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Inleiding 
 
Voor het eerst werd door de KNNV in het uiterste noorden van Dalarna (Zweden) een zomerkamp 
georganiseerd. Van 4 augustus tot 18 augustus 2009 waren we te gast bij Peter en Sylvia Verboom, de 
eigenaren van Sörälven Fiske Camping in Idre. 
 
Het was in allerlei opzichten een bijzonder kamp. Er waren uiteindelijk slechts tien deelnemers. Twee 
vertrokken eerder vanwege regenachtig weer en zo eindigden we met nog maar acht mensen. Door privé 
omstandigheden waren ook twee leden van de kampstaf én de plaatsvervangend voorzitter niet in staat om 
het kamp bij te wonen. Noodgedwongen werd de excursieregelaar zo gebombardeerd tot algemeen 
kamporganisator. Doordat er rekening gehouden was met een grotere groep hadden we een terrein ter 
grootte van een voetbalveld beschikbaar. Daarbij had de campingbaas ook nog een gemeubileerde 
groepstent geleverd (inclusief standaard voor een flapover!). Zijn service ging nog verder want tegen een 
redelijke prijs kon er af en toe deelgenomen worden aan BBQ’s met eland en rendier 
. 
Bijzonder was het kamp ook omdat we via onze Zweedse zustervereniging (Naturskydds-föreningen, 
afdeling Dalarna) twee excursies aangeboden kregen. De eerste naar een oerbos met speciale aandacht 
voor korstmossen, de tweede naar een veel jonger naaldbos waar we naar elfenbanken gekeken hebben. 
Voor zowel de Nederlandse KNNV-ers als de Zweden was het een leerzame ontmoeting van twee 
organisaties.  
Opvallend was het kamp omdat de zomer duidelijk op het eind liep en het bos letterlijk uitgestorven stil was. 
Af en toe een piepje van een matkopmees maar de trekvogels waren of al weg of druk bezig met de laatste 
rui. En dan de elanden. Overal keutels met soms interessante paddenstoelen. Maar er werd slechts 1 eland 
in het kamp gezien! Op de heen- en terugweg bleek het voor sommigen makkelijker om deze grote herten te 
zien. 
 
Aan dit verslag hebben verschillende deelnemers meegewerkt. Omdat het verslag ook op de website van de 
AKC geplaatst wordt zijn in het kader van privacy namen van personen  weggelaten. Voor meer informatie of 
contact met de auteurs kunt u het bestuur van de AKC (KNNV) benaderen. 
 
 

 
 

Camping 
 
Adresgegevens: Sörälvens Fiske Camping, Västanå 519, 790 91 Idre, Zweden  

T. 0046 - 253 201 17 
F. 0046 - 253 205 09 
W. www.soralven-camping.com, E. soralven@telia.com         

De campingeigenaren (Peter & Sylvia Verboom ) beschrijven hun camping als volgt: 

De camping ligt direct aan de rivier de Sörälven en beschikt over 175 standplaatsen. Zij zijn alle 
voorzien van elektrische aansluitingen. In het facilitair gebouw hebben wij de beschikking over 
douches, sauna's, een baby ruimte, een verwarmde skiruimte en een keuken met 
kookmogelijkheden. Wij beschikken tevens over een speciale ruimte die geschikt is voor 
gehandicapten.  Bij de receptie vindt u een kleine winkel waar u de meest voorkomende 
benodigdheden kunt verkrijgen. En twee à drie keer per week kunt u in het restaurant de Zweedse 
keuken uitproberen. Op het terrein staan verder 10 blokhutten en een “slogbod”. Dit is een overdekte 
BBQ voor groepsactiviteiten.  

Samen met andere Nederlandse campingexploitanten in Zweden worden arrangementen aangeboden via 
www.rondjezweden.nl 

 



Excursiegebieden (voor kaarten zie bijlage 1) 
 
Camping en Idre (5 en 12 augustus, kaart 1) 
 
Sörälvens Fiske Camping ligt ingeklemd tussen de oever van de snelstromende Soralven en een uitloper 
van het Arctisch naaldbos. Vanuit de camping zijn de wandelmogelijkheden beperkt, oostelijk naar Idre en 
westelijk een korte, gemarkeerde rondwandeling 
van vijf kilometer. Direct bij de camping ligt een 
mineralenrijk veentje waar we twee keer genoten 
hebben van de botanische rijkdom (zie 
plantenverslag).  
Idre bestaat uit twee delen, in het dal het 
hoofddorp direct aan de weg van Särna naar de 
Noorse grens en op de heuvel de moderne ski 
hotel.. Van oorsprong is Idre de zuidelijkste 
nederzetting van de Samen (Lappen). In de 
zomerperiode is hier  weinig van te zien. Alleen 
een restaurant met verkooppunt van eland- en 
rendiervlees wordt geëxploiteerd door de kleine 
Samen gemeenschap. In de winterperiode 
komen verschillende families bij elkaar in Idre om 
rendieren samen te drijven op de hellingen van Nipfjället. 
 
De ANWB gids beschrijft de omgeving van Idre als volgt:  

Ruim 30 km ten noorden van Särna, niet ver van de Noorse grens, ligt in een groots berglandschap 
het dorp ldre. Er zijn tientallen sleep- en stoeltjesliften bij ldre Fjäll, enkele kilometers ten noorden 
van het dorp. Een tiental kilometers noordoostelijk van ldre verrijzen de kale bergtoppen Städjan 
(1131 m) en de Nipfjäll (1191 m) in een beschermd natuurgebied, dat doorsneden wordt door een 
fraaie, grotendeels onverharde weg naar Foskros en Fjätvallen, en Tannäs in Härjedalen. De 
Städjan is bereikbaar vanaf Gränjäsvälen. 
Noordwestelijk van ldre ligt het Längfjälletgebied. Een weg voert noordwaarts naar dit mooie en 
gemakkelijk toegankelijke bergplateau met onder meer muskusossen. Voorbij de kapel van 
Storsätern rijdt u rechtdoor (linksaf gaat naar Noorwegen) naar het Grövelsjöns Fjällstation van de 
STF, waar de weg eindigt. Ook hier organiseert de STF themaweken, onder andere met 
bergwandelen, natuurfotografie en volksdansen. Hoogste top is de niet ver hiervandaan gelegen 
Storvätteshägna (1204 mI. Ten noorden van deze berg ligt het nationale park Töfsingdalen 111, dat 
alleen te voet te bereiken is. Het hele gebied langs de Noorse grens is min of meer ongerept en u 
kunt er dagen wandelen en kennismaken met een interessante geologie (sporen van de laatste 
ijstijd) en de fauna en flora (poolvos, bever, moerassneeuwhoen; orchideeën, Zweedse kornoelje en 
hjortron, de gewilde braam van de Scandinavische moerassen).  

 
 

 
 
Klingforsen (5 augustus, kaart 1) 
 
Zes kilometer noordelijk van Idre ligt in de rivier Storån 
een  stroomversnelling (Klingforsen). 
Geen groot verval maar wel een mooie vegetatie van 
rivierbegeleidend loofbos.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Nipfjället (6 augustus, kaart 3) 
 
Eén van de bekendste locaties van noord Dalarna is 
de trollenweg van Nipfjället. Een weg over een kale, 
golvende hoogvlakte doorsneden door venige 
geulen. Voor toeristen is op het vals plat een 
aardigheidje opgezet met trollen  die zogenaamd je 
auto tegen de helling op laten rollen. 
Aan de zuidzijde van het reservaat ligt de berg 
Städjan, slechts 60 meter lager dan de hoogste top 
van Nipfjället, de Molnet (1191 m) 
 
 
 
 
 
 

Grövelsjön  en Silverfjellet (7 augustus, kaart 1, kaart 4) 
 
Op de grens van Noorwegen ligt het meer Grövelsjön met 
een gelijknamig gehucht. Hier vandaan lopen allerlei, min 
of meer uitgezette, wandelroutes naar het oosten (richting 
natuurreservaat Långfjället) en naar het westen (richting 
Noorse grens). Met dit kamp is alleen de westelijke route 
gelopen naar de waterval Silverfjellet. Een 7 kilometer 
lange route door een glooiend veengebied met vooral 
struikheide. Op de terugweg passeert de route een door 
berken omzoomd riviertje. Diep in het zandsteen 
insnijdend is daar een klein maar zeker imposant 
watervalletje ontstaan. Langs dit stuk van de rivier is een 
miniatuur alpenweitje te vinden met o.a. Geel viooltje 
(Viola biflora). 
 
 
 
Fulufjället, omgeving Nupeskar (8 augustus) en Goljädalen (15 augustus, kaart 2) 
 
Fulufjället is met 385 vierkante kilometer het grootste nationale park in Dalarna. Meer dan 65 % bestaat uit 
een op ongeveer 950 m hoogte gelegen boomloos plateau. Aan de westzijde grenst het aan Noorwegen, de 

twee hoofdingangen bevinden zich echter aan de 
oostzijde. Meest bekend is de ingang bij de 70 meter 
hoge waterval Njupeskär. Dit is voor Zweden en 
buitenlandse toeristen een topattractie en dus altijd 
druk. Met een expositie en een film in het Naturum 
bezoekerscentrum wordt getracht om bezoekers te 
interesseren voor meer dan alleen vallend water. 
Duidelijk wordt dat dit water op een anderewijze 
buitengewoon destructief kan zijn. Bij de tweede 
grote ingang (Göljadalen) zijn de dramatische sporen 
te zien van 400 mm regen in 1 etmaal. Op 30 
augustus 1997 zou de Göljan rivier tot 500 keer zijn 
normale volume stijgen. Een muur van stromend 
water, zes meter hoog, zocht zich een uitweg. 
Onderweg werd hierdoor 10.000 m³ levende bomen 
volledig ontworteld en als lucifershoutjes over elkaar 

heen gesmeten.  
 
  
 
 
 
 
 



Karmaråsen (9 augustus, kaart 1) 
 
Sebastian Kippru heeft ons rondgeleid in het 
natuurreservaat Karmaråsen. Als je dit bosgebied 
binnenstapt besef je pas wat een gigantische destructie in 
Midden-Zweden heeft plaats gevonden. Slechts enkele 
honderden hectares oorspronkelijk oerbos zijn nog over. Al 
het andere bos is al eens gekapt geweest. De sfeer in 
Karmaråsen wordt bepaald door hangende korstmossen, 
druipend vocht en een meters dik pakket van verrot hout en 
mos. Bomen van vierhonderd jaar oud zijn echter nog geen 
meter in omtrek. Vertraagd door het korte groeiseizoen 
komt er per jaar niet meer dan een millimeter diktegroei bij. 
In de ondergroei zijn spectaculaire planten te vinden zoals 
spookorchis (Epigonium apiculatum), diverse wolfsklauwen 
en Equisetum …………………. 
 
 
 
 

 
Burusjön en Björnklinkåskölen (11 augustus) 
 
Als tegenstelling met het eeuwenoude 
Karmaråsen is het dennen-sparrenbos ten 
noorden van Burusjön niet veel ouder dan 100 
jaar. Rond die tijd is het totale gebied ontbost en 
uit zaad opnieuw ontsproten. Veel minder 
korstmossen in de ondergroei maar op de 
bomen wel diverse zeldzame elfenbanken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gutulia nationaal park (Noorwegen, 13 augustus, kaart 1, kaart 4) 

 
Op een aantal plaatsen in het Noorse park Gutulia zijn 
kalkhoudende lagen door erosie van het bovenliggende zandsteen 
aan de oppervlak gekomen. Dit betekent direct een rijkere flora maar 
ondanks vele kilometers lopen is het ons niet gelukt deze locaties te 
ontdekken.  
Het park aan de Zweedse grens ligt tussen de 615 en 949 m hoogte. 
Tussen de twee hoogste toppen ligt een brede vallei met daarin het 
meer Valsjøen.  
Na de ijstijd is het gebied begroeid geraakt met grove den en berk. 
Pas 1000 jaar later verscheen fijnspar op het toneel. Naast deze drie 
boomsoorten komen er nu in totaal 230 soorten planten voor. 
 
 
Volgens de kaart moet het mogelijk zijn om vanaf de parkeerplaats 
Gutulisjøen door te lopen naar de parkeerplaats bij de Zweedse 

grensovergang. In de praktijk blijkt het pad dood te lopen in de heuvels na het meer. Ook is het niet mogelijk 
een grote, oostelijke, zijrivier over te steken zodat we na veel te lang struinen langs de heuvel Baklivola 
uitkwamen bij het  Noorse dorp Baklivola. 
 
 
 



 
 
 
 
Drevfjällen / Drevdagen (16 augustus) 
 
Zuidelijk van het dorpje Drevdagen ligt het 
natuurreservaat Drevfjällen. Het is een groot, met 
open sparrenbos begroeid, plateau gestoffeerd met 
tientallen meertjes en veentjes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallsjön (17 augustus, kaart 5) 
 
In het oostelijk gedeelte van Långfjället ligt het meer Hallsjön. Een woeste bergrivier komt aan de noordzijde 
in het meer uit. Met diverse, goed gemarkeerde paden, kan men naar het noorden en westen het gebied 
intrekken. Arctisch bos, veentjes en enkele meren maken het tot een afwisselend gebied. 
 
 
 
 
 



Sfeerverslag 
 
Omgeving camping Sörälven  5/8/2009 
* Lange route vanaf camping (uitgezet met houten visjes) 
*  ½ dag Klingforsen (weg Idre naar Foskros)  
 
’s Ochtends regende het even maar daarna brak de zon door. Wandelend vanaf de camping is de route 
gemakkelijk te vinden (uitgezet met houten visjes). Iedereen zoekt en geniet van de vele korstmossen en 
nieuwe plantjes. Opvallend weinig vogels. Hoogtepunten zijn er voldoende, van bruine kikker tot bijzondere 
paddenstoelen. 
Na de lunch op de camping zijn we naar Klingforsen gereden. Een fraaie stroomversnelling waar een 
parkeerplaats naast ligt. Via een spannend bruggetje (omgevallen boom en plank) kun je een wandelpad 
langs de rivier bereiken. Niet iedereen durfde hierover en een aantal bleef achter en genoot van de zon. De 
anderen wandelden langs een woeste stroom en kwamen na een uur weer bij de zongenieters. Hanneke en 
Marc gingen tenslotte nog een moeras in op zoek naar elandkeutels met inktzwammetjes. 
 
Waardering (1-9): 8 
 
Nipfjället -  6/8/2009 
 
Vanaf camping per auto naar excursiegebied dat kern vormt van het Nationale Park Nipfjället. Een plateau 
op ong. 1100-1200 m boven zeespiegel en dus boven de boomgrens (ong. 800 m). Wordt bevolkt door een 
kudde rendieren die het plateau goed begrazen (korte vegetatie). Afstand: ong. 15 km Coord. parkeerplaats: 
73.7 – 43.6 (systeem Topkrt). (kaartblad W52 Idre). 
 
 
 
Het plateau bestaat uit Kraaiheide – Dwergberk (Empetron-Betuletum) vegetatie met plaatselijk mozaieken 
van Blauwe bosbes, Bochtige smele, Juniperus struweel. Het vrij droge plateau wordt afgewisseld door natte 
dalen en bronnen. Langs de stroompjes groeien veenvormende vegetaties met o.m. Carex curta, Carex 
bigelowii, Sphagna, etc. Langs de westelijke rand groeit een bos dat onder invloed staat van horizontaal 
afstromend grondwater vanaf het plateau.  
 
Leuke excursie. Soms wat lastig door drassige paden. De route van ong. 14 km is goed in één dag te lopen 
(ong. 8 uur). Je komt regelmatig andere lopers tegen in het vakantieseizoen maar erg druk is het echter niet. 
Leuke tocht, maar andere fjället-gebieden bieden ook perspectieven. Je komt altijd wel rendieren tegen  
 
Waardering (1-9): 7 
 
Grövelsjön meer  - 7/8/2009 

 
Vanaf camping linksaf naar Grövelsjön. Vlak voor einde 
weg (is hotel) links. Doorrijden tot P. Bij infobord links 
route volgen naar Silverfallet. Let op: bij 1e afslag is 
waterval nog aangegeven (hier rechtoor), daarna niet 
meer. Volgende afslag (Y-splitsing) rechts aanhouden 
(links is een gemarkeerd ski-pad, hierlangs ga je terug). 
Dan doorlopen, bij twijfel rendierhek (grens) en heuvel 
recht voor aanhouden. Op deze heuvel links tot waterval 
en dan terug door het pad te vervolgen. ± 7 km. 
 
