljer

Förväxling

Spetsnate har tydligt plattad
ovingad stjälk. Kan bli upp
till en meter, ofta är den
dock mindre. Slank till
robust och mer eller mindre
förgrenad.

Bladen är 2 – 5 mm breda
och 3 – 10 cm långa. De
har 3 tydliga nerver och
är styva. Bladet avslutas
genom en lång spets. Oftast
mörkgröna, mer sällan rödeller brunfärgade.

Spetsnate har tydligare
utdragen spets än bandnate.
Bandnate har fem nerver,
ytterligare nervliknande
linjer och vingkantad stjälk.
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2. Potamogeton compressus - bandnate
Bandnate trivs på mjuk och på sandig botten i
näringsrikt till måttligt näringsrikt vatten med
hög konduktivitet och neutralt till basiskt pH.
Den övervintrar med turioner och frön vilket
innebär såväl sexuell som vegetativ förökning.

Bandnate finns i större klara, naturligt eutrofa
eller mesotrofa sjöar med relativt fin vattenkvalitet. Den är känd från färre än 200 lokaler i
landet. Arten tycks gynnad av låg temperatur då
dess utbredning framförallt är nordlig.

Detaljer

Förväxling

Bandnate kan bli drygt en
meter. Stjälken är plattad
och vingkantad. Arten
upplevs som grov. Ofta
rikligt förgrenad. Bladen
täcks av nervliknande
strukturer.

Bladen är 3 – 6 mm breda,
10 – 20 cm långa och
relativt styva, rundade eller
med kort spets. Bladen
är mörkgröna, ofta rödanstrukna, särskilt längs
mittnerven. Bladen har fem
tydliga nerver.

Liknar spetsnate som dock
har tre nerver och ovingad
stjälk, tydligare utdragen
spets och saknar nervliknande strukturer.
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3. Potamogeton friesii - uddnate
Uddnate trivs på mjuk och på sandig botten i
näringsrika till måttligt näringsrika sjöar. Den
trivs i vatten med hög konduktivitet och neutralt
till basiskt pH. Övervintrar med turioner och
med frön.

Förekommer i sjöar, dammar och i vattendrag.
Arten är känd från färre än 200 lokaler i landet.
Arten tycks inte ha några specifika
temperaturkrav.

Karaktärer

Detaljer

Förväxling

Uddnate blir ofta ca 70 cm
men kan bli dryga metern.
Stjälken är något platt med
avrundade sidor. Bladen
platta med en central liten
utbuktning. Undervattensblad ibland något rödlätta.

Bladen är 1,5 – 4 mm
breda och 4 – 9 cm långa.
Snärpslidor nedtill rörformade, delar sig i två.
Fransiga upp- och nedtill.

Kan förväxlas med
trubbnate som dock har
något trubbigare spets och
endast 3 nerver.
Bladspetsen, de 5 nerverna
och den delade snärpslidan
ger en säker bestämning av
arten.
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4. Potamogeton ru�lus - styvnate
Styvnate trivs på grunda mjukbottnar i näringsfattigt till måttligt näringsrikt vatten med hög
konduktivitet och neutralt till basiskt pH. Den
övervintrar med turioner och frön vilket innebär
såväl sexuell som vegetativ förökning.

Karaktärer

Oftast inte längre än 60 cm
och bladen är styva, därav
namnet. Ogrenade eller
sparsamt förgrenade, främst
nedtill. Smala spetsiga blad
som ger glest intryck.
Plattad stjälk.

Styvnate förekommer främst i sjöar och har höga
krav på vattenkvaliteten. Arten vill ha klart
vatten. Den är känd från färre än 30 lokaler i
landet. Styvnate tycks gynnas av låg
vattentemperatur.

Detaljer

Förväxling

Blad 0,5 – 1 mm breda och
3 – 7 cm långa, med 3
nerver och avsmalnande
spets likt en syl. Snärpslidor
slutna, genomskinliga och
vid basen vitnande och med
tydliga nerver vid torkning.

Förväxlas främst med
spädnate, som dock har
mycket kortare bladspets
och mindre styva blad.
Gropnate har rundare bladspetsar med kort udd och
får helt slaka blad när den
tas upp ur vattnet.
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5. Potamogeton trichoides - knölnate
Knölnate trivs på mjukbotten i näringsrikt vatten
med hög konduktivitet och neutralt till basiskt
pH. Den övervintrar med turioner och frön vilket
innebär såväl sexuell som vegetativ förökning.

Knölnate förekommer särskilt i småvatten och
är endast känd från drygt 15 lokaler i södra
Sverige. Arten är värmekrävande vilket förklarar
dess sydliga utbredning.

