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Klockgentianan behöver naken omgivning 
 

Klockgentiana (Gentiana pneumonanthe) är en flerårig blomma som kan 
bli upp till 40 år gammal. Sedan år 2000 finns den med på den svenska 
rödlistan och är där klassad som Sårbar. Det beror på att arten är hotad och 
på väg att försvinna från våra svenska landskap. I mitt examensarbete har jag undersökt varför 
klockgentianan blir alltmer sällsynt. Jag har också föreslagit åtgärder för att arten ska bevaras.  
 
Studien är genomförd i Jönköpings län och sommaren 2008 undersöktes redan tidigare kända 
platser med klockgentiana. Mina undersökningar visade att arten fortfarande finns kvar på 
många håll i länet men var på de flesta platser få till antalet. Flera marker var igenväxta av 
gräs, buskar och träd så att klockgentianan inte kunde få tillräckligt med ljus. Klockgentianan 
behöver stor tillgång på ljus och växer där marken är fuktig eller våt. För att arten ska spridas 
måste det också finnas nakna fläckar i vegetationen, bar jord, för blommornas frön att gro i.  
Några platser visade sig ha god tillgång på ljus men knappt några bara jordfläckar för fröna att 
gro i.  
 
Platserna hade i flera fall bara gamla plantor och ibland även en liten andel av yngre plantor. 
Om det bara finns gamla plantor är risken stor att klockgentianan dör ut. Om det inte finns 
yngre plantor försvinner arten när de äldre plantorna dör. För att bevara arten på lång sikt 
behöver det därför finnas plantor i olika åldrar och andelen unga plantor behöver då vara stor. 
Men detta kunde bara ses på fyra platser. De flesta platser har en historia som slåttermarker 
och det har även förekommit bete på ganska många platser. De har alltså en historia av ett 
öppnare landskap med någon form av störning som har gjort att bar jord har skapats. 
 
För att bevara den här vackra blomman och fortsätta njuta av dess blomsterprakt måste 
igenväxningen runt länets sjöar hindras och hävd, som bete eller slåtter, återinföras på många 
platser. Det är viktigt att hålla markerna öppna. Det är också viktigt att skapa nakna fläckar i 
vegetationen och det kan göras, exempelvis genom att bränna av en mindre yta eller att ta bort 
grässvålen i närheten av arten. 
 
När du nästa gång har badat i någon småländsk sjö så kan du trampa runt lite extra på 
stranden. Då ökar chanserna att bara jordfläckar skapas, som blommornas frö kan gro i. Det 
kan ju finnas klockgentiana i närheten och på så sätt kan du hjälpa till att sprida och bevara 
den vackra blomman. 
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Habitat requirements and conservation measures for the marsh gentian 
(Gentiana pnemonanthe) in Jonkoping County 
 
The marsh gentian, Gentiana pneumonanthe, a rare perennial herb, was looked for at 41 sites 
in the western part of Jonkoping County (in Smaland). Populations of the species have 
declined. The aim of this report was to find causes of the marsh gentians declining in 
Jonkoping County and to find measures to preserve this threatened species. The populations 
were characterized as senile, stable or dynamic because it tells more about the specie’s state 
than just counting plants. A senile type has only older plants and a stable type has a small 
proportion of seedlings and juveniles and consists mostly of older plants. The dynamic type 
has plants in all ages and a large recruitment of seedlings and juveniles. The historical land 
use was studied because it explains why the species grows in the particular site and is also 
guidance to how a site can be measured. 
 
More than half of the investigated sites had a history as hay meadows but grazing also 
occurred. It was observed that several of the sites now are overgrown and had no plants. 
Where the marsh gentian was still found, many had small stands with a senile or stable 
population type, only 4 sites were of the dynamic population type. The result showed that the 
senile type had a taller field layer than the stable type and also that the senile type had fewer 
plants than both stable and dynamic population types. The area of bare soil and the number of 
plants also showed a significant trend. The mainly cause of the declining of marsh gentian in 
Jonkoping County is that the marsh gentians habitat is overgrown due to lack of management 
or wrong management. The most important measures in most places will therefore be 
clearance of tree and shrubs and management through mowing or grazing. It seems like the 
area of bare soil is very important and bare soil patches has to be created in sites where these 
are absent. In some sites with the senile population type or very small stands, tougher 
measures therefore has to be taken, as burning or sod cutting.  
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