Veel planten in bloei of net uitgebloeid. Veel alpine 
soorten en veel nieuwe voor ’t kamp – zie verder de 
soortenlijst. Veel bijzondere (nieuwe) vlinders die amper 
te vangen en geheel niet te fotograferen zijn. 
Cultureel gedaan: staafkerk bekeken, waar ook 2 jonge 
eekhoorns te zien waren. 
Iedereen was erg enthousiast over dit gebied. Het weer 
speelde natuurlijk mee, strak blauwe lucht, en een 

lekker windje. Geen – bijna geen muggen. 
Weinig vogels, maar dat is de hele tijd zo. 
Landschappelijk: veel variatie, veel natte plekken, je loopt over veen. 



De moeite waard om hier terug te komen. 
 
Waardering (1-9): 9 
 
Fulufjället / Nüpeskar - 8/8/2009 
 
 
Vanaf de camping naar de parkeerplaats bij het bezoekerscentrum van Fulufjället (Björbachstugan). Twee 
mensen hebben het bezoekerscentrum bezocht, mooie foto’s van planten en filmpjes van vogels (met 
geluiden). Twee liepen de waterval om, ong. 150 meter klimmen (vrij steile klim) en aan de andere kant weer 
afdalen. De rest van de groep liep door boven langs de waterval naar de hutten van Rörsjöarna. Daar waren 
4 nesten van huiszwaluwen met jongen die met hun kopjes uit de nestjes keken. Prachtig langs de meren en 
moerassen gelopen, met Zweedse hjorton. Bij Rörsjöarna liepen we even verkeerd, toen dwars 
doorgestoken naar de goede route. We wilden op tijd op de camping zijn i.v.m. de barbecue. Dus liepen we 
stevig door over de rotsblokken. Dat zijn mooie roodkleurige stukken steen (zandsteen) met veel 
korstmossen erop.Ondertussen was het flink gaan waaien en dreigde het te gaan regenen. Dat gebeurde 
pas toen we in de auto’s zaten. Terug op de camping na een mooie tocht. Daarna bijna iedereen aan de 
barbecue met o.a. rendier- en elandvlees en vis. Ondertussen regen en onweer, maar wij zaten lekker 
droog. 
Margarethe en Ollie komen vanavond een powerpoint presentatie houden over onze Zweedse 
zustervereniging Naturskyddföreningen Dalarna. Ze kwamen met 5 mensen en vertelden veel over hun 
organisatie. Er werden heel veel vragen gesteld ook over natuurbehoud, bosbeheer en behoud van het veen 
en over de organisatie. De organisatie bevat veel meer dan de KNNV doet. Eigenlijk allerlei 
natuurorganisatie in Nederland, zitten hier in Zweden in één organisatie. Het was een zeer geslaagde avond. 
 
Waardering (1-9): 7 
 
Karmoråsen Natuurreservaat - 9/8/2009 (o.l.v. Sebastian Kirpu) 
 
Vanaf Idre de 70 richting Noorwegen. Bij bordje (blauw) natuurreservaat links. Grintweg. 1e weg, links 
(aangegeven). Doorrijden voorbij infobord en huis, parkeren bij volgende bospad. 
 
We hebben een sublieme dag gehad. Vandaag zijn we met Sebastian Kirppu op stap geweest. Op het 
verzamelpunt bij het VVV-kantoor vlogen 2 kraanvogels over. Sebastian noemde zichzelf forest activist. Hij 
maakte ons duidelijk dat het Zweedse bos bedreigd wordt. Slechts 3,4 % wordt beschermd. De bosbouw 
lobby is machtig. Hij heeft ons een stuk oerbos laten zien, dat inderdaad overweldigend was. We zijn er 
dwars doorheen gekleuterd, gesprongen, steeds proberend droge voeten te houden. 
We stuitten op vele mooie vondsten: tientallen dennenorchissen, vele groene nachtorchissen, kleine 
keverorchissen, koraalwortel. Gedurende de dag dachten we Calypso bulbosa gevonden te hebben wat ook 
Sebastian in staat van opwinding bracht, er werden gps coördinaten bij bepaald. Op de camping bleek het 
Epipogium aphyllum te zijn, ook mooi. Prachtige lichenen werden ons aangewezen (veel micro, o.a. 

kopspijkers, Chaenothecopsis fennica, de boom waar hij op stond 
moest al 200 jaar dood zijn!) 
Bij de start had Sebastian al laten zien dat de huidige groei van 
bomen veel harder gaat dan vroeger het geval was. Hij had 2 
schijven hout bij zich waarvan bij de één de jaarringen dicht op 
elkaar stonden en de andere die in omvang dikker was veel minder 
jaarringen had. 
In het stuk bos waar wij waren stonden dennenbomen van 300 tot 
500 jaar oud. Hij liet dat zien door een gat in de boom te boren en 
een staaf hout eruit te halen waar je de jaarringen kan tellen. 
Tijdens de lunch vroeg Sebastian om Nederlandse koekjes, laten we 
die nu niet bij ons hebben. Sneu. Na de lunch zagen we groepen 
kruisbekken. Ongeveer half 5 waren we terug, om om half 9 weer op 
Elandsafari te gaan. Dit leverde geen eland op maar wel een 
prachtige route met veel verstilde meertjes. In het donker kwamen 

we weer terug en konden zo het bed in. 
 
Waardering (1-9): 9 
 
Grens Nipfjället- 11/8/2009 (Ollie NIelsen) 
 



Idre – weg naar Nipfjället, voorbij afslag Granjåsvallen 
grintweg links (Brunnanvallen). Langs Burusjönmeer. 
1e grintweg rechts, einde weg weer rechts tot aan 
veen-sparren/dennenbos Björnklinkåskölen. 
 
De eerste excursie die vrijwel geheel in de regen zou 
verlopen. Onze excursieleider was wat aan de late 
kant. De reden was dat zijn auto van binnen uit op 
miraculeuze wijze besloeg. Later zou blijken dat door 
een verstopte afvoer meerdere liters regenwater zich 
in de motor verzameld hadden. 
Na een half uur hobbelen kwam het excursiedoel in 
zicht. Een ouder dennen/sparrenbos, direct grenzend 
aan het Nipfjället reservaat, zou volledig gekapt 
worden. Gelukkig had onze Zweedse 
zusterorganisatie er vele Rode lijst soorten gevonden. 
Velen daarvan wilden ze ons graag laten zien. Soppende schoenen, af en toe stromende of miezerende 
regen en de minimale grootte van sommige paddestoelen maakten het lastig om de aandacht vast te 
houden. Lunchend zagen we er uit als 10 kaboutertjes. Verborgen in poncho’s probeerden we ons brood 
droog te houden. Aan het einde van de excursie kwam het bericht dat het bos niet gekapt zou worden 
dankzij de vondsten van onze Zweedse vrienden. 
 
Waardering (1-9): 7,5 
 
Moerasje "achter" de camping, moeras en rendier-kraal bij Foskvallen en vogelmeer bij Särna('s middags)- 
12-8-2009 
 
Route: 's ochtends: 
Pad "achter" de camping (stroomopwaarts), eerste zijpaadje na de slagboom rechts, dus echt op een 
steenworp afstand. 
's Middags: 
Met de auto weg [70] richting Särna, halverwege links de [311], dan ligt er na een paar kilometer links een 
rendier-kraal, en 100 m verder een groot vlak moeras. 
Daarna terug naar de [70], naar Särna, daar rechts de [311] en dan na  9 km een obscure zijweg naar 
Bruket, na enkele 100 m ligt er rechts een steenstrandje aan het meer. 
 
Waarnemingen: Zie met name de plantenlijst. 
Bij het moeras achter de camping zaten - zeker als ik de klank nog eens vergelijk met de Kruisbekken hier - 
duidelijk Grote Kruisbekken (volgens de vogelgids van Mullarney et al. is een geoefend oor de beste 
determinatiehulp bij Kruisbekken. 
 
De kraal 's middags was een duidelijke illustratie van de cultuurlijkheid van de Rendierhouderij.  Het (voor mij 
hernieuwde) bezoek aan het "Foskvallen" moeras leerde dat de Utricularia daar géén Utricularia stygia was 
(zoals ik een jaar eerder aan de hand van de foto's dacht), maar U. intermedia!  Er stond overigens ook weer 
U. minor. De verschillende Drosera's waren overvloedig aanwezig, evenals Scheuchzeria (Veenbloembies).  
Het Foskvallen moeras is duidelijk een "jonger" en/of "dynamischer" moeras met een klein beekje dat 
erdoorheen stroomt en ook met de opvallende Carex livida veldjes waar je maar beter niet de 
beloopbaarheid kan beproeven (nl. dikke veenbagger zonder "vastigheid"). 
 
Het vogelmeer viel tegen: twee rap zich uit de voeten makende Parelduikers. 
(Later kampeerden we aan de oever van het Siljan-meer en hadden onze "eigen" Parelduiker patrouille, 
zowel 's avonds als de volgende ochtend - met de mishoornachtige roep.) 
 
Sfeerverslag: Was het ochtend programma juist rustig en ontspannen - met een mix van van ecologische 
"vergezichten" en het meer traditionele botaniseren, zo was het middag-programma wat gehaast.  Het 
Foskvallen moeras had beslist meer aandacht kunnen krijgen. 
Overigens, ook de andere moerasjes nabij en verder weg rond de camping verdienden eigenlijk een nader 
bezoek, het is opvallend hoe ze hoewel op het eerste gezicht gelijk qua omstandigheden zijn de hydrologie 
steeds weer net iets anders is: van geheel geïsoleerd en regenwatergevoed tot gevoed door een erdoor 
stromend beekje. 
 
Achterafgezien is er een duidelijk geomorfologisch patroon: in een brede riviervallei slingert een grotere 
rivier, de oevers zijn goed gedraineerd en stenig.  Iets verder van de rivier vind je een opeenvolging van 



morenewallen en in de depressies tussen de wallen liggen dan heel verschillende moerassen, van 
geïsoleerd t/m gerelateerd aan kleine beekjes.  
  
  
Gutuli NP - 13/8/2009 
 

Idre-Storsätern-Noorse grens-Elgadålen-grintpad 
links. Daarna borden volgen naar natuurreservaat. 
 
Alweer mooi weer! Op tijd weg met de auto’s 
richting Noorwegen. Vlak voor de grens lieten Marc 
en Hanneke hun auto staan op de P, door met z’n 
allen naar de P van Gutulia Nasjonalpark om 
vandaar terug te lopen naar de P in Zweden. Het 
eerste stuk was een duidelijk wandelpad door het 
bos met veel beekjes die in het meer uitkwamen. 
Bij het uiterste Z-punt van het meer was een hut: 
koffie/sap met heerlijke wafels. Tevreden trokken 
we verder, nog tevredener werden we van de 
Taigagaaien die zich eindelijk aan ons lieten zien. 
Prachtige vogels, vooral in vlucht! De beklimming 
van de flanken van de Gutulivola was een 
peuleschil, alleen was het pad intussen al 
opgehouden te bestaan. De afdaling richting 
Zweden ging ook zonder pad, waardoor we 2 km 
te zuidelijk bij het rendier/grenshek kwamen Het 

leek een makkie, gewoon het hek volgen, dan kom je vanzelf bij de weg. We werden echter door niet-
passeerbare beken en moerassen steeds westelijker gestuurd. En het werd later en later … Om een lange 
dwaling kort te maken: we kwamen net voordat de duisternis inviel aan bij het dorpje Valdalen, 5 km van de 
P in Zweden, waar eerst de ene auto opgehaald moest worden. Gelukkig rijden er Hongaren rond in Zweden 
voor een lift. Daarna de andere auto’s opgehaald bij de P in Noorwegen. De wachtenden hielden zich bij 3°C 
warm onder jassen tegen elkaar aangedrukt of heen en weer wandelend voor wie dat nog kon, we hadden 
tenslotte zo’n kleine 10 uur gewandeld!  Hoewel ik omdat ik achteraan liep niet alles gehoord heb, vind ik 
een applaus voor ons allemaal zeer op zijn plaats. We konden meer dan we dachten en we hebben thuis 
echt een verhaal te vertellen … 
 
Waardering (1-9): 7 
 
 
Fulufjället Golja - 15/8/2009 
 
Idre – Stromsildret – Mörkret – afslag Goljadälen. Tot P doorrijden. 
 
Vandaag naar het zuiden van Fulufjället, een gebied dat in 1998 overstroomd is. De weg er naar toe was vrij 
lang, zo’n 50 km, voor een groot deel over een grindweg. We hebben daar een gemarkeerd rondje gelopen, 
rond de rivier Golja, die in 1998 ver buiten zijn oevers is getreden.Door een heftige regenval in 1 dag is er 
een enorme watermassa door de beekbedding gestuwd, bomen en rotsen met zich meenemend. Er is voor 
gekozen om het allemaal zo te laten liggen. Vanaf een uitkijkpost zag je goed de chaos. 
Ik heb geen spectaculaire dingen gezien, maar het is een mooi bos. Op de heenweg nog wel een eland 
gespot. Voor wat er te zien was vonden we het wel een eind rijden (een uur). 
 
Waardering (1-9): 7 
 
Hammarbya veentjes (Öguvall) - 13 + 15/8/2009 
 
Tussen Idre en Särna –Öguvallen Fabodar 
1e locatie: 600 m ZO van Öguvall. In een Phragmitesveen 
Coörd: 685600 / 135380 
2e locatie.: 300 m NO van Öguvall. 
Coörd: 685690 / 135300 
 
Drevfjällens natuurreservat - 16/8/2009 
 



 
Van Idre naar Drevdagen ± 30 
min. Rijden over goed 
berijdbare weg. 
 
Na het afscheid van Nanda en 
Peter om ± 9.15 uur 
vertrokken naar Drevdagen, 
ong. een half uurtje rijden. 
Daar auto’s op parkeerplaats. 
Het was inmiddels droog en 
bewolkt. We volgden de 
trollenroute, die waarschijnlijk 
voor kinderen opgesiert was 
met geverfde stenen en 
oogjes geverfd op bomen. 
Onderweg waren er twee keer 
hutjes waar je kon zitten en 
een vuurtje stoken.  Dat 
gebeurde dan ook, en we 
aten daar ons brood/koffie op. 
Het terrein was afwisselend 
bos en veen, en een rivier met 
meer. Er stonden enorm veel 

paddestoelen van allerlei soorten. Het leek wel herfst (voor Zweden is dat ook al enigszins zo). We vonden 
verse sporen van een beer (voetafdruk) en vos of wolf en verse zomerkeutels van een eland. Er waren 
Taigagaaien die we heel goed konden zien en we hoorden kraanvogels (+ speciaal Blaasjeskruid). 
We liepen met 3 mensen door tot Lekåsen, 3 anderen gingen terug naar de camping en 2 gingen nog naar 
een speciaal moerasje waar Hammarbya stond. 
Ook zagen we nog een visarend vliegen. Het weer knapte op, zelfs blauwe lucht. Op de terugweg begon het 
weer te regenen. 
’s Avonds bij de open haard werd er nog gedetermineerd. 
Al met al een prachtig gebied waar veel te vinden is, en een goede sfeer. 
 
Waardering (1-9): 8 
Hallsjön – Storan – Longfjället - 17/8/2009 
 
Idre – Foskros – Hallsjön 
Na meer tot aan parkeerplaats, dan per landrover naar volgende P (of 4-wheel drive). 
Daar begint goed uitgezette wandeling langs 2 hutten, dan brug over, doorlopen tot meer. 
 
 
 
 
Voor de laatste dag had Marc zijn “hobbelpad”in de aanbieding. Een ruige route naar een fantastisch mooi 
bos en rivierdal. 
Nu bleek goed wat het voordeel is van een klein kamp. Met 8 personen in een landrover bleek net te passen. 
En dat was niet overbodig. Na de eerste P was het nog 3,5 / 4 km tot aan de tweede P waar de wandeling 
begon. En deze weg was dusdanig dat zelfs de landrover alles bij moest zetten. Maar we kwamen er en het 
grote genieten kon weer beginnen. De tweede hut biedt een leuke koffieplek, aan de rivier of binnen als het 
regent. Na terugkomst hebben we heerlijk gegeten bij het Samen restaurant in Idre. Een waardig slot van 
een mooi kamp. 
 
Waardering (1-9): 8 
 



Samenvatting van de lezing van Margaretha Wikström over de Zweedse 
Vereniging voor Natuurbehoud op zaterdagavond 8 aug ustus 2009 

 
Op verzoek van de KNNV geeft Margaretha een overzicht van de aktiviteiten van onze Zweedse 
zusterorganisatie. Later die week zullen er twee excursies worden georganiseerd met leden van deze 
vereniging  
De organisatie heeft geen bindingen met politieke partijen en kerken. Er zijn 182.000 leden met in de 
provincie Dalarna 6.300 leden. Juist dit jaar bestaat de vereniging 100 jaar (opgericht dus in 1909). Er zijn 
talrijke acties dit jaar ter gelegenheid van deze verjaardag. Zo kregen wij zakjes zaad met een opdruk 
“Natuurverenigingen 100 jaar”. Deze zakjes hebben een bepaald thema zoals bloemen en hommels. 
De vereniging streeft drie doelen na: 

- Gevoel voor de natuur ontwikkelen 
- De publieke opinie beïnvloeden voor wat betreft de natuur en het natuurbehoud 
- De consumenten bewust maken van de gevolgen. 