Karaktärer

Detaljer

Förväxling

Blir upp till 1 m lång.
Trådsmala blad med tunn
och trind förgrenad stjälk.
I synnerhet förgrenad
upptill men ger ändå ett
något hoptryckt intryck.

Blad 0,4 – 1 mm breda och
2 – 8 cm långa, utstående
och styva. Med tydlig
mittnerv och lång utdragen
spets. Snärpslidor öppna
nedtill.

Yngre exemplar kan
förväxlas med spädnate
vars snärspslidor dock är
rörformade nedtill och
gropnate vars mittnerv är
otydlig. Större exemplar har
långa, smala blad mer lika
borstnate och trådnate.
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6. Chara braunii - barklöst sträfse
Barklöst sträfse trivs på mjukbotten i näringsfattigt till måttligt näringsrikt vatten med neutralt
till basiskt pH. Konduktiviteten är indifferent.
Den reproduceras med övervintrande oosporer.
Arten förekommer vid många olika livsmiljöer
som dammar, diken och periodiska vatten men

också i större sjöar och åar. Möjligen föredrar
den grunt vatten men har hittats på flera meters
djup. Tolererar såväl höga som låga kalkhalter
och brackvatten. I Bottenviken men historiskt
även i sjöar, liksom enstaka sjöfynd i nutid.

Detaljer

Förväxling

Kan bli upp till 40 cm lång
men är vanligtvis mindre.
Helt barklös (därav lik
Nitella) men med tydligt
Chara-utseende med oogon
över anteridier, svepeceller
och braktéer.

Är alltid ringformig med
busklikt förgrenade skott.
Skottets noder sitter i en
rad med svepeceller medan
kransgrenarnas noder är
ihopsnörda och mörka.
Kransgrenarna är ogrenade
och försedda med braktéer.

Axsträfse, likt barklöst
sträfe, har svepeceller,
braktéer samt odelade
krans-grenar och saknar
bark. Den har dock
sammandragna till långsträckta skottspetsar och
växer i högre salthalt.

ie
rid
, br
aktéer och ante

r

og
on

s
Ax

e
äfs
iktsb
str
ild barklöst

O

Öv
ers

trä
fse
re

fse

Karaktärer

trä
ts
s
ö
l
spek�ve bark

CR

7. Chara ﬁliformis - trådsträfse
Trådsträfse trivs på lerig och sandig botten i
måttligt näringsrikt vatten med hög
konduktivitet och basiskt pH. Den reproduceras
med övervintrande oosporer, alternativt är arten
vintergrön.

Trådsträfse förekommer endast i större kalkrika
sjöar men är endast känd från en lokal i landet,
nämligen Levrasjön i Bromölla.
Arten växer ofta tillsammans med andra stora
och små kransalger.

Förväxling

Kan bli upp till 1 m lång
men blir i regel ca 40 cm.
Har ett trådliknande
utseende eftersom
kransgrenarna är så korta.
Detta gör att arten inte ser
ut som en “vanlig” Charaart.

Långa internoder mellan
4 – 10 cm och extremt korta
kransgrenar som ofta bara
är några mm långa.
Trådsträfse har bark med
små taggar och är oftast
kalkinkrusterat.

Kan förbises på grund
av sitt atypiska Charautseende. I regel har
gråsträfse längre grenar
men långsträckta exemplar
kan likna trådstäfse. Dessa
växer dock ofta på grundare
vatten.
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8. Chara subspinosa - spretsträfse
Spretsträfse (tidigare C. rudis) trivs på lerig och
sandig botten i måttligt näringsrikt vatten med
hög konduktivitet och basiskt pH. Arten är
vintergrön och reproduktionen framförallt
vegetativ. Spretsträfse förekommer särskilt i

större sjöar men fynd har även gjorts i såväl
mindre som rinnande vatten. Den föredrar
måttligt näringsrika, kalkhaltiga sjöar men är
endast känd från 16 lokaler i landet. Arten finns
noterad på mellan 0,3 och 7 meters djup.

Detaljer

Förväxling

Är stor och kan bli upp
till 70 cm. Den har en
mörkgrön karakteristisk
färg och ett slätt utseende
med få men långa kransgrenar. Ger ett glest intryck
trots sin storlek.

Har karakteristiska små
taggar samt små svepeceller
och braktéer som kan ses i
mikroskåp. Taggar i
knippen, gärna olikstora
och tryckta mot skottet.
Ibland kalkinkrusterad.

