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Sedan lång tid tillbaks har människor samlat växter för både medicin och föda.  
Tills för bara hundra år sedan var den allmänna kunskapen om örter stor. Idag är  
många återigen intresserade av denna kunskap, inte minst med tanke på vår hälsa 
och miljö. Vi vill ha mer närodlad, ekologisk och giftfri mat och ser kopplingar till våra 
växter och den biologiska mångfalden.

Forskning visar att dagens människor har betydligt sämre kunskap om växter än vad 
tidigare generationer hade. ”Plant blindness”, eller artblindhet, kallas det när man inte 
kan särskilja olika arter utan bara ser ”en blomma” eller ”ett träd” helt ospecificerat.

Trots att naturen är så viktig för oss tar vi den ofta för given. Trycket på många av na-
turens system bara ökar, vilket gör att de fungerar allt sämre eller rent av står på randen 
av stupet. Med biologisk mångfald får vi ett landskap med många olika naturtyper, 
olika arter och en stor genetisk variation inom arter.   

Långt innan den moderna läkarvetenskapen grundades har människor märkt att växters 
blad, frukter och rötter kan påverka kroppen på olika sätt. Många traditionella läkeme-
del har också sitt ursprung i växtriket, men i dessa läkemedel har tillverkaren i stället 
tagit ut enstaka substanser eller låtit framställa motsvarande ämnen på kemisk väg.

Vi har blivit alltför beroende av alldeles för få arter. I en tid med snabb förlust av biolo- 
gisk mångfald, misslyckas vi därför med att komma åt den skattkista som den mång-
falden erbjuder och som kan vara en räddning för oss och kommande generationer. 
Växter och svampar är byggstenar i livet på jorden och kan vara lösningen vid brist på 
mediciner, livsmedel och energi. 
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Forskning visar att det finns ett 
samband mellan hur mycket vi kan 
om växter och hur mycket vi bryr 
oss om att skydda dem. Genom att 
lära oss mer om naturen motverkar 
vi artblindhet. Det kommer gynna 
den biologiska mångfalden. 

Antalet arter på jorden, både på land och 
hav, minskar stadigt och att stoppa den 
utvecklingen är nödvändigt. Forskare jäm- 
för dagens utarmning i storlek med när 
dinosaurierna försvann från jorden.. 

Artblindhet motverkar den 
biologiska mångfalden

Trevlig läsning!

Susanne Colliander

Forts nästa sida >
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Artblindhet motverkar den
biologiska mångfalden

> Forts. från föregående sida

Vad vi känner till om naturen, och vilken 
relation vi har med den, har visat sig på- 
verka hur vi månar om den. Förmågan att 
se till hela den biologiska mångfalden gör 
att vi får en större vilja att bevara den. 

”Plant blindness eller artblindhet kallas det 
när man inte kan skilja på olika arter utan 
bara ser ”en blomma” eller ”ett träd” utan 
att veta vad de egentligen är för art.

Använd alla sinnen 
Ett sätt att upptäcka den artrikedom som 
finns nära oss, är att läsa på och bli artlärd. 
Med hjälp av våra sinnen kan vi dofta, 
känna, se färger och upptäcka skillnader 
i detaljerna. Då öppnar sig en ny värld. 

Vi kan börja med att uppmärksamma vilka 
växter som får besök av humlor och bin. 
För att göra det behöver vi stanna upp och 
titta på när olika insekter pollinerar och 

suger ut nektar. På det sättet ser vi hur de 
dansar från blomma till blomma. 

När vi upptäcker vilka blommor insekterna 
besöker kan vi använda oss av appar för att 
identifiera blomman (som t ex Plantsnap 
eller Plantnet). I de apparna tar man ett  
foto av växten och får förslag på vad det 
kan vara.

I ”Den virtuella floran”  finns beskrivning- 
ar och oftast en bild på växten. Men då 
måste man veta namnet på blomman först. 
Här  kan man också se vilka växter som är 
fridlysta som t ex blåsippa, gullviva och 
liljekonvalj (får ej grävas upp eller plockas 
för försäljning).

Tittar man hellre i en bok, finns många 
floror att välja bland. Mossbergs flora,  
Uti Sveriges flora och Nordens flora är till 
exempel mycket användbara.

Smaka på naturen 
En start för att lära sig mer om naturen 
är att börja titta efter växter som är ätbara. 
Av maskrosor kan man t ex göra maskros- 
vin och knopparna kan friteras. Nässlor 
går att göra soppa på och användas mixt-
rade i bröd. I gräsmattan hittar vi tusen-
skönor (under förutsättning att vi inte 
klipper gräset för tätt efter marken), vars 
blad kan användas i