De beschermen van de bossen is een belangrijk thema voor de Zweedse vereniging. Minder dan 4% van de 
Zweedse bossen is beschermd. De houtindustrie heeft veel invloed en macht. Van de totale oppervlakte bos 
behoort 24% tot de staat; 25% tot grote houtindustrieën en is 50% privaat bezit. Er wordt nog steeds gebruik 
gemaakt van kaalkap-systemen. De natuurlijke waarden, zoals voor korstmossen en paddestoelen, wordt 
door de vereniging uitgedragen. 
De wolf is een controversiële soort in Zweden. Er leven er ongeveer 200 in het land maar de druk om te 
jagen is groot. Hetzelfde geldt voor de bruine beer (was ook aanwezig nabij ons kamp).  
Andere belangrijke thema’s zijn klimaatverandering, landbouw, consumptie-gedrag. Zij bepleiten gebruik van 
lokaal geproduceerd voedsel en gebruik van ecologische principes. In oktober is er een milieuweek waarin 
deze thema’s worden uitgedragen. 
Er wordt veel gedaan aan de opleiding van natuurgidsen. Deze gidsen moeten het gevoel voor de natuur 
kunnen overdragen. Families met kinderen nemen deel aan de excursies. Er is ook een speciaal “Save 
children forests” waarin kinderen bossen adopteren. Op scholen worden leraren opgeleid met gebruik van 
het thema ”Nature as a classroom”.  
De verenigingsstructuur bestaat uit vier lagen: 

- Lokaal niveau (gemeenten) de vrijwilligersorganisatie 
- Op regionaal niveau (provincies) is er ook een klein professioneel kantoor 
- Nationale kantoor in Stockholm met 60 werknemers 
- Projecten. 

Er wordt ook gebruik gemaakt van regionale en nationale netwerken voor: 

- Bossen 
- Klimaat 
- Acties 
- Landbouw 
- Milieu. 

De Zweedse organisatie is lid van de IUCN. 
Er wordt een zogenoemde “Nature night” georganiseerd in de nacht van 5-6 juni elk jaar. Dan wordt 
aandacht besteed aan natuurlijke geluiden tijdens de nacht. 
 
 



Bossen in Zweden 
 

Met toestemming van de auteur, S. Kippru, overgenomen van   

http://www.protecttheforest.se/ 
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Introduction  

 

Sweden has an undeserved good reputation for sustainable forestry in 

an international context. Customer countries have been misled by 

different environmental certification guarantees and the concept of 

replanting forestation has been associated with the sustainable use of 

forests. Logging in, for example, the tropics is often associated with 

deforestation, while logged forests in the Nordic countries Sweden and 

Finland in general are replaced with new trees, which has made it easy to argue that the forestry is 

sustainable. 

 

However, one has to remember that a large ongoing ecosystem change is reaching its final phase. 

Diversified natural forests and old “peasant forests” have been transformed into industrial plots often 

managed with insufficient nature consideration. This process is similar to agriculture and cultural landscapes, 

where small-scale, diversified meadows, pasturelands and fields have been replaced by large-scale 

agriculture. This is a big threat to biodiversity. 

 

Swedish forests  

 

Sweden´s good reputation for sustainable forestry lies in stark contrast to the fact that there are fewer old-

growth forests in Sweden today than ever before. At the same time forest companies continue to log old-

growth forests and other forests with high conservation values. Sweden is far from fulfilling its commitments 

under the Convention on Biological Diversity.  

 

The Swedish forest industry and the government have promoted and are promoting an intensified forestry 

with the aim of maximising the flow of wood to the industry.  

 

More than half of Sweden is covered by forests. Forestry policies and methods have resulted in the 

conversion of the forest landscape into industrial forests that lack key features of natural forests. Old, natural 

forests are and have been clear-cut and replaced by plantations and industrial forests that have low 

biodiversity values. Only a few per cent of the productive forests below the mountain region (sub-alpine 

forests) are old-growth forests with high conservation values.   

 

Although, Sweden holds a big proportion of the remaining old-growth forests of Europe. 

 

Over 1 800 animal and plant species in the Swedish forests are red-listed and many of them are dependent 

on old trees, dead wood and old-growth forests deciduous trees to survive. In order to reverse the ongoing 

Stekende 
wolfsklauw 



biodiversity degradation, between 10 and 20 per cent of the total productive forest land below the mountain 

region need to be protected. There is a consensus among Sweden's leading biology scientists that the 

Swedish forest politics is threatening the biological diversity in the forest. 

 

In 2007 only about 3.3 per cent of the Swedish productive forests were formally protected from logging as 

national parks, nature reserves, habitat protection areas and by nature conservation agreements. About 1.5 

per cent of the Swedish forests below the mountain region were formally protected. 

 

In order to live up to national and international obligations, such as the CBD, Sweden has a legal 

responsibility to protect the biological diversity and to ensure that forestry operations are carried out in a 

sustainable fashion. 

 

One of the Swedish environmental quality objectives, “Sustainable forests”, states that the value of forests 

and forest land for biological production must be protected and biological diversity safeguarded, by year 

2010. A recent review of the national environmental quality objectives concluded that this quality objective 

will not be achieved by either 2010 or 2020.  

 

A number of disturbing trends in the state of the forest environment and forest management are evident. 

Forests with very high conservation values are being cut down, and in addition to this, appropriate care is 

lacking when logging is carried through. 28 per cent of the loggings on privately owned forest land and 20 

per cent of the loggings done by forest companies do not live up to the general consideration demands of the 

Swedish Forestry Act. All these aspects affect the forest biodiversity dramatically. The logging in Sweden 

has increased by approximately 35 per cent since 1990. The volume logged in 2007 (95.5 million m3 forest 

cubic meters) is scarcely compatible with long-term sustainable logging levels necessary for long-term wood 

production, especially given the current management intensity. 

 

Forest management  

 

Swedish forestry is extensive and has dramatically altered the Swedish landscape. More than 90 per cent of 

Swedish forests are, or have been, in commercial use and are affected by systematic forest management.  

 

The big Swedish forest companies are certified by the environmental certification organization FSC (Forest 

Stewardship Council). Research carried out by Swedish NGO:s show that the companies are guilty to major 

violations against the FSC-standard. This comprises loggings of high conservation value forests, leaving 

inadequate or non-existent nature consideration patches, felling trees with high conservation values and 

running over dead lying wood.  

 

 

 

Forest politics  

 

The Swedish government suggested in its budget proposition presented in the autumn 2007 that the 

allocation budget for forest protection should be decreased by 47.8 million EUR (450 million SEK) during the 

coming three years. The government stated that it wants to increase the voluntarily protected forest areas. 



Thereby the environmental quality objective for protected forest areas can be achieved in a more cost 

effective manner. This of course compromises the state's ability to impose quality demands or control 

possibilities. If a private land owner is allowed to choose which areas are to be set aside, there is a risk that 

incorrect and insufficient areas are protected. For example, areas with low productive forest are often 

voluntarily protected to decrease the economic loss. There is also an uncertainty regarding the long-term 

security of the voluntary protected areas. The land owner can easily change his or her mind and decide to 

cut down the forest in the future. 

 

Forest proposition  

 

In March 2008 the Swedish government presented its Forest Policy proposition to the Swedish Parliament. 

The proposition stated that the two objectives of the forest policy, the environmental objective and the 

production objective, should be of equal importance. However, the proposition primarily emphasized an 

increased forest production, while the environmental proposals were lacking. The government emphasized 

increased forest growth, increased production of biomass, increased pre-commercial thinning and an 

increased use of biofuels. They recommended that a study of intensified forestry should be done and they 

suggested that the boundary of mountain region should be redefined and moved further north, making it 

possible to more easily log in areas that are currently defined as mountainous regions. The forests above the 

mountain region boundary have historically been less subject to clear cutting than the low land forests. 

 

State of forest biodiversity in Sweden  

 

  There are an estimated 50 000 species in Sweden, 

of which 25 000 are forest species. Of the 1 875 red 

listed forest species, 92 have already disappeared 

from Sweden and are regionally extincted, 1 174 are 

estimated to be vulnerable or nearly threatened and 

346 forest species are endangered or critically 

endangered. These numbers are probably even 

higher than documented since the overall level of 

knowledge is very poor for certain groups. 

 

The species loss in the forests is primarily caused by 

forestry practices – both through direct loss of habitat, 

but also through effects of forestry such as ditching or 

mechanical stress from forestry machines and 

transport. Many of the forest species do not manage 

to survive in a commercial plantation forest, partly due to the degraded structure and open micro-climate. 

Red-listed forest species are too often represented found inby small and isolated remnants of natural forest 

that once hadformally large and dynamic populations of with a continuous distribution. This means when 

individual populations go extinct, there is no chance for re-colonization, so the entire species’ survival is 

further threatened. Such species are referred to as a part in an extinction debt. This is of a particular concern 

for species associated with dead wood or other special wood qualities. 

Linnaeusklokje 



 

Lack of resources  

 

The Swedish authorities have not been able to establish enough protected areas due to the lack of 

resources. The Swedish Forest Agency does not have the resources to analyze all the logging plans 

submitted to them. Even when the analysis is done and areas with conservation value are identified, the 

money for protection is often lacking.  As a result County Administrative Board and the Swedish Forest 

Agency, the two bodies tasked with implementing the state forest protection, are forced to allow logging in 

some high conservation value areas. 

 

Forest and climate  

 

The Swedish government is advocating an increased forest production to mitigate climate change. The 

Swedish Forest Industries Federation (Skogsindustrierna), the forest companies Södra and Sveaskog take 

advantage of the situation and campaign for an active forest management, where old trees are logged to be 

used for different products and replaced by new trees, for the sake of the climate. The fact that loggings of 

old-growth forests actually worsen the climate situation is not mentioned at all. A forest stores a lot of carbon, 

both in the tree biomass and in the soil. When the forest is logged, especially when soil scarification is taking 

place, the carbon in the soil is released. The older the forest is the more carbon is stored in the soil and in 

the tree biomass and the more carbon dioxide is released. Studies at the University of Lund have shown that 

it takes up to 30 years before the emissions of carbon dioxide are compensated by the up-take of the new 

trees. The forest stops functioning as a carbon sink when all the trees are removed. 

 

The climate change implies an increased stress and vulnerability for the forest and its species. Intact forest 

landscapes resist and recover better from fires, storms, insect out-breaks and other types of climate impacts 

than fragmented areas. Intact forest landscapes and old-growth forests will give the trees, plants and 

animals better possibilities to migrate, adapt and survive in a climate that is changing. Intact forests provide 

contiguous corridors that these species need in order to migrate. 

 

For instance, forest company Södra claims if half the world’s forests were run like Sweden’s the entire 

greenhouse effect would be eliminated. They have tried to spread this propaganda abroad and they have 

partly succeeded. If the Swedish forestry with clear-cuts as the main forestry method would be used as a 

model, is is a dangerous statement and it would have serious implications for the world’s forests if it would 

be put into force. 

  

Some data about the forests of Sweden  

 

The total land area of Sweden corresponds to 41.3 million hectares, of which: 

 23 million hectares of forest land  

 4.5 million hectares of mire  

 0.9 hectares of mountains  

 3.5 million hectares of high mountains and sub-alpine coniferous woodland  



 3.4 million hectares of arable land and pasture  

 

The national definition of forest land according to the Swedish Forest Agency: “Land which is suitable for 

forestry and not significantly used for other purposes. Potential yield capacity is at least 1 m3sk (stem 

volume over bark) per hectare per year.” 

 

More than 80 per cent of the Swedish forest consist of coniferous trees, of which spruce and pine are the 

dominating tree species. 

 

Sweden can be divided into three different main zones: 

the nemoral, boreonemoral and boreal zone.  

 

The nemoral zone (southern deciduous forest region) is drawn at the natural southwest border of the spruce, 

stretching from the southern parts of the Swedish island Öland and the province Blekinge in the east to the 

province Skåne, and up along the west coast. The forest here mainly consists of deciduous trees such as 

beech and oak. However, this part of the country is to a large extent cultivated and populated. 

 

The boreonemoral zone, also called the southern region of coniferous forest, is the mixed forest zone 

between the nemoral and the boreal zone in the north. This zone is dominated by spruce and pine, although 

pure deciduous forests of beech, oak and elm occur. Large parts of Europe’s boreonemoral forests are found 

in Sweden. Here were originally many selected valuable broadleaved trees, but many of these have 

succumbed to the intensive forestry. The zone is drawn at the natural northern border of the oak, 

approximately where the river Dalälven is located.  

 

The boreal zone (northern coniferous forest region) is a part of the vast taiga belt that stretches across 

Scandinavia, Russia and Canada. This is a part of the temperate zone in the northern hemisphere, which is 

characterized by coniferous forest and tundra. 

 
 
In the north and west of Sweden, along the mountain  chain the coniferous forest turns into mountain 
birch forest (the sub-alpine region) and the higher  lying bare mountain above the tree line (Alpine 
region).The largest continuous natural heritage are a of Western Europe is located between Sälen up 
to Riksgränsen in Sweden. Some parts are completely  untouched. The belt of forest has been 
considered as low productive and difficult to acces s by the forest companies, but the shortage of 
wood in combination with rising prices and higher d emands has made it profitable to harvest sub-
alpine forest.  

 



 
Zoogdieren Idre 

 
 
In het rijtje zoogdierwaarnemingen zijn twee speciale soorten aan te wijzen. In de eerste plaats natuurlijk de 
rendieren. Feitelijk de koeien van de Samen die als wilde beesten in het bos rondlopen. Dus moet je ze wel 
opnemen en ander vee niet? 
En dan natuurlijk die ene eland. Ondanks een elandsafari en geregeld door het bos rijden kwam er niet  
meer uit. 
 
Eland   –  bos noord van Fulufjället 
Rendier  –  met name noord van Idre, mogelijk alle behorend bij de grote kudde van de  
   Samen uit Idre. 
Eekhoorn - Nupeskar en Storsätern (bij Grövelsjön) en Särna 
Lemming - Klingforsen, dood op de weg 
 
 
 

Vogels Idre 
 
Boreale bossen en hoogvenen zijn voor vogels niet het makkelijkste biotoop. Niet alleen is het broedseizoen 
kort maar ook het voedselaanbod is schaars. Doordat het kamp ook nog eens aan het begin van de 
trekperiode, en voor enkele soorten in de ruiperiode, werd gehouden was het aantal soorten volgens 
verwachting laag. Meest algemeen waren de Matkopmezen en groepen Kruisbekken, en in mindere mate 
Grote Kruisbekken. Opvallend weinig waarnemingen werden genoteerd van ruigpoothoenders. Dankzij de 
barre, en anders dan gepland verlopen, excursie in Gutulia (Noorwegen) zijn bijna alle aanwezige soorten 
toch gezien. Het Alpensneeuwhoen ontbrak  
en de auerhoenders lieten zich alleen in het voorkamp zien. Het aantal roofvogels was navenant klein maar 
opvallend was dat ook het aantal Visarenden erg tegen viel. Dat was des te opmerkelijker omdat onze 
Zweedse zustervereniging had aangegeven dat de visstand in veel bergmeren inmiddels weer redelijk op 
peil is. Viseters als Parelduikers werden op allerlei locaties als broedvogel opgegeven maar in het kamp 
kwam het niet verder dan vijf vogels op twee meren. 
 
Topper voor iedereen was absoluut de grappige Taigagaai. Helaas ook hier maar enkele vogels op twee 
locaties maar doordat ze absoluut niet schuw zijn waren ze voor iedereen goed te zien. 
 