Är mycket likt taggsträfse
som dock ofta har liklånga
taggar riktade åt olika håll
något utstående från
stammen vilket ger
taggsträfse ett “taggigare”
utseende.
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9. Nitella confervacea - dvärgslinke
Dvärgslinke trivs på mjukbotten (undantagsfall
sand) i näringsfattigt till måttligt näringsrikt
vatten med låg konduktivitet och neutralt till
basiskt pH. Den reproduceras med övervintrande
oosporer. Förekommer i större sjöar, diken,

dammar, grustag, pölar eller översvämmade
områden. I grunda vatten, ofta på bara några
cm djup. Tycks föredra svagt kalkrikt sötvatten
men växer även i bräckt. Känd från fem lokaler i
landet men troligtvis är mörkertalet stort.

Karaktärer

Detaljer

Förväxling

Minsta kransalgen, kan bli
20 cm lång men vanligen
inte mer än 5 cm. Har ett
busklikt utseende men
uppfattas ändå som mycket
späd.

Kransgrenarna delar sig 2
– 3 gånger och längst ut
finns en taggspets
(mucro). Sambyggare och
gametangier oftast
placerade på kransgrenarnas
första, i sällsynta fall andra,
delning. Skottspetsarna är
sammandragna till små
huvuden. Oospormembranet är fint prickigt.

Pärlslinke, spädslinke och
små exemplar av nordslinke
delar sig likt arten två till
tre gånger med taggspets.
Pärlslinkets delar är i regel
större med gametangier på
andra eller tredje delningen
av kransgrenarna.
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10. Nitella gracilis - spädslinke
Spädslinke trivs på mjukbotten i näringsfattigt
till måttligt näringsrikt vatten med låg
konduktivitet och svagt surt till neutralt pH.
Den reproduceras med övervintrande oosporer
alternativt vintergrönt. Spädslinke förekommer i

sjöar, dammar, småvatten och diken eller källor.
Arten finns också i periodiska vatten som små
svackor eller hjulspår och i svagt bräckt vatten.
Arten är känd från 20 lokaler i landet. Arten
finns noterad grunt och ned till 4 meters djup.

Karaktärer

Detaljer

Förväxling

Fintrådig gracil kransalg
med buskigt utseende.
Kransgrenarna delar sig två
till tre gånger och är
påfallande långa och
böjliga.

Änden på kransgrenarna
består av en två- till trecellig taggspets (mucro).
Sambyggare, gametangier
kan sitta på grenarnas alla
delningar. Oosporernas
membran är prickigt.

Arten är variabel och
artavgränsningarna till
uddslinke, nordslinke och
dvärgslinke är oklar. Ibland
beskrivs mucron vara
bredare hos spädslinke än
hos uddslinke.
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11. Nitella mucronata - uddslinke
Uddslinke trivs på mjukbotten (undantagsfall
sand) i måttligt näringsrikt till näringsrikt vatten
med måttligt hög konduktivitet och neutralt till
basiskt pH. Den reproduceras vegetativt eller
med oosporer och är vintergrön.

Uddslinke förekommer i sjöar, dammar, diken,
åar, kanaler, kärr och torvgravar. Arten är känd
från färre än 50 lokaler i landet. Arten noteras
ofta på mellan 1 – 2 meters djup men har
påträffats så djupt som 25 meter.

Detaljer

Förväxling

Blir ca 30 cm lång och är en
mellanstor kransalg. Kransgrenar delar sig två till tre
gånger. Mycket variabel,
kan ha mer fintrådiga
former. Kan ge ett ljust och
något tovigt intryck när den
är kraftigt fertil.

Kransgrenarna har en
taggspets (mucro), i
ändarna två- till trecellig.
Sambyggare med
gametagier utan slemhölje
som sitter parvis på kransgrenarnas två första noder.

Spädslinke är fintrådigare
och har prickigt
oospormembran.
Nordslinke är mindre än
uddslinke och toppen på
kransgrenar på nordslinke
är hopdragna till täta
huvuden.
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12. Nitella syncarpa - höstslinke
Höstslinke växer på organiskt material
(undantagsfall sandbotten) i näringsfattigt till
måttligt näringsrikt vatten med måttligt hög
konduktivitet och neutralt till svagt basiskt pH.
Övervintrar med oosporer och är tvåbyggare.

Förekommer i varierande miljöer som småvatten, rinnande vatten och i sjötyper med olika
karaktär avseende näring, humus och kalk.
Endast känd från 3 lokaler i landet (Dalarna).
Återfynd i två av dessa under senare år.

Karaktärer

Detaljer

Förväxling

Ofta upp till 20 cm men
kan bli uppåt 70 cm lång.
Fintrådig och böjlig utan
taggar och svepeceller.
Karaktäristiskt slemhölje
runt gametangier mycket
säkert kännetecken.