Soortenlijst 
 
Anatidae – eenden  
Wilde eend (Anas platyrhynchos)  - Burusjön 
Kuifeend (Aythia fuligula) – Fulufjället (Nupeskar) 
Brilduiker (Bucephala clangula) – Fulufjället (Nupeskar) 
 
Phasianidae – Ruigpoothoenders 
Auerhoen (Tetrao urogallus) – Klingforsen 
Korhoen (Tetra tetrix) – Gutulia 
Hazelhoen (Bonasa bonasa) – Gutulia 
Moerassneeuwhoen (Lagopus lagopus) – Gutulia 
 
Gaviidae – Duikers 
Parelduiker (Gavia arctica) – Burusjön, Gallsjön (Särna) 
 
Ardeidae - Reigers 
Blauwe reiger (Ardea cinerea): Fulufjället (Goljädalen) 
 
Pandionidae – Visarenden 
Visarend (Pandion haliaetus) - Drevfjällen / Drevdagen  
 
Accipitridae – Sperwers etc. 
Sperwer (Accipiter nissus) – Idre 
Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) - Grövelsjön  



 
Gruidae – Kraanvogels 
Kraanvogel (Grus grus) – Idre, Drevfjällen / Drevdagen  
 
Scopalacidae – Strandlopers etc. 
Oeverloper (Actitis hypoleucos)  - Idre 
Tureluur (Triga totanus) – Gutulia 
 
Laridae – Meeuwen 
Stormmeeuw (Larus canus) - Grövelsjön  
Zilvermeeuw (Larus argentatus) – Burusjön, Grövelsjön  
 
Columbidae – Duiven 
Houtduif (Columba palumbus) - Karmaråsen , Drevfjällen / Drevdagen  
 
Picidae – Spechten 
Grote bonte specht (Dendrocopus major) – Idre, Fulufjället (Nupeskar) 
Drieteenspecht (Picioides tridactylus) – sporen in Karmaråsen 
 
Corvidae – Kraaien 
Taigagaai (Perisoreus infaustus) – Gutulia, Drevfjällen / Drevdagen  
Vlaamse Gaai (Garrulus glandarius) – Idre, Fulufjället (Goljädalen), Gutulia, Grövelsjön 
Ekster (Pica pica) – Idre, Fulufjället (Goljädalen)  
Kauw (Corvus monedula) – Idre 
Zwarte kraai (Corvus corone) - Idre 
Bonte kraai (Corvus cornix) - overal 
 
Hirundinae - Zwaluwen 
Boerenzwaluw (Hirundo rustica) – Idre 
Huiszwaluw (Delichon urbicum) - Grövelsjön  
 
Paridae - Mezen 
Matkopmees (Poecile montana) 0- overal 
Koolmees (Parus major) – Idre, Fulufjället (Goljädalen) 
Pimpelmees (Cyanistes caeruleus) – Idre 
 
Trogldytidae – Winterkoningen 
Winterkoning (Troglodytes troglodytes) - Fulufjället (Goljädalen) 
 
Regulidae – Goudhaantjes 
Goudhaantje  (Regulus regulus) - Fulufjället (Goljädalen) 
 
Sylviidae - Zangers 
Fitis (Phylloscopus trochuilus) - Klingforsen , Idre 
 
Turdidae – Lijsters 
Grote lijster (Turdus viscivorus) - Klingforsen  
 
Motacillidae – Kwikstaarten, Piepers 
Witte kwikstaart (Motacilla alba) – Idre 
Graspieper (Anthus pratensis) – overal  
 
Emberizidae – Gorzen 
Geelgors (Emberiza citrinella) – Idre 
 
Fringillidae – Vinken 
Vink (Fringilla coelebs) – Idre 
Grote kruisbek (Loxia pytyopsittacus) – Klingforsen, Karmaråsen, 
Idre, Burusjön  
Kruisbek (Loxia recurvirostra) – Idre, Drevfjällen / Drevdagen 
Sijsje (Carduelis spinus) – Idre, Drevfjällen / Drevdagen 
 
Passeridae – Mussen 



Huismus (Passer domesticus) - Idre 
 
 

Amfibieën Idre 
 
Bruine kikker – diverse plaatsen o.a. Idre en Drevfjället 
 
 

Insecten Idre 
 
Libellen  
 
Veentje langs de weg Idre – Särna, afslag Fjätervallen:  
Hoogveenglanslibel – Somatochlora arctica 
Zwarte heidelibel – Sympetrum danae 
 
Vlinders 
 
Blauwtjes etc. - Lycaenidae 
Heideblauwtje – Plebejus argus 
Vals Heideblauwtje – Lycaeides idas 
Morgenrood – Heodes virgaurae 
 
Witjes etc. - Pieridae 
Klein koolwitje – Pieris rapae 
Veenluzernevlinder – Colias palaeno 
 
Parelmoervlinders etc. - Nymphalidae 
Kleine vos – Aglais urticae 
Veenbesparelmoervlinder – Boloria aquilonaris 
 
Zandoogjes - Saturnidae 
Lapland Erebia _ Erebia embla 
 
Spanners - Geometridae  
Bosbesbruintje – Maccaria brunnea (overal) 
Carsia sororiata – Idre (overdag actief) 
Gewone agaatspanner  - Eulithis populata (Idre, camping) 
Kleine herculesspanner – Cepphis advenaria (overal) 
Oranje agaatspanner - Eulithis testata (Idre, camping) 
Schimmelspanner – Dysstroma truncate (Idre, camping) 
 
Uilen- Noctuidae 
Bonte grasuil – Cerapteryx graminis (Idre, camping) 
Chersotis cuprea (Idre, camping) 
Dubbelpijl-uil - Graphiphora augur (Idre, camping) 
Graanworteluil - Euxoa tritici  (Hallsjön) 
Heide-schaaruil - Papestra biren (Idre)
Kastanjebruine uil - Xestia castanea (camping) 
Veenheide-uil  - Acronicta menyanthides  (weg Idre – Fjätervallen (rups op waterdrieblad) 
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VAN GEWOON MAKKELIJK TOT AARTSMOEILIJK  
 

Naar planten kijken in Noordwest-Dalarna, Zweden 
 
 
 
 

“Smakkend gaan mijn voeten door het groen:“Smakkend gaan mijn voeten door het groen:“Smakkend gaan mijn voeten door het groen:“Smakkend gaan mijn voeten door het groen:    
  veenmos en poolwilgen.”  veenmos en poolwilgen.”  veenmos en poolwilgen.”  veenmos en poolwilgen.”    
    

uit: Willem Frederik Hermans, 'Nooit meer slapen' (1966, 20ste druk 1989) 
 
 
Als je vaker in Scandinavië komt, wordt het herkennen van de plantesoorten daar steeds makkelijker. Je 
weet dan dat de gewone valeriaan geen echte valeriaan (Valeriana officinalis) is, maar de 'vlier-valeriaan' (V. 
sambucifolia ssp. sambucifolia), en dat de gewone bereklauw in Midden- en Noord-Scandinavië ontbreekt en 
wordt vervangen door ssp. sibiricum. En dat ondanks hun prachtige, diep roserode kleur de smalbladige[?] 
wilgeroosjes gewoon nog steeds dezelfde soort als in Nederland zijn. Ook leer je allerlei zeldzame Neder-
landse soorten beter kennen omdat die in Scandinavië veel algemener zijn, denk maar eens aan parnassia, 
rijsbes, lavendelheide en scheuchzeria ofwel veenbloembies. 
Een gunstige factor is ook dat het aantal soorten steeds beperkter wordt naarmate je noordelijker en/of 
hoger in het gebergte komt. In de omgeving van Idre in Noordwest-Dalarna komen niet meer dan zo'n 550 
plantesoorten voor, en dat is drie keer zo weinig als in Nederland, of in de Alpen of Pyreneeën op vergelijk-
bare hoogte. 
 
Geen fluit aan? 
Het zou dus in ons KNNV-kamp in Idre een fluitje van een cent zijn om een goede plantenlijst van elke 
excursie te maken. Temeer, omdat Peter een soortenlijst van de Svenska Naturskyddsföreningen 
SNF had gekregen, die Nelleke vooraf had verwerkt tot een handige kant-en-klare streeplijst voor elke 
excursiedag. 
Maar dat viel tegen! 
Als moeilijk bekend staande groepen zoals zeggen, biezen en russen gingen nog wel min of meer. Boven-
dien vond een grote minderheid in het kamp, Lia, Tilly, Peter en ik, ze intrigerend. En ze groeien vaak op 
interessante plaatsen, met name moerassen (zie ook bijgaande illustratie). Dat helpt bij het determineren. 
Natuurlijk was het verschil tussen slijkzegge (Carex limosa) en C. magellanica weer vergeten, maar al snel 
fristen de brede heldergroene bladen van de laatste het geheugen weer op. Een forse zegge tijdens een 
koffie- en warme wafelpauze wou ik nog scherpe zegge noemen, maar Peter zette dat snel recht: het was de 
Noordse zegge met zijn stijf rechtopstaande bloeihalmen. En aan het eind van dezelfde lange, lange 
excursie herkenden we de draadzegge aan z'n wiegelende bladen zo goed, dat we hem niet meer konden 
zíén. 
Russen waren er niet veel en niet moeilijk. En als ze er waren, waren het vaak hele leuke soorten zoals 
draadrus en Juncus stygius. In het veentje naast de camping konden we het verschijnsel 'Mineralwasser-
grenzezeiger' goed waarnemen: soorten als draadrus, snavelzegge, draadzegge, sterzegge, zwarte zegge, 
zompzegge, wateraardbei en waterdrieblad groeiden alleen aan de randen, de zogezegde lagg-zone, waar 
het mineraalrijke water uit de omgeving nog van invloed is op het veen. Verder naar het midden waren deze 
soorten verdwenen en was het puur hoogveen. (Marc vond de term 'Mineralwassergrenzezeiger' ook vrij 
passend in verband met het Zweedse alcoholbeleid.) 
Veldbiezen waren ook schaars maar wel moeilijk. Als mosterd na de maaltijd (wel een zoet toetje, volgens 
Marc, want de Zweden doen óók in mosterd véél suiker) schafte ik op onze terugreis in de Naturbokhandel 
op Öland de laatste uitgave aan van de 'Norsk flora' door Johannes Lid & Dagny Tande Lid. Dan blijken  
zowel Luzula multiflora (ssp. multiflora en frigida) als L. sudetica platte, verbrede bladpunten te hebben, en 
hadden we moeten kijken of die punten nog weer hele kleine tandjes hadden of niet. 
De wollegrassen bleken helemaal watjes, zeker als je ook naar hun bladeren en bladscheden keek – dan 
kan je ze zelfs vanuit de auto determineren (zie verslag Maurvangen 2005). 
Bij de grassen zijn we praktisch geweest en hebben we vooral naar duidelijke, onomstreden soorten ge-
keken zoals pijpestrootje, borstelgras, knikkend parelgras en gewoon struisgras. Waarbij het laatste een van 
de mooiste was, in tegenstelling tot de stelling dat zeldzame soorten mooier zijn dan gewone. 



                                
 Sebastian, hier naast een meer dan 500 jaar oude boom, liet ons een van de weinige overgebleven 
 Zweedse oerbossen indringend ervaren. 
 
 
Op de bres voor het bos 
Peter had geregeld dat twee Zweeds/Finse bosspecialisten ons mee op excursie namen, Sebastian Kirppu 
en Ollie Manninen. Die hebben onze ogen geopend wat betreft de bomen en het bos in Zweden! Daar kijk ik 
nu met heel andere ogen naar. 
Nog maar max. 5% van de Zweedse  bossen bestaat uit onaangetast, natuurlijk bos; de rest is in kleinere tot 
grotere maten verknoeid door de bosbouw, en die wil ook nog korte metten maken met de 2% natuurlijk bos 
dat niet beschermd is, zodat er uiteindelijk in het totaal 3,1% oerbos zal overblijven. De overige 96,9% wordt 
in toenemende mate ingeplant met snel groeiende exotische soorten die een slechte kwaliteit hout leveren: 
kwantiteit gaat voor kwaliteit. Sebastian liet ons twee even grote stukken hout voelen: een stuk van een 
natuurlijk gegroeide denneboom met zeer dichte jaarringen, en een stuk van een nieuwerwetse geteelde 
boom. Een schokkend verschil in gewicht! In een oerbos staan bomen die tot 600 of 700 jaar oud zijn, en de 
dode bomen kunnen makkelijk nog een paar honderd jaar eerst overeind staan en dan op de grond liggen 
voor ze vergaan zijn. Daar word je stil van. En intussen blijft de machtige bosbouwlobby in Zweden z'n gang 
gaan, onder het mom van duurzaam hout met FSC-keurmerk, en het Wereld Natuur Fonds houdt z'n mond. 
De SNF voert actie tegen deze grootschalige vernietiging, en wil deze praktijk ook breder bekend maken. 
Sebastian heeft ons in een reservaat een vochtig, gemend bos met sparren, dennen en verschillende loof-
bomen laten zien, en ons bewust gemaakt van het bijzondere, oeroude ecosysteem met vele soorten die 
alleen maar in zo'n bos kunnen leven. Ollie nam ons mee naar een oud droog dennenbos dat op de nomi-
natie staat gekapt te worden. Ook hier groeien bijvoorbeeld zeer bijzondere lichenen en paddestoelen. 
 



 
 

Lunchpauze in een oud droog bos ... uh, droog? 
 
 
Zeldzaam ruisend riet  
Pas echt moeilijk waren de wilgen, die we voor het gemak vrijwel volledig links hebben laten liggen. Peter 
determineerde met succes Salix lapponum en hield het toen verder voor gezien wat betreft dit taaie geslacht. 
Tijdens de excursie met Sebastian Kirppu in het oerbosreservaat [van ...] zagen we eeuwenoude boswilgen 
(Salix caprea)). Hier struikelden we trouwens ook over de zeldzame orchideeën, onder meer Calypso ... o 
nee, dat bleek later Epipogium aphyllum, ook heel zeldzaam maar niet zó – en Nelleke was te bescheiden 
geweest om dat ter plekke te zeggen. Een hartewens van mij om de uiterst moeilijk vindbare veenmosorchis 
(Hammarbya paludosa, door Linnaeus naar zijn buitenplaats Hammarby genoemd) in Zweedse omstandig-
heden te zien werd wel vervuld, via Peter's Zweedse connecties: in de twee aangewezen moerasjes in de 
buurt werd het minuscule orchideetje inderdaad opgespoord – het eerst door Tilly! Nog kleiner en geler dan 
in Nieuwkoop én ... niet in veenmos maar in rood schorpioenmos met plat blaasjeskruid! Én – en dat zullen 
de volgelingen van de Frans-Zwitserse School in de vegetatiekunde niet leuk vinden – trouw samen met riet, 
ook zeldzaam in deze streek. De veenmosorchis heet myggblomster in het Zweeds, ofwel muggenbloem. 
Klopt, groeit ook samen met muggen. 
Een ander addertje onder het gras was wintergroen. In Nederland kan je het gewoon over wintergroen 
hebben en dan weet iedereen dat het om rond wintergroen gaat. Maar rond Idre groeiden ook nog Pyrola 
minor, media en chlorantha (groen wintergroen dus), Monesis uniflora en Orthilia secunda, het werd ons 
groen en geel voor de ogen. 
Er was één meevaller. De vorige keren in Noorwegen en Zweden vonden we nooit andere soorten maan-
varen dan de gewone, Botrychium lunaria. Ditmaal bedacht ik eindelijk, zouden we misschien niet op de 
goede plekken kijken? En onmiddelijk kwam het antwoord: Botrychium multifidum op de groene middenberm 
van een onverharde 'witte' weg. Wie kijkt dáár nou?! 
 
Kille kwesties 
Een algemeen probleem waren de boreale, alpine en fjell-dubbelgangers van allerlei planten. Wanneer was 
het nu Agrostis mertensii, Betula pubescens ssp. czerepanovii, Cerastium fontanum ssp. scandicum, Dipha-
siastrum alpinum, Euphrasia frigida, Huperzia selago ssp. arctica, Juncus alpinoarticulatus ssp. alpestris, 
Juniperus communis ssp. nana, Leontodum autumnalis var. taraxi, Luzula multiflora ssp. frigida, Luzula 
sudetica, Lycopodium annotinum ssp. alpestre, Nuphar pumila, Nymphaea alba ssp. candida, Pedicularis 
palustris ssp. borealis, Phleum alpinum, Poa alpina, Poa pratensis ssp. alpigena, Rumex acetosa ssp. 
lapponicus, Salix herbacea, Salix lanata, Salix reticulata, Vaccinium uliginosum ssp. alpinum, om maar wat 
te noemen? 
We zijn hier maar luchtig overheen gestapt, het lopen door bos en moeras was al zwaar genoeg. 
 



                            
 Van smakkende veenmossen naar krakende korstmossen ... 

 
 
Morsige topics 
Mossen zijn ook planten, lagere planten, en korstmossen tot op zekere hoogte ook. 
Veenmossen waren er in overvloed en met tal van soorten, heerlijk, ik kon er wel in zwelgen. Helaas kon ik 
bij gebrek aan tijd alleen maar wat verzamelen, en de determinatie ervan volgt van de winter. Over Sphag-
num lindbergii en S. riparium was ik bijzonder tevreden omdat die in het veld altijd met absolute zekerheid 
aan hun bijzondere stambladen te herkennen zijn. De levermossen komen pas aan de beurt als ik van mijn 
moeder Kee voor mijn verjaardag in november de peperdure 'Illustrated Flora of Nordic Liverworts and 
Hornworts. Kell Damsholt. 840 pages, b/w illus, maps. Oikos Editorial Office. Hardcover | 2002 | £257.00 | 
approx...' cadeau krijg. En de overige mossen? Daar kan ik kort over zijn – die zijn het specialisme van 
Kees. 
Korstmossen bestaan slechts voor een klein deel uit groen- of blauwwieren en hun hele generatieve voort-
planting wordt uitsluitend gedaan door de schimmelcomponent; ze balanceren dus op het randje van het 
plantenrijk. Ja, Scandinavië, dat is ... korstmossen. Wat een weelderige weelde! In Zweden en Noorwegen 
ga je vanzelf aan lichenen doen. We líépen gewoon over de Cladina stellaris en Cetraria islandica, en 
hebben daarnaast allerlei bijzondere soorten gezien. Voor het eerst in m'n leven Dibaeis baeomyces met 
prachtige apotheciën als kleine zachtrose paddestoeltjes, verder bijvoorbeeld Cetraria cucullata en C. nivalis. 
Door Sebastian en Olli werden we bovendien gefêteerd op oerbosspecialisten als Bryoria fremontii, Chaeno-
theca subroscida, Lobaria pulmonaria, de prachtig gele Letharia vulpina op rechtopstaande dode stammen, 
en Lecidea botryosa en Pyrrhospora elabens op verbrand hout. 
 
Schimmige dingen 
Tot voor kort dacht ik nog dat paddestoelen tot het plantenrijk behoorden, en in het tijdschrift van het Zuid-
Hollands Landschap vallen columns over paddestoelen gewoon onder de rubriek 'flora'. Maar nee, de schim-
mels vormen een eigen rijk, en lijken meer op dieren dan op planten. Deze paragraaf hoort dus in feite niet in 
dit hoofdstuk thuis. Maar vooruit,  ik wil ze niet tussen wal en schip laten vallen. 
Zelf hou ik vooral van kleine paddestoelen, en dan met name de bruin- en zwartspoorders, en van padde-
stoelen in het moeras en op poep van elanden, rendieren en zelfs beren? Kleine paddestoelen hebben ook 
het voordeel dat je ze makkelijk kan verzamelen, drogen, vervoeren en bewaren. Ik moet er niet aan denken 
om van die knoerten van gordijnzwammen of russula's mee te nemen, en die zijn nog zeer moeilijk boven-
dien. Ik word helemaal gelukkig van Galerina's (overgenomen van Kee), Alnicola's, Conocybe's, Psilocybe's, 
en kleine Coprinus'jes op elandpoep, en dan ben ik nog niet eens aan het hallucineren. Ingrid's scherpe 
ogen leiddenn herhaaldelijk tot opmerkelijke vondsten van dit kleine grut. 
Wel was het natuurlijk ook een feest om al die grote paddestoelen te zien, zoals de diverse berkenboleten 
met witte, beige of oranje hoed, twee spijkerzwamsoorten, gordijnzwammen te over, vliegenzwammen en 
verwanten, ridder- en trechterzwammen, russula's en melkzwammen, trollige knotszwammen, mijtertjes in 
soorten en maten en allerlei poeppaddestoeltjes waaronder misschien wel drie verschillende inktzwamme-



tjes. En grote aantallen van een algemene soort die ik gek genoeg met 'Svampar i Norden och Europa' door 
Bo Nylén maar niet op naam kon brengen: grote platte beige hoed, vleeskleurige en later lichtbruine plaatjes, 
een vuilwitte, geringde steel en 'kladdig', ranzig ruikend vlees. Op Öland kocht ik ook een andere en betere 
populaire Zweedse gids, 'Svampar, En fälthandbok' door Svenngunnar Ryman & Ingmar Holmåsen, maar 
ook daarmee kon ik deze paddestoel niet determineren. Rozites caperatus misschien, of toch een gordijn-
zwam? 
Bladerend in deze laatste aanwinst kwam ik er weer eens achter hoe moeilijk paddestoelen zijn en hoe je 
daar met veldgidsen nooit met zekerheid uitkomt. We zagen in Idre bijvoorbeeld geen panteramanieten want 
die komen zo noordelijk helemaal niet voor, maar waarschijnlijk Amanita regalis. En de waargenomen para-
siet op rode bosbes, Exobasidium vaccinii, zou net zo goed twee andere soorten kunnen zijn, E. splendidum 
of E. juelianum. Er zijn 20 soorten Exobasidium, die allemaal op planten van de familie Ericaceae parasi-
teren, van E. karstenii op lavendelheide tot E. vaccinii-uliginosi op rijsbes. 
Tijdens het kamp heb ik zo'n 200 'collecties' paddestoeltjes verzameld en gedroogd op Marc's verleden jaar 
in Noorwegen gemaakte droogapparaatje. Nu nog het determineren ... een uur in het veld moet je bezuren 
met een dag achter de microscoop, dat worden overuren. 

                 
Inktzwammetje op elandkeutel, één  van de    Het door Marc gefabriceerde paddestoelen- 
 minstens vier gevonden soorten.    droogtorentje,  
 
 
Toch te flierefluiterig 
Aan het eind van het kamp dacht ik dat we een zeker overzicht over de hogere planten toch aardig voor 
elkaar hadden. 
Totdat we, op de middag na de afloop van het kamp, per auto een beekje kruisten waar vlak bij het bruggetje 
een soort groenige hortensia stond ... Angelica archangelica, flitste het door m'n hoofd, aartsengelwortel! In 
mijn ijver had ik een opmerking over opgezwollen schutbladen onder de bloeiwijze van engelwortel zodanig 
geïnterpreteerd dat ik óók alle gewone engelwortels tot aartsengelwortel had bestemd. In mijn bijdragen aan 
de plantenlijst heb ik dat naar beste weten achteraf gerepareerd, zeg maar gerooid, waarbij er slechts één 
aartsengelwortel bleef staan. 
En nog erger, twee jaar geleden overkwam me op Öland iets dergelijks. Daar kwam ik toen pas op de laatste 
dag erachter (zie via internet het kampverslag Öland 2007), dat het muizeoortje op de alvar geen gewoon 
muizeoortje, maar Pilosella officinarum ssp. peleteriana was. 
Maar goed, van je fouten leer je het meest! 



                      
 
 Hammarbya paludosa (veenmosorchis) en Botrychium multifidum (een maanvaren) hebben gemeen, 
 dat ze allebei klein zijn en niet groeien op de plekken waar je denkt dat ze groeien. 
 
 
Nadat ik dit stukje in Stockholm had voltooid, keek ik thuis nog eens in mijn eigen exemplaar van 'Nooit meer 
slapen'. Het boek viel open bij het begin van hoofdstuk 22, en niemand zegt het beter dan Hermans: 
 
 

“Wij zijn nu al een heel eind “Wij zijn nu al een heel eind “Wij zijn nu al een heel eind “Wij zijn nu al een heel eind langs de rivier gelopen, waar hetlangs de rivier gelopen, waar hetlangs de rivier gelopen, waar hetlangs de rivier gelopen, waar het    
terrein vlak is, ik bedoel dat het niet stijgt of daalt. Maar onzeterrein vlak is, ik bedoel dat het niet stijgt of daalt. Maar onzeterrein vlak is, ik bedoel dat het niet stijgt of daalt. Maar onzeterrein vlak is, ik bedoel dat het niet stijgt of daalt. Maar onze    
route kruist voortdurend de rivierlopen en het gezwoeg naarroute kruist voortdurend de rivierlopen en het gezwoeg naarroute kruist voortdurend de rivierlopen en het gezwoeg naarroute kruist voortdurend de rivierlopen en het gezwoeg naar    
boven begint weer.boven begint weer.boven begint weer.boven begint weer.    
    Zo wisselt voortdurend vlak terrein af met hellingen, stenen    Zo wisselt voortdurend vlak terrein af met hellingen, stenen    Zo wisselt voortdurend vlak terrein af met hellingen, stenen    Zo wisselt voortdurend vlak terrein af met hellingen, stenen    
worden vervworden vervworden vervworden vervangen door mos, keien door veen en omgekeerd.angen door mos, keien door veen en omgekeerd.angen door mos, keien door veen en omgekeerd.angen door mos, keien door veen en omgekeerd.    
Moeilijk wordt gemakkelijker en dan gemakkelijker weerMoeilijk wordt gemakkelijker en dan gemakkelijker weerMoeilijk wordt gemakkelijker en dan gemakkelijker weerMoeilijk wordt gemakkelijker en dan gemakkelijker weer    
moeilijker. Mijn voorzaat, de lutherse dominee, zou het in moeilijker. Mijn voorzaat, de lutherse dominee, zou het in moeilijker. Mijn voorzaat, de lutherse dominee, zou het in moeilijker. Mijn voorzaat, de lutherse dominee, zou het in     
omgekeerde volgorde hebben gezegd. Het meest zie ik op tegenomgekeerde volgorde hebben gezegd. Het meest zie ik op tegenomgekeerde volgorde hebben gezegd. Het meest zie ik op tegenomgekeerde volgorde hebben gezegd. Het meest zie ik op tegen    
de rivieren de rivieren de rivieren de rivieren –––– hoeveel nu nog? Acht hoeveel nu nog? Acht hoeveel nu nog? Acht hoeveel nu nog? Acht? Negen? Maar ook die zijn? Negen? Maar ook die zijn? Negen? Maar ook die zijn? Negen? Maar ook die zijn    
niet allemaal even diep.niet allemaal even diep.niet allemaal even diep.niet allemaal even diep.    
    Moeilijk wordt moeilijker, maar toch tot een zekere grens.    Moeilijk wordt moeilijker, maar toch tot een zekere grens.    Moeilijk wordt moeilijker, maar toch tot een zekere grens.    Moeilijk wordt moeilijker, maar toch tot een zekere grens.    
Omhoog lopend kom je hoger, steil wordt steiler, maar daarnaOmhoog lopend kom je hoger, steil wordt steiler, maar daarnaOmhoog lopend kom je hoger, steil wordt steiler, maar daarnaOmhoog lopend kom je hoger, steil wordt steiler, maar daarna    
wordt het toch weer minder steil.”wordt het toch weer minder steil.”wordt het toch weer minder steil.”wordt het toch weer minder steil.”    
    
uit: Willem Frederik Hermans, 'Nooit meer slapen' (1966, 5e druk 1969) 



ZOMAAR WAT ZWEEDSE ZEGGEN OP HET EERSTE GEZICHT   
 

1a Bladen zeker kniehoog          2 
1b Bladen lager           6 
 
2a In dichte pollen           3 
2b Verspreid groeiend (alleen, in velden of rijen)       4 
 
3a Bladen (zeer) smal             Carex nigra ssp. juncea, ondersoort van zwarte zegge 
3b Bladen breder            Carex elata , stijve zegge 
 
4a Bladen zeer smal, rechtop, wiegelend in de wind            Carex lasiocarpa, draadzegge 
4b Bladen smal tot vrij breed, vrij rechtop tot overhangend, buigend in de wind    5 
 
5a Bladen van boven opvallend licht groengrijzig; schutbladen ± overhangend       Carex rostrata, snavelzegge 
5b Bladen van boven blauwgroen; schutbladen opvallend rechtop        Carex aquatilis, noordse zegge 
 
6a Op drogere plaatsen; bladen groen         7 
6b Op nattere plaatsen; bladen groen of blauw- tot witgroen      9 
 
7a Verspreid groeiend; bladen vrij breed en lelijk, opvallend geelbruin verkleurend        Carex vaginata    
7b In losse pollen; bladen vrij smal         8
  
 
8a In dwergstruik- en bosvegetaties; bladen sierlijk overhangend        Carex globularis 
8b Op meer open plekken; bladen niet echt sierlijk              Carex ovalis=leporina, hazezegge 
 
9a In losse tot dichte pollen of polletjes        10 
9b Verspreid groeiend          15 
 
10a Bladen dof blauw- of grijsgroen, smal    Carex curta=canescens, zompzegge 
10b Bladen aan beide zijden vaak ± glanzend groen       11 
 
11a Bladen (vrij) breed, geel- of bleekgroen          12 
11b Bladen (vrij) smal, midden- tot donkergoen        14 
 
12a Bladen bleekgroen, vrij breed, onopvallend behaard             Carex pallescens , bleke zegge 
12b Bladen opvallend geelgroen             13 
 
13a Bladen breed                Carex flava, gele zegge 
13b Bladen smaller           Carex jemtlandi ca 
 
14a Bladen ± vlak tot gevouwen                      Carex lachenalii 
14b Bladen gootvormig         Carex echinata, sterzegge 
   
15a Bladen zeer smal, priemvormig, in de praktijk vrijwel onzichtbaar     16 
15b Bladen zeer smal tot breder, duidelijk zichtbaar       17 
  
16a Bloeiwijze met enkele schuin naar beneden staande langgerekte urntjes       Carex pauciflora 
16b Bloeiwijze 1 aartje met dwarse urtjes (of 1 miezerig ♂ aartje)         Carex dioica, tweehuizige zegge 
 
17a Plant opvallend witachtig, in modderige hoogveenpoelen                 Carex livida 
17b Planten groen of blauw- tot grijsgroen        18 
 
18a Bladen zeer smal en relatief kort, in (hoog)veenslenken      19 
18b Bladen zeer smal tot breder, maar langer        20 
 
19a Bladen sterk grijsgroen            Carex limosa, slijkzegge 
19b Bladen groen tot blauwgroen                    Carex chordorrhiza 
 
20a Bladen zeer smal, grijsgroen            Carex rotundata 
20b Bladen breder, groen of grijs- of blauwgroen        21 
 
21a Bladen ± groen          Carex magellanica 
21b Bladen grijs- tot blauwgroen         22 
 
22b Bladen ± rechtop, plant zonder bijzondere kenmerken      Carex nigra,  zwarte zegge 
22a Bladen ± plat uitgespreid          23 
 



23a Plant vrij grof en lelijk              Carex bigelowii 
23b Plant vrij elegant                  Carex panicea, blauwe zegge 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Draadzegge (Carex lasiocarpa)       Tweehuizige zegge (Carex dioica)          Carex livida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carex pauciflora     Snavelzegge (Carex rostrata) 



Planten Idre 
 
    1 ocht 
    2 midd      1 ocht. Hamm. 
    3 midd moeras        exc. Terr. 
                 datum 
   Terr 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?    
Achillea millefolium Duizendblad Röllika x  2        x x x 1 x  
Achillea ptarmica  Nysört          x 
Aconitum lycoctonum - Nordisk stormhatt    x        x     
Agrostis canina  Brunven         1  x 
Agrostis capillaris Gewoon struisgras Rödven x 1,2 x  x x  x  x x  1 x    
Alchemilla alpina - Fjällkåpa   x x  x    x      
Alchemilla vulgaris coll.  Daggkåpa x  
Alnus incana Witte els Gråal  1,2        x x  2 x     
Alopecurus pratensis  Ängskavle           x     
Andromeda polyfolia Lavendelhei Rosling  1,3  x x    1 x x x 1   
Angelica archangelica Grote engelwortel Kvanne    x x       x    
Angelica sylvestris  Strätta     x   x  x x  1 x 
Antennaria alpina - Fjällkattfot    x x           
Antennaria dioica Rozenkransje Kattfot x 2        x      
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras Vårbrodd x  x x x     x x x    
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid Hundkäx   x       x  x  x   
Arctostaphylos alpinus - Ripbär  1 x x      x      
Arctostaphyllos uva-ursi Berendruif Mjölon x 1,2 x x            
Athyrium distentifolium - Fjällbräken    x x     x      
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren Majbräken      x    x  x    
Betula nana  Dvärgbjörk   x x x   x 1 x x  1,2 x 
Betula pendula Ruwe berk Vårtbjörk      x      x    
Betula pubescens Zachte berk Glasbjörk x 1,2,3   x x  x 1 x x x 1,2 x 
Betula pubescens 
   subsp. czerepanovii - Fjällbjörk  ? x  x     x      
Bistorta vivipara - Ormrot    x      x x     
Blechnum spicant Dubbelloof Kambräken      x          
Botrychium multifidum  Höstlåsbräken             2 
Calamagrostis  
    arundinacea - Piprör    x            
Calamagrostis  
    canescens Hennegras Grenrör           x  2 x 
Calamagrostis purpurea - Brunrör     x     x  
Callitriche hamulata 
    (nu in: C. brutia) Haaksterrenkroos Klolånke      x 
Calluna vulgaris Struikhei Ljung  x 1,2,3   x x   1 x x  1,2 x   
Caltha palustris Dotterbloem Kabbleka  2    x    x  x 1    
Campanula patula Weideklokje Ängsklocka    x            
Campanula rotundifolia Grasklokje Liten blåklocka          x x  2 
Cardaminopsis 
    arenosa = 
    Arabidopsis arenosa Rozetsteenkers Sandtrav x  x  x     x x x 1,2    
Cardamine pratensis 