Fertila kransgrenar jämnt
avsmalnande till långdragen
spets, kan vara förgrenade.
Slemhöljet syns med blotta
ögat. Tvåbyggare och
ibland rikligt kalkinkrusterat.

Mattslinke kan ha fintrådiga
exemplar dock utan slemhölje.
Vårslinke har också
gametangier med slemhölje
likt höstslinke. Vårslinke
mognar dock på våren, höstslinke under sommar/höst.

Gr
ke
ens
pets av höstslin

sy
ns

å la

ts
p

i er
ng
runt gameta

t
lj e
hö
Sl e m

ö l je

grin
g

1 mm

Sle
mh

tyd
ligt

tro
net
även i va�

VU

13. Nitella translucens - grovslinke
Grovslinke växer på organiskt material och
gyttja (undantagsvis på sand och grus) i näringsfattigt till måttligt näringsrikt vatten med låg
konduktivitet och svagt surt till neutralt pH. Den
reproduceras med övervintrande oosporer

alternativt är arten vintergrön. Förekommer i
såväl klara som humösa vatten och har noterats
i sjöar, dammar, diken, ”svagt rinnande vatten”
och myrsjöar. Arten är endast känd från 7 sjöar i
landet, mörkertalet tros dock vara stort.

Detaljer

Förväxling

Oftast 20 - 35 cm hög
men kan bli över en meter.
Grova till synes ogrenade
kransgrenar. Största Nitellaarten. Robust buskliknande
utseende men skör. Har ett
variabelt utseende beroende
på växtplats.

Har långa internoder och
utvecklar några få
stammar från en och samma
bas. Många små kransar i
skottspetsen. Sambyggare
och gametangier sitter
mycket tätt samlade i täta
huvuden på stjälk.

Ovanligt små exemplar kan
förväxlas med uddslinke.
Artens spets på kransgrenar kan lätt lossna och
ser då ut som glansslinke
och mattslinke. Stjärnslinke kan bli lika stor som
grovslinke men utmärker
sig med sina skottspetar och
bulbiller, om de finns.
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14. Nitellopsis obtusa - stjärnslinke
Stjärnslinke trivs på mjukbotten i måttligt
näringsrikt vatten med hög konduktivitet och
basiskt pH. Arten övervintrar med bulbiller eller
som vintergrön, den är tvåbyggare och
reproduktionen sker med bulbiller.

I Sverige förekommer stjärnslinke endast i
kalkrika sjöar men i andra länder har den även
påträffats i nyskapade och lugnflytande vatten
samt i brackvatten. Arten är känd från 19 lokaler
i landet.

Detaljer

Förväxling

Kan bli upp till 2 m och är
en påtagligt stor kransalg.
Något styv. Saknar bark och
har odelade kransgrenar.
Har ett ojämnt gaffelgrenat
utseende p.g.a. en till två
långa braktéer och är något
uppsvälld vid basen.

Saknar taggar och
svepeceller. Utvecklar
stjärnformade bulbiller
(övervintringsknoppar).
Dioik och mogna oosporer
är sällsynta då hon- och
hanplantor sällan
förekommer tillsammans.

Släktena Nitella och
Tolypella saknar också bark
men har till skillnad från
arten delade kransgrenar.
Stjärnslinke är dock mycket
större än Tolypella och de
flesta Nitella. Ibland något
grönvit i färgen.
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15. Tolypella canadensis - �ällrufse
Fjällrufse trivs på sandig botten (undantagsfall
mjukbotten) i näringsfattigt vatten med låg
konduktivitet och neutralt till basiskt pH.
Övervintrar med bulbiller eller som vintergrön.

Karaktärer

Detaljer

Förväxling

Fertila kransgrenar delar sig
i en längre huvudstråle och
en eller två kortare
sidostrålar. Arten är
sambyggare och
gametangier sitter ofta
samlade i små huvuden.

Är lätt att känna igen bland
andra kransalger och bör
inte kunna förväxlas.
Växten är grön och saknar
bark men är styvare än
slinkearterna.

2 mm

Blir mellan 4 - 30 cm
hög. Har odelade sterila
kransgrenar och har inte så
rufsigt utseende som övriga
Tolypella-arter. Har
karaktäristisk taggspets
(mucro) på kransgrenarnas
topp.

Förekommer i småvatten som dammar, diken
och periodiska vatten men även i större sjöar,
åar och längst upp i bottenviken. Tycks föredra
grunt vatten men finns också på stora djup. Är
känd från fler än 20 lokaler i landet.
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