   Terr 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?    
  
   subsp. pratensis Pinksterbloem? Ängsbräsma               x 
Carex aquatilis Noordse zegge Norrlandsstarr          x      
Carex bigelowii - Styvstarr   x  x     x    x   
Carex brunnescens - Nickstarr             1 
Carex canescens = 
    Carex curta Zompzegge Gråstarr  1,2 x x x x   1 x x  1,2 x   
Carex chordorrhiza - Strängstarr           x  1 
   k 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ? 
Carex dioica Tweehuizige Nållstarr         1  x  1 x  
    zegge 
Carex echinata Sterzegge Stjärnstarr         1 x x  1,2 x  
Carex flava Gele zegge Knagglestarr     x    1 x x  2 x  
Carex globularis - Klotstarr  1,2      x 1 x   x   
Carex lachenalii - Ripstarr    x            
Carex lasiocarpa Draadzegge Trådstarr      x   1 x x  1,2 x  
Carex limosa Slijkzegge Dystarr  3 x x     1 x x  2 x  
Carex livida - Vitstarr         1 x x  1,2 x  
Carex magellanica - Sumpstarr  3 x x x    1 x x  1,2 x  
Carex nigra  
    subsp. juncella - Styltstarr  2    x   1 x x  2 x  
Carex nigra 
    subsp. nigra - Hundstarr  1 x   x   1 x x x 1 x  
Carex ovalis Hazenzegge Harstarr  2          x   x 
Carex pallescens Bleke zegge Blekstarr  1        x    
Carex panicea Blauwe zegge Hirsstarr           x  2   
Carex pauciflora - Taggstarr  3 x  x   x 1 x   1 x  
Carex rostrata Snavelzegge Flaskstarr  1,2,3 x  x   x 1 x x x 1,2 x 
Carex rotundata - Rundstarr    x             
Carex vaginata - Slidstarr x     x   1 x x  1,2 x  
Cerastium alpinum - Fjällarv    x             
Cerastium fontanum 
    subsp. scandicum - Riparv  
Cerastium fontanum            {x 
    subsp. vulgare Gewone hoornbloem Hönsarv   x              
Cicerbita alpina - Torta   x  x       x      
Cirsium helenioides - Brudborste   x x       x x  x   
Cirsium palustre Kale jonker Kärrtistel            x 1 
Coeloglossum viride 
    = Dactylorhiza viridis Groene nachtorchis Grönyxne      x            
Convallaria majalis Lelietje-van-dalen Liljekonvalj  1    x      x      
Corallorhiza trifida Koraalwortel Korallrot      x            
Cornus suecica - Hönsbär  1                
Dactylorhiza spec. - Nycklar          x x  1,2 
Daphne mezereum Peperboompje Tibast              x 
Deschampsia cespitosa Ruwe smele Tuvtåtelx x 1,2 x  x x    x x  1,2 x    
  
Deschampsia flexuosa Bochtige smele Kruståtel x 1,2 x  x x  x  x x  1,2 x    
Diphasiastrum alpinum - Fjällummer   x  x     x        
Diphasiastrum  
    complanatum =  



   Terr 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?    
    
 Lycopodium compl. - Plattlummer      x    x        
Drosera anglica Lange zonnedauw Storsileshår  3       1 x x  2 x 
Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw Rundsileshår  3   x   x 1 x x  2 x 
Drosera anglica 
    x rotundifolia - -           x  2 x 
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren Skogsbräken            x      
Dryopteris expansa Tere stekelvaren Nordbräken   x  x         x   
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren Träjon            x     
Eleocharis quinqueflora Armbloemige 
     waterbies Tagelsäv    x               
Elytrichia repens Kweek Kvickrot x 
 
 
   k 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ? 
Empetrum nigrum 
  subsp. hermaphroditum - Nordkråkbär  1,2 x x x x   1 x x  1,2 x   
Epilobium anagallidifolium  - Dvärgdunört    x 
Epilobium angustifolium  
    = Chamerion 
          angustifolium Wilgenroosje Mjölke x     x  x  x x  1,2 x  
Epilobium palustre Moeras- 
     basterdwederik Kärrdunört   x x               
Epipogium aphyllum - Skogsfru      x    x x  2 
Equisetum arvense Heermoes Akerfräken    x               
Equisetum fluviatile Holpijp Sjöfräken          x x  1,2 x 
Equisetum hyemale Schaafstro Skavfräken  2        x        
Equisetum palustre Lidrus Kärrfräken          x x x 1,2 x    
Equisetum pratense - Ängsfräken      x    x 
Equisetum sylvaticum Bospaardenstaart Skogsfräken  1,2 x  x x  x  x x x 1,2 x    
Eriophorum angustifolium Veenpluis Ängsull  3 x  x x  x 1 x x x 1,2 x    
Eriophorum latifolium Breed wollegras Gräsull      x#   1  x  2    
Eriophorum scheuchzeri - Polarull  3   x x  x 1 x x  1,2 x 
Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras Tuvull   x x  x            
  
Euphrasia frigida - Fjällögentröst   x                
Euphrasia stricta 
    var. brevipila - Vanlig ögentröst          x 
Festuca ovina - Fårsvingel x 2               
Festuca rubra 
    subsp. rubra Rood zwenkgras Rödsvingel x  x               
Filipendula ulmaria Moerasspirea Älggräs  1    x    x x x x     
Fragaria vesca Bosaardbei Smultron      x      x  x    
  
Galium album =  Stormåra x  
    Galium mollugo Glad walstro 
Galium boreale - Vitmåra  1        x x  1,2 x     
Galium palustre Moeraswalstro 
    subsp. palustre  Vattenmåra      x    x x  1,2 x 
Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek Skogsnäva x 1,2   x x    x x x 1 x    
Geum rivale Knikkend nagelkruid Humbleblomster   x x      x x x       



   Terr 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?    
 
Geum urbanum Geel nagelkruid Nejlikrot    x              
Glechoma hederacea Hondsdraf Jordreva              x 
Glyceria fluitans Mannagras Mannagräs              x 
Gnaphalium norvegicum - Norsknoppa   x  x     x   1     
Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem Skogsknoppa            x      
Goodyera repens Dennenorchis Knärot      x            
Gymnocarpium  Gebogen 
    dryopteris      driehoeksvaren Ekbräken  1,2 x  x x    x   1 x    
  
Hammarbya paludosa Veenmosorchis Myggblomster           x** x 
Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid Rödfibbla    x               
Hieracium  
    gr. Nigrescentia - Svartfibblor    x              
Hieracium 
    gr. Silvaticiformia - Skogsfibblor   x                
Hieracium 
    gr. vulgatiformia, sect. Hierac.   - Hagfibblor x  x x              
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid Flockfibbla  1                
Hippurus vulgaris Lidsteng Hästsvans  2      x         
Huperzia selago Dennenwolfsklauw Lopplummer         1  
 
   k 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ? 
Huperzia selago 
    subsp. arctica - Groddlummer          x  x  x 
Hypochaeris maculata Gevlekt biggenkruid Slåtervibbla   x            x   
Isoetes lacustris Grote biesvaren Styvt braxengräs     x              
Juncus alpinoarticul. 
    subsp. alpestris - Nordtåg           x 
Juncus alpinoart. 
    subsp. nodulosus - Myrtåg          {x 
Juncus filiformis Draadrus Trådtåg  2 x x x   x  x   1,2 x  
Juncus stygius - Dytåg         1    2 
Juncus trifidus - Klynnetåg   x  x             
Juniperus communis 
    subsp. alpina - Fjäll-en   x  x              
Juniperus communis 
    subsp. communis Jeneverbes En  1,2   x x   1 x x  1,2     
Knautia arvensis Beemdkroon Åkervädd x 
Leontodon autumnalis  
    subsp. autumnalis  Vertakte leeuwentand  Höstfibbla x          {x  {1 {x 
Leontodon autumnalis 
    subsp. taraxaci - Svart höstfibbla 
Leucanthemum vulgare Gewone margriet Prästkrage              x 
Linaria vulgaris Vlasbekje Gulsporre x 
Linnaea borealis Linnaeusklokje Linnéa  1,2 x    x    x x  1,2 x    
  
Listera cordata Grote keverorchis Spindelblomster   x  x x            
  
Loiseleuria procumbens - Krypljung   x x      x        
Lolium perenne Engels raaigras Engelskt rajgräs x 



   Terr 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?    
 
Lotus corniculatus Gewone rolklaver Käringtand x 1,2                 
Luzula multiflora 
    subsp. frigida - Ängsfryle  ?   ?         x    
  
Luzula pilosa Ruige veldbies Vårfryle     x     x  x  x    
Luzula sudetica - Svartfryle ?  x x      ?    ?   
Lycopodium annotinum Stekende wolfsklauw Revlummer  1,2 x  x x    x x  1,2 x   
Lycopodium clavatum Grote wolfsklauw Mattlummer   x         x      
Lycopodium clavatum 
    subsp. monostachyon - Riplummer   x     x          
Lysimachia thyrsiflora Moeraswederik Topplösa               x 
Lythrum salicaria Grote kattenstaart Fackelblomster               x 
Maianthemum bifolium Dalkruid Ekorrbär  1,2 x  x x    x   1,2 x   
Matteuccia struthiopteris Struisvaren Strutbräken            x      
Melampyrum sylvaticum - Skogskovall  1,2 x x x  x   x x x 1,2 x    
Melica nutans Knikkend parelgras Bergslok          x x x 2     
Menyanthes trifoliata Waterdrieblad Vattenklöver  3 x  x   x 1 x x x 1,2 x    
Milium effusum Bosgierstgras Hässlebrodd   x                
Molinia caerulea Pijpestrootje Blåtåtel x 1,2   x    1 x x  1,2      
Moneses uniflora Eenbloemig 
     wintergroen Ögonpyrola      x         x    
Montia fontana Groot bronkruid Källört    x        x       
Myosotis arvensis Akkervergeet- Åkerförgätmigej               x 
     mij-nietje  
Myosotis scorpioides - Äkta förgätmigej            x      
Myriophyllum 
    alterniflorum Teer vederkruid Hårslinga  2           1      
Nardus stricta Borstelgras Stagg  2 x x x     x  x 1,2 x     
 
   k 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ? 
Nuphar pumila - Dvärgnäckros             1? 
Nymphaea alba 
    subsp. alba - Vit näckros             2 
Orthilia secunda Eenzijdig 
     wintergroen Björkpyrola  1    x            
Oxalis acetosella Witte klaverzuring Harsyra  1,2 x  x             
  
Oxyria digyna - Fjällsyra     x 
Parnasia palustris Parnassia Slåtterblomma  1,2        x x  1,2     
  
Pedicularis palustris Moeraskartelblad Kärspira         1  x  1 x 
Pedicularis palustris 
    subsp. borealis - Nordspira         1 x 
Pedicularis 
    sceptrum-carolinum - Kung Karls spira        x  x 
Persicaria amphibia Veenwortel Vattenpilört               x 
Peucedanum palustre Melkeppe Kärrsilja               x  
Phegopteris connectilis Smalle beukvaren Hultbräken   x  x     x    x     
Phleum alpinum - Fjälltimotej   x x x     x         
Phleum pratense 



   Terr 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?    
     
   subsp. pratense Timotheegras Timotej x         x   1 x 
Phragmites australis Riet Vass           x  2 
Phyllodoce caerulea - Lappljung   x x x x    x        
Picea abies Fijnspar Gran  1,2   x x   1 x x x 1,2 x     
Pinguicula vulgaris Vetblad Tätört  1,2  x  x  x  x x x 2 x     
Pinus sylvestris Grove den Tall  1,2   x x+  x+ 1 x x  1,2 x 
Plantago major Grote weegbree Groblad         1 
Poa annua Straatgras Vitgröe x 2 x  x x     x  1,2 x    
Poa nemoralis Schaduwgras Lundgröe               x 
Poa palustris Moerasbeemdgras Sengröe      x      x      
Poa pratensis 
    subsp. pratensis - Ängsgröe x 2        x        
Polemonium caeruleum Jakobsladder Blågull               x 
Polypodium vulgare Gewone eikvaren Stensöta      x 
Populus tremula Ratelpopulier Asp  1,2            x    
Potamogeton filiformis Draadfonteinkruid -        x     2 
Potamogeton natans Drijvend fonteinkruid  Gäddnate 
Potentilla erecta Tormentil Blodrot  1 x x x x   1 x x x 1,2 x    
Potentilla palustris 
  (= Comarum palustre) Wateraardbei Kråkklöver  1,2 x        x x 1,2 x     
Pyrola chlorantha - Grönpyrola   x                
Pyrola media - Klockpyrola      x    x  x      
Pyrola minor Klein wintergroen Klotpyrola   x   x    x  x       
Pyrola rotundifolia Rond wintergroen Vitpyrola      x     x        
Ranunculus acris (Scherpe 
     subsp. acris     boterbloem?) Smörblomma   x   x    x   1 x     
Ranunculus platanifolius - Vitsippsranunkel            x      
Ranunculus repens Kruipende 
      boterbloem Revsmörblomma   x         x 1      
Ranunculus reptans - Strandranunkel        x 
Rhinanthus minor Kleine ratelaar Ängsskallra    x      x   1      
Roegneria canina 
  (= Elymus caninus) Hondstarwegras Lundelm            x       
Rubus chamaemorus - Hjortron  1 x  x x  x 1 x x  1,2 x     
Rubus idaeus Framboos Hallon x           x      
  
Rubus saxatilis Steenbraam Stenbär     x x     x   x 
 
   k 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ? 
Rumex acetosa 
    subsp. acetosa - Ängssyra     x     {x {x 
Rumex acetosa 
    subsp. lapponicus - Lappsyra          {x {x 
Rumex acetosella 
    var. acetosella - Bergsyra x         x x 
Rumex longfolius Noordse zuring Gårdsskräppa x         x x       
Sagina procumbens Liggende vetmuur Krypnarv   x                
Salix aurita Geoorde wilg Bindvide            x       
Salix caprea var. caprea Boswilg? Sälg      x+  x+  x x  2     
Salix glauca - Ripvide   x                



   Terr 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?    
 
Salix lapponum - Lappvide               x 
Salix mirsinifolia - Svartvide  1          x       
Salix myrsinites - Glansvide            x       
Salix pentandra Laurierwilg Jolster           x x       
Salix phylicifolia - Grönvide  1          x       
Salix starkeana 
    subsp. starkeana - Ängsvide  1                 
Saussurea alpina - Fjällskära    x      x x        
Saxifraga stellaris - Stjärnbräcka    x               
Scheuchzeria palustris Veenbloembies Kallgräs     x   x  x 
Schoenoplectus lacustris Mattenbies Axag               x 
Schoenus ferrugineus - Axag           x 
Selaginella selaginoides - Dvärglummer         1 x x  1,2 x 
Silene dioica Dagkoekoeksbloem Rödblära   x  x     x         
Silene vulgaris Blaassilene Smällglim x    x     x x 
Solidago virgaurea Echte guldenroede Gullris x 1,2   x x  x  {x x  1,2 x     
Solidago virgaurea 
    subsp. alpestris - Lappgullris   x       {     ?   
  
Sorbus aucuparia 
     subsp. aucuparia Wilde lijsterbes? Rönn  2        x  x 2 x    
  
Sparganium  
    hyperboreum - Fjälligelknopp             1 
Sparganium natans Kleinste egelskop Dvärgigelknopp        x     2 
Spergula arvensis Gewone spurrie Akerspergel x  
Stellaria alsine 
  (= S. uliginosa) Moerasmuur Källarv           x x       
Stellaria graminea Grasmuur Grässtjärnblomma           x 
Stellaria nemorum Bosmuur Lundarv   x  x x      x       
Succisa pratensis Blauwe knoop Ängsvädd x 1,2      x  x x  2     
  
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid Renfana x         x x 
Taraxacum 
    sekt. Ruderalia - Ogräsmaskrosor x     x    x  
Taraxacum vulgare 
  (= T. officinale) Paardenbloem Maskros  2                
  
Thalictrum alpinum - Fjällruta          x 
Tofieldia pusilla - Björnbrodd          x x  2 
Trichophorum alpinum - Snip         1 x x  1,2 
Trichophorum cespitosumVeenbies Tuvsäv         1 x x  1,2 x 
Trientalis europaea Zevenster Skogsstjärna x 1,2 x  x x  x 1 x x  1,2 x    
   
Trifolium pratense Rode klaver Rödklöver x         x x  2 
Trifolium repens Witte klaver Vitklöver x          x  2 
   k 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ? 
Tussilago farfara Klein hoefblad Hästhov            x   x   
  
Utricularia intermedia Plat blaasjeskruid Dybläddra         1  x  1,2 



 
   Terr 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?    
Utricularia minor Klein blaasjeskruid Dvärgbläddra           x  2 
Utricularia vulgaris Groot blaasjeskruid Vattenbläddra             1? 
Vaccinium microcarpum - Dvärgtranbär  3   x   x 1 x   1,2 x 
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes Blåbär  1,2 x x x x  x 1 x x  1,2 x    
  
V accinium uliginosum Rijsbes Odon  1,2,3   x x   1 {x x  1,2 x    
  
Vaccinium uliginosum 
    subsp. alpinum - Fjällodon          {   
Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes Lingon x 1,2 x x x x   1 x x  1,2 x    
  
Valeriana sambucifolia - Flädervänderot  2                
  
Veronica alpina - Fjällveronika   x       x x  1      
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs Teveronika          x 
Vicia cracca Vogelwikke Kråkvicker x 
Vicia sepium Heggenwikke Häckvicker               x 
Viola biflora - Fjällviol   x                
Viola canina 
    subsp. montana - Norrlandsviol x         x   1 
Viola epipsila - Mossviol  1             x  
Viola palustris Moerasviooltje Kärrviol  1,2   x x   1 x x  1,2 x   
Viola tricolor 
    var. hortensis - - x 
 
 
Salix purpurea 5/8 
Epipogion 8/8 
 
 
 
Excursies d.d. 13, 14, 16 (1+2) augustus : incl. dorp, agrarisch gebied, parkeerterrein, wegbermen. 
 
Opmerkingen: 
 
{ ondersoorten samengenomen 
- geen Epilobium palustre gevonden op terrein van 7 aug., volgens Hanneke, op lijst van Peter wel aanwezig aldaar …    
# voor reservaat in berm onverharde weg 
** Hamm. 1: +/- 50 á 60 exx. Gezien op 3 verschillende plekken; 16a Hamm. 2: +/- 20 exx. Slechts deel van het terrein bekeken. 
+ tot zeer oud (> 600 jaar)  



 
 
 
 
 
 
 



Overige lijsten: 
N.B.: van deze groepen zijn slechts enkele soorten genoteerd 
 
Levermossen 
Anastrophyllum hellerianum (Karmaråsen) 
 
Veenmossen: 
Sphagnum magellanicum (Idre, links) 
Sphagnum papillosum (Idre) 
Sphagnum wirgensohni (Idre, midden) 
Sphagnum lindbergii (Idre, rechts) 
Sphagnum fuscum  (Idre) 
 

 
Paddestoelen 
 
Coniophoraceae  
Weke aderzwam – Leucogyrophane romellii 
(Björnklinkåskölen) 
 
Elfenbanken - Polyporaceae  
Antrodia primeva (Björnklinkåskölen) 
Echte vuurzwam - Phellinus igniarius 
((Björnklinkåskölen) 
Phellinus viticola (Björnklinkåskölen) 
Oligoporus hibernicus (Björnklinkåskölen) 
Phomitopsis rosea (Karmaråsen) 
 

Stekelzwammen - Hydnaceae 
Odontychium romelli (Björnklinkåskölen) 
 
Knotszwammen (Clavariaceae) 
Clavariadelphus truncatus (Karmaråsen) 
 
Humariaceae 
Wimperzwammetje (Scutellina scutellata (3e 
foto ) 
 
Aardtongen (Geoglossaceae) 
Mijtertje (Mitrula paludosa, 4e foto)

 

 
 



 
Korstmossen 
 
Bryoria nadvornikiana (Karmaråsen) 
Cetraria islandica (o.a. Idre) 
Chaenothecopsis fennica (Karmaråsen) 
Cladonia parasitica  (Björnklinkåskölen) 
Cladonia rangiferina (o.a. Idre) 
Cladonia stellata (overal) 
Dibaeis baeomycis (Idre) 
Hypocynomyce anthrophylla (Karmaråsen) 

Hypogymnia bitteri (Karmaråsen) 
Hypogymnia vittata (Karmaråsen) 
Letharia vulpina (Karmaråsen) 
Lobaria pulmonaria (Karmaråsen) 
Nephroma arcticum (Karmaråsen) 
Nephroma bellum (Karmaråsen) 
Nephroma resupinatus (Karmaråsen) 

 

 
Letharia vulpina    Dibaeis baeomycis 
 
 

                      
                     Cladonia    Cladonia  
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Een veldgids van het zelfde type als het LAVAR fälthandbok, maar wel tweemaal zo dik.  Ook weer met 
verspreidingskaartjes, echter ook met verschillende handzame sleutels, bijv. voor Exobasidium, die de 
typische gal-achtige rode verkleuring in bosbessen veroorzaakt – er zijn hiervan 20 soorten ! 
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(Erg nuttig omdat korstmossen vooral op uiterlijk – dus plaatjes – worden gedetermineenrd) 
 
 

NB  Sommige Nederlandse (of nabije) flora's kunnen goede hulp bieden bij het determineren (maar zijn 
uiteraard niet toereikend voor Noord-Europa), enkele geschiktere voorbeelden zijn: 

 
A.C. Bouman,  2002.   DE NEDERLANDSE VEENMOSSEN.  KNNV Uitgeverij / BLWG, Utrecht. 
 
J.E. Delanghe, J.E. et al.  1988.   FLORA VAN BELGIË, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk 

en de aangrenzende gebieden (Pteridofyten en Sperma tofyten).   2e druk.  Het Patrimonium van de 



Nationale Plantentuin van België, Meise.   
(Dé standaard- flora voor Nederland, België en het nabije buitenland - deze flora is vaak makkelijker dan 
de "Heukels" en geeft door zijn wetenschappelijke en  tweetalige achtergrond een goede steun bij het 
gebruik van andere "vreemde" flora's - er is inmiddels een 3e druk !  Deze flora geeft in ieder geval 
houvast bij het plaatsen van "vreemde" Noorse planten.  Bijna alles wat je in Nederland kunt vinden, en 
nog meer - t/m Schnee-Eifel en Noord Frankrijk - kan je erin vinden.) 

 
Henning Haeupler & Thomas Muer,  2000.   Bildatlas der F ARN- UND BLÜTENPFLANZEN Deutschlands.   

Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 
(Een volledige, en tevens heel degelijke, "plaatjesflora" – een foto van iedere Duitse plant, en beknopt 
standplaatsgegevens.) 

 
Kok van Herk & André Aptroot,  2004.  Veldgids K ORSTMOSSEN.  KNNV-Uitgeverij, Utrecht. 
 
Erich Oberdorfer e.a., 1983   PFLANZENSOZIOLOGISCHE EXKURSIONSFLORA .  Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.  

(Een handzame flora met uitvoerige ecologische info.  Ook hiervan bestaat inmiddels al weer een 
nieuwere en uitgebreidere uitgave.) 

 
John Poland & Eric Clement,  2009.   The Vegetative Key to the British Flora.   John Poland, Southamton / 

BSBI, London 
 
Henk Siebel & Heinjo During,  2006.    Beknopte M OSFLORA van Nederland en België.   KNNV Uitgeverij, 

Utrecht. 
 

Websites 
 
Camping:  : 

• http://www.soralven-camping.com/nieuw/nl/home_nl.htm 
Algemeen: / gebieden 

• http://www.naturvardsverket.se/In-English/Menu/Enjoying-nature/National-parks-and-other-places-
worth-visiting/National-Parks-in-Sweden (Fulufjället NP;  ) 

• http://www.panparks.org/Network/OurParks/Fulufjallet 
• http://www.protecttheforest.se/ 
• http://www.destinationidre.se/english.htm 
• http://www.panparks.org/Network/OurParks/Fulufjallet/Brochures 

Botanie 
• HTTP://LINNAEUS.NRM.SE/FLORA/ (virtuele flora van Zweden), 

een website met tamelijk gedetailleerde info over de flora van Scandinavië, o.a. foto's en heel 
gedetailleerde verspreidingskaartjes (een wereld van verschil met de miniatuurkaartjes in "Den 
Nordiska Floran" 

• HTTP://WWW.TOYEN.UIO.NO/BOTANISK/LAV/INDEX.HTML (Noorse korstmossen website) 
• http://www.stenvallen.se/blomster/blomster.html    
• WWW.DIGIFLORA.SE  –  “Den virtuella floran”  een website met een eenvoudige digitale 

determineermogelijkheid, vlot maar met gevoel (of met mate) te gebruiken – handige links naar 
verspreidingskaartjes en nadere info per soort. 

• WWW.XS4ALL.NL/~WIMVDVEN/ZWEEDSNEDERLANDS.HTM   –  een www-Woordenlijst op de KNNV-
website van de afdeling Eindhoven -- een botanisch “woordenboek” 

Vogels: 
• http://www.dofnet.se/ Ornithologische vereniging Dalarna 

 

Kaarten 
 
Overzichtskaart 1:300,000 Sverige Turistkarta no. 3 
Detailkaarten: 
W1 Grövelsjön-Lofsdalen  (en Idre) 1:100.000 (serie Fjällkartan, Lantmäteriet) 
W2 Fulufjället – Sälen 1: 100.000 (serie Fjällkartan, Lantmäteriet) 
W51 Grövelsjön 1:50.000 (serie Fjällkartan, Lantmäteriet) 
W52 Idre 1:50.000 (serie Fjällkartan, Lantmäteriet) 
W53 Fulufjället, 1:50,000 (serie Fjällkartan, Lantmäteriet) 
Z59 1:50.000 ((serie Fjällkartan, Lantmäteriet) 
Z60 Lofsdalen 1:50.000 (serie Fjällkartan, Lantmäteriet) 



BIJLAGE 1 KAARTEN (1:100.000)  
i.v.m. copyright konden helaas geen kopieën van ori ginele kaarten geplaatst worden  

 
Kaart 1: Idre (W1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kaart 2: Fulufjället (40 km zuidelijk van 
Idre, W53) 
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Kaart 3 Nipfjället, 20 km noord-oost 
van Idre, Z59 

Kaart 4 Grövelsjön / 
Gutulia (35 km NW van 
Idre, W51 

Nipfjället
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e
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NOORWEGEN
ZWEDEN
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S
torån

Långfjället

Kaart 5 Hällsjön, 25 km N van Idre, 
W1 



BIJLAGE 2:  B OTANISCHE ZWEEDS-NEDERLANDSE WOORDENLIJST 
 
Woordenlijst gebaseerd op Albert Hoeksema’s “ Woordenlijst bij: Krok-Almquist, Svensk Flora” , een 
woordenlijst die Klaske pardoes uit haar bagage toverde! 
 
Bij deze woordenlijst schrijft Albert 
 
Toelichting: 
 

De lijst is niet volledig.  Sommige woorden zijn over het hoofd gezien, en andere niet opgenomen, omdat 
iedereen kan raden wat er bedoeld wordt. 
 

Van ieder woord is in het algemeen maar één vorm opgenomen, en de vele samenstellingen zijn meestal 
niet afzonderlijk vermeld.  Zo vind je in de lijst wel ‘sträv’ (=ruw) en ‘hår’ (=haar), maar niet ‘strävhårig’. 
 

Afkortingen en afgekorte woorden zijn evenmin afzonderlijk opgenomen. 
 

Oorden met een tegengestelde betekenis zijn meestal niet afzonderlijk in de lijst vermeld.  Zo vind je in de 
lijst ‘lik’ (=gelijk), maar niet ‘olik’ (=ongelijk).  De tegenstelling wordt in het Zweeds uitgedrukt door O- en dan 
de betreffende term. 
 

In de lijst is de Zweedse lettervolgorde aangehouden:  å, ä en ö komen als laatste achteraan. 
 

Bij zelfstandige naamwoorden zijn, als het zinvol is, tussen haakjes hun meervoudsvorm aangegeven. 
 

Het spreekt vanzelf dat een woord meer betekenissen kan hebben dan er in de lijst weergegeven zijn. 
 

Deze lijst heeft geen enkele autoriteit.  Wie een woord anders zou willen vertalen, heeft de lijst blijkbaar niet 
nodig.  Dat is bij voorbaat mijn excuus. 
 

      Albert Hoekstra 
 
Ondanks de vermanende woorden van Albert ben ik zo vrij geweest de lijst hier en daar aan te passen. 
Verder verdient het aanbeveling het Zweeds min of meer volgens de Zweedse uitspraakregels uit te 
spreken, hardop of anders in ieder geval een mentale representatie van de klank te maken.  Vele woorden 
krijgen dan ineens een herkenbare betekenis, zeker wanneer je een mix van context, en op de achtergrond 
ook de Duitse en Engelse (en liefst ook nog wat Friese en/of Twentse) woordenschat als referentie mee laat 
lopen.  Juist vanwege deze uitspraak-ruggesteun heb ik afgezien mijn aanvankelijke aanvechting de å, ä en 
ö tussen de a’s en o’s te alfabetiseren door te voeren.  Deze in het Zweedse alfabet aparte letters hebben 
ieder een eigen uitspraak die juist kan helpen bij het begrip.  Een Platslagerij of een Plaatslagerij dat maakt 
een heel verschil, een verschil dat zit in het kleine nulletje op de å. 
Er zijn echter ook woorden waarbij je nat gaat: een ‘dike’ of ‘damm’  zijn nu juist sloot en vijver.  Het blijft dus 
opletten 
 

         Marc Schmitz 
 

 
A afton avond 

agnar (alleen mv.) kroonkafje(s) 
aldrig nooit 
alldeles geheel 
allmän algemeen 
alvar vlak terrein met bijna 

naakte kalksteen bodem, 
in de Duitse literatuur ook 
wel als Kalkheide vertaald 

--an de / het – (bepaald 
lidwoord, bijv Floran = de flora, of Lauran) 
angives aangegeven worden 
angripes aangetast worden 
anlupen aangelopen (van kleur) 
annars anders, overig 
annorlunda anders, verschillend 
anses beschouwd worden 
användes toegepast worden 
art / arter soort(en) 
--artad --achtig 

av van 
abrupte afgebroken 
avlång langwerpig 
avlängsnad verwijderd 
avsatt afgezet 
avsmalnad versmald 
avstjälpningsplats stortplaats 
avstympad afgestomp 
ax / ax aar / aren 
axel spil van een aar 
axgroend in de aar kiemend 
(vivipaar) 

B backe / backar heuvel 
bak achter 
balja / baljar peul(en) 
bangård / -gårdar station(s) 
banval / -vallar spoordijk(en) 
bar onbedekt 
barlast ballast 
barr / barr naaldvormig(e) blad(en) 



bas basis 
ben been, bot 
benämning benaming 
berg / berg berg(en), rots(en) 
bergrot / -tötter voet van een berg of rots 
beskaffenhet uitvoering, bouw 
betamax bepaald worden 
betesmark beweid terrein 
bi / bin bij(en) 
bihang aanhangsel 
bilda vormen 
bildas gevormd worden 
blad / blad blad 
bland onder, tussen 
blank glimmend glad (als leer) 
blomna / blommor bloem(en) 
blommand bloeiend 
blomning bloei 
blott slechts 
blå blauw 
blås blaas 
bok beuk 
borst borstel, kafnaald 
botten bodem (van een meer) 
brandgul geelrood 
brant / branter steil, steile helling(en) 
bred breed 
bredd breedte 
bredast breedst 
bredvid naast, vlakbij 
brokig bont 
brosk kraakbeen 
brun bruin 
bryn / bryn zoom / zomen, rand(en) 
bräcklig breekbaar 
bräckt brak (water) 
brädd / bräddar rand(en) 
bräddad gerand 
bräm zoom, plaat van 
bloemkroon (?) 
brännässla brandnetel 
buske / buskar struik 
bygd woonstreek, bebouwde 
kom 
2-byggare tweehuizige plant 
byggnad bouwsel, gebouw 
båg boog 
bäck beek 
bägare beker 
bär / bär 1 bes, 2 bär = ook vorm 
van bära = dragen 
bärand dragend 
bäst best 
böna boon 
börja beginnen 

D dagg dauw 
damm / dammar vijver(s)  ! 
del deel 
delas (in)gedeeld (worden) 
denna deze 
deras hun, daarvan 
dess diens, daarvan 
dessa die 

dike / dikar sloot  ! 
diskblommna schijfbloem, buisbloem 
djup diep 
dold verborgen 
dragen getrokken 
dy modder  (in het bijzonder 

een bepaald type slijk op 
meer-bodem voorafgaand 
aan laagveenvorming) 

dylig dergelijk 
då wanneer 
där daar 
därjämte daarbij, bovendien 

E efter na 
egentligen eigenlijk 
egg scherpe kant, hoek van 
een voorwerp 
ehuru ofschoon 
ej (zie ook icke, inte) niet, geen 
ek eik 
eljest anders 
eller of 
emot tegen, tegenover 
en 1 jeneverbes, 2 een 
(onbep. lidwoord) 
en eller annan een of ander 
enda enkel 
endast uitsluitend 
enkel enkel, onvertakt 
enrummig één ruimte, eenhokkig 
(ongedeeld) 
enskild afzonderlijk 
enstaka afzonderlijke 
--et de / het – (bepaald 
lidwoord, bijv. alvaret = de alvar) 

F fadd niet lekker, vies 
fast vast 
fatlik schotelvormig 
fel fout 
feland ontbrekend 
felslagning het niet tot ontwikkeling 
komen (van een (kroon)blaadje) 
felslåend overslaand, onontwikkeld 
fet vet 
fin fijn 
finger / fingrar vinger(s) 
finnes gevonden worden 
fjolår- vorig jaar (in 
samenstellingen) 
fjäder veer 
fjäll / fjäll schub, kafje 
fjäril vlinder 
flaske fles 
flera verscheidene 
flera än meer dan 
flerdubbel meermaals, meervoudig 
flest meest (‘de flesta’ = de 
meeste) 
flik lob, slip 
flock scherm 
flygsand stuifzand 
flyta drijven 



fläck / fläckar 1 vlek(ken), 2 plek(ken) 
foder 1 kelk, 2 voeder 
fordras vereist worden 
forn vroeger, in vroeger tijd 
fram voor, vooruit 
frampå tegen de tijd dat 
frans franje 
frodig weelderig 
fruktämne vruchtbeginsel 
fruktgömma urntje (bij Carex) 
från van (plaatsaanduiding) 
frånståend afstaand 
frän ranzig 
frö zaad 
fröhus zaaddoos 
fuktig vochtig 
fullkomlig volkomen 
fylld gevuld 
få 1 krijgen, 2 weinig 
fågelbo vogelnest 
fängas gevangen worden 
fårad gegroefd 
fäbod herdershut 
fält / fält veld 
färg kleur 
färre minder 
fäste bloembodem 
föga weinig 
fördjupning verdieping 
före  voor (tijdbepaling) 
föregående voorgaand 
förenad verenigd 
förkrympt ineengekrompen 
förvildad verwilderd 

G gammel oud 
gata / gator straat / straten 
genom door 
genomskinlig doorschijnend 
geting wesp 
glandel / glandler klier(en) 
gles dun, ijl 
gredelin paars 
groddknopp broedknop 
grop / gropar 1 krijgen, 2 weinig 
gropig gegroefd 
grov grof 
grund ondiep 
grus gruis 
grå grijs 
gräs gras 
grön groen 
grövre => grov 
gul geel 
gyttrad opeengehoopt 
gyttring opeenhoping 
gång keer 
gård 1 tuin, 2 boerderij (vlg hof 
& hoeve) 
gödselpöl mestvaalt 
gömma 1 bergplaats, reservoir, 2 
sporenhoopje 

H haga / hagar (omheind) ongecultiveerd 

terrein bij een boerderij 
waarin vee tijdelijk wordt 
losgelaten om te grazen 

hallon framboos 
hamn haven 
han- manlijk- (in 
samenstellingen) 
handflikig handvormig gedeeld 
harts hars 
hassel hazelaar 
hav zee 
hed vegetatie van 

graminoiden, kruiden en 
dwergstruiken, eventueel 
ook bomen (het woord 
heeft een veel ruimere 
betekenis als het 
Nederlandse ‘heide’) 

helbräddad gaafrandig 
helst vooral 
hinn vlies 
hinnaktig vliezig 
hit hiernaar toe 
hithörand hiertoe horend 
hjälm helm 
hjärta hart 
holk omwindsel, omhulsel 
(nestkast) 
hon- vouwelijk- (in 
samenstellingen) 
honungsalstrande honingafscheidend 
hop- samen- (in 
samenstellingen) 
horn hoorn 
hulling / hullingar weerhaak / -haken 
humla hommel 
humle hop 
hus / hus huis / huizen 
huvad met een kapje bedekt 
huvud hoofd 
hylle bloemdek 
hylsa huls 
hår haar 
hård hard 
häck / häckar heg(gen), haag / hagen 
häll platte rots, platte steen 
hänge katje 
hög hoog 
hölster bloeischede 
höst herfst 

I i in 
icke (zie ook ej, inte) niet 
igenkännas herkend worden 
ihålig hol 
illa kwalijk, slecht 
inbördes wederzijds 
inga geen 
innan voordat 
innanför binnen(in) 
innefatta omvatten 
inom binen, tussen 
inskuren ingesneden 
inskärning insnijding 



insvept omhuld 
inte (zie ook ej, icke) niet 
inuti daarin, binnenin 

J jord grond, aarde 
jordstam wortelstok 
jämn gelijk, even, vlak 
jämte bovendien 
järnväg spoorweg 

K kaj / kajer kade(n) 
kalk 1 bloemdek, 2 kalk 
kallas genoemd worden 
kilformig spatelvormig 
klar helder 
klase pluim 
klibbig kleverig 
klippspringa rotsspleet 
klo / klor klauw 
klubb knots 
kluven gespleten, gekliefd 
klänge / klängar rank(en) 
klöver klaver 
knapp / knappar knop(pen) 
knappt nauwelijks 
knippe / knippen tros(sen) 
knottrig wrattig 
knytand till zich verbinden tot 
knöl / knöllar knol 
korg (bloem)hoofdje 
kors kruis 
kotte kegel (bijv. ‘tallkotte’ = 
denneappel) 
kring om (plaatsaanduiding) 
krok / krokar bocht 
krona kroon 
krusig kroezig 
krydd kruid, specerij 
krökt gekromd 
kullrig rond, konvex 
kupig rond, konvex 
kvar over 
kvast schermvormige tros 
kvist / kvistar twijg(en) 
kyrkogård kerkhof 
kål kool 
kägel kegel 
källa bron 
källdrag plaats waar water opwelt 
kärr moeras, minerotroof veen 
kärv wrang 
köl kiel 
kölad gekield 
kön geslacht 
2-könad tweeslachtig 
körtel kliertje 
köttig vlezig 

L lake pekel 
lakrits drop 
lav / lavar licheen, korstmos(sen) 
lavklädd met lichenen bedekt 
led lid, knoop, geleding 
ledad geleed 
lera leem 

lik gelijk, als 
likna till lijken op 
liksom evenals 
lin vlas 
lingon vossebes, rode bosbes 
list lijst 
liten klein 
ljung struikheide 
ljus licht 
lock deksel 
lossnand loslatend 
lucke / luckor onderbrekingen), gat(en) 
ludd donshaar 
luden donzig behaard 
lund loofbos 
lutand omgebogen 
låg laag 
lång lang 
långs langs 
långsträckt langgerekt 
läder leer 
läge plaats 
lägre lager 
längd lengte 
längre langer 
längs langs 
lämning / lämningar restant(en) 
läpp / läppar lip(pen) 
lätt makkelijk 
lök ui, bol 
--lös --loos (in 
samenstellingen) 
löv- loof- (in samenstellingen) 
löväng loofbos met grazige 
ondergroei, bosweide 

M mark / marker bodem, grond 
massa / massor massa(‘s) 
matta mat 
matt mat (van kleur) 
medel- middel- (in 
samenstellingen) 
medelst door middel van 
mellan tussen 
mellerst- middelst- (in 
samenstellingen) 
mer meer 
mestadels voor het grootste deel 
mjuk zacht 
mjölig melig 
mjölksaft melksap 
många vele 
märg merg 
märk merk op 
märke stempel 
märklig opmerkelijk 
mök donker 

N naggad gekarteld 
namn naam / namen 
ned- naar beneden (in diverse 
samenstellingen) 
nederst onderste 
nedlöpand aflopend 



nedom onder 
nedtill onder 
nedtryckt neergedrukt 
nedvickt neergebogen 
nedåt naar beneden toe 
njur nier 
ny nieuw 
nypon, nyponämne rozebottel 
nyupptagen recent ontgonnen 
nå bereiken 
något iets, enig 
näbb snavel 
nämnes genoemd worden 
nära in de buurt van, vlakbij 
närmad genaderd 
närmast dichtstbij 
nästan bijna 
nät net 
nätt netjes, precies 
nöt / nötter noot / noten, nootje(s) 
(bijv. nootje in het urntje van een Carex) 

O och en 
och så vidare (o.s.v.) enzovoorts 
odla kweken 
odlade ställen plaatsen waar iets 
gekweekt wordt, waar de grond bewerkt is 
ofta vaak 
oftast meestal 
ogräs onkruid 
olja olie 
omhöljand omhullend 
omkrets omtrek 
omkring 1 om, in het rond, er 
omheen, 2 omstreeks 
omvänd omgekeerd 
ovan boven 
ovanpå bovenop 

P pensel haarkroontje op vrucht 
pigg / piggar stekel(s) 
pil 1 pijl, 2 wilg 
pistill / pistiller stamper 
plan / planer vlakte(n) 
potatis aardappel 
prick / prickar puntje(s), stip(pen) 
provins streek 
prydnad siervoorwerp 
pung buidel 
på op (ook: aan, door, enz.) 
päron peer 
pöl / pölar poel(en) 

R rad / rader rij(en) 
rak recht 
rar zeldzaam 
ren / renar 1 berm(en), zoom /zomen, 
akkerrand(en), 2 rendier(en) 
retlig prikkelbaar 
revig als een snoer 
rik rijk 
riktad gericht 
rinnand stromend 
ris dwergstruik 
rot / rötter wortel 

rotslåend wortelend 
rullstensås smeltwaterrug, esker 
runtom rondom 
ruta ruit 
rutten verrot, gerot 
rygg / ryggar rug(gen) 
rynkig rimpelig 
räfflad geribbeld 
ränna goot 
rännil beekje 
rätt 1 recht, 2 behoorlijk, nogal 
(‘quite’) 
röd rood 
rödlett roodachtig 
rör buis 
rös steenhoop 

S saknas ontbreken 
sammansätt samengesteld 
sambyggare éénhuizig(e plant) 
sammet fluweel 
sammling verzameling, groepering 
samt en ook 
samtidig tegelijkertijd 
sank laaggelegen en 
moerassig 
sargad gespleten 
se ut eruit zien 
segel vlag (bij vlinderbloemen) 
sen laat 
senare later 
sidoflik zijslip 
silke zijde 
sill haring 
simmand zwemmend 
sin zijn 
sinsemellan onderling 
sirlig sierlijk 
sjö meer 
skaft steel / stelen 
skaftad gesteeld 
skal schil 
skenbar schijnbaar 
skida / skidor schoot / schoten, 
hauw(en) of hauwtje(s) 
skiffer leisteen 
skiftevis afwisselend 
skiljas onderscheiden worden 
skiljevägg tussenschot, 
scheidingswand 
skild gescheiden, verschillend 
skiva schijf 
skog / skogar bos(sen) 
skott spruit(en), uitloper(s) 
skrynklig rimpelig 
skugga schaduw 
skydd bescherming 
skål schaal 
skär 1 klip, rotseiland, 2 
vleeskleurig 
skärformig gekromd als ....(?) 
skärmfjäll kelkkalfje(s) van grassen 
skjöld schild 
ett slags een soort 



slak slap 
slem slijm 
slida schede 
slut einde (tijdsbepaling) 
sluten gesloten 
slutligen eindelijk 
sluttning helling 
släkt genus (geslacht) 
slät vlak, glad 
slätt vlakte 
smultron bosarbei 
smuts vuil 
små klein 
småningom geleidelijk 
smärre kleiner 
snart snel 
sned scheef, schuin 
snår bosschage, struikgewas 
snäcka slak 
snärjande kleverig ruw 
snärp tongetje 
snärpslida tongvormige bladschede 
(bij Potamogeton) 
snö sneeuw 
socke / socknar parochie(s) 
sol zon 
som als, zoals 
spenslig teer, tenger 
spets spits, punt 
spjut speer 
spol spoel 
sporre spoor 
spricka / sprickor barst(en), spleet / spleten 
springa / springor barst(en), spleet / spleten 
spröt spruit, snavel (van urntje), 
uitstekend aanhangsel 
späd teer 
stad / städer stad 
stadig krachtig 
stift stijl 
stillaståend stilstaand 
stipel / stipler steunblad(en) (= stipulae) 
stjälk stengel 
stjärna ster 
stor groot 
strand oever  ! 
strimma streep 
strut tuit 
strå / strån halm 
strål straal 
sträng streng, helmdraad 
sträv ruw 
strödd verspreid 
stycke stuk, deel 
styv stijf 
stånd gewas (vlg opstand, 
bestand) 
ståndare meeldraad / -draden 
ställd geplaatst 
ställe plek 
ställning opstelling, ordening 
stödblad steunblad 
sump moeras 

syl priem 
synes zichtbaar worden, lijken 
i synnerhet in het bijzonder 
svag zwak 
svampig sponzig 
svart zwart 
svepe / svepen omhulsel(s), 
schutblad(en) 
svår moeilijk 
svårt att se moeilijk te zien 
svälld gezwollen 
svärd zwaard 
sågad gezaagd 
såsom als, net als 
såvida zoverre 
säck zak 
säde graan, zaaigoed 
sällan zelden 
sällsynt zeldzaam 
en i sänder telkens een 
sätta frukt vrucht zetten 
söderut naar het zuiden 
söt zoet 

T tagellik als paardehaar 
tagg / taggar stekel 
tak dak 
tall den 
tand / tänder tand 
tegellagd dakpansgewijze 
tidig vroeg 
tidigare än vroeger dan 
till tot, naar 
(plaatsaanduiding) 
tillbaka terug 
tillstånd toestand 
tjock dik 
torkning het drogen 
torn doorn 
torr droog 
torv turf 
trakt / trakter streek / streken 
trind rond 
trubbig stomp 
tråd draad 
träd boom / bomen 
tråväldig tweemachtig (van 
meeldraden) 
tvär dwars 
tvärhuggen doormidden gespleten 
tämligen tamelijk 
täppa (omheinde) tuin 
tätt dicht 

U udd punt 
ull wol 
under onder, tijdens 
ung jong 
ungefär ongeveer 
upp- op- (in samenstellingen) 
upphöjd verhoogd 
upprepad herhaald 
upprispad opgetrokken 
upptill tot boven toe 



uppåt naar boven toe 
urnupen uitgerand 
ut- uit- (in samenstellingen) 
utan zonder 
utböjd naar buiten uitgebogen 
utdragen uitgetrokken, gestrekt 
utefter langs 
utskjutand uitspringend 
utslagen opengegaan (van 
bloemen) 
utslåend opengaand 
utsprickad uitgelopen (van bomen) 
utvidgad verbreed 
utåt naar buiten toe 

V valk opzwelling 
vall weide, veld 
valv / valver klep(pen) 
vanlig gewoon, algemeen 
vanligen gewoonlijk 
varaktig permanent 
varannan eenieder 
vardera ieder van de ... 
varje iedere 
varken noch 
varken ... eller noch ... noch 
vass 1 scherp, 2 riet 
veck vouw, oksel van blad 
ved hout 
vedartad houtig 
vek slap 
vid 1 bij (plaatsaanduiding), 2 
wijd 
vidgad verbreed 
vik baai 
ving vleugel 
vinkel hoek 
vippa tros (afpluim bij grassen) 
vippaxel spil, as van de bloeiwijze 
visstand verwelkend 
vitmossa veenmos 
vittna getuigen 
vriden gedraaid, verwrongen 
våg golf 
vågrätt loodrecht 
vår voorjaar 
vårtig wrattig 
våt nat 
väderlek weer 
väg / vägar weg(en) 
väl wel, goed 
väpnad gewapend 
växa groeien 
växelvis afwisselend 
vallend wisselend 
växt / växter plant(en) 

Y ymnig rijkelijk 
yngre jonger 
yta / ytor oppervlak(ken) 
ytter- buiten- (in 
samenstellingen) 
yttre buitenste 
yvig dichtbegroeid 

Å å / åar riviertje(s) 
ådra ader 
åker / åkrar akker 
ånyo opnieuw 
år jaar 
ås / åsar heuvelrug, esker, richel 
åt naar (richtingaanduiding) 

Ä äng / ängar weiland(en), meest 
worden hiermee halfnatuurlijke weiden bedoeld 

Ö ö eiland 
Öland eiland-land 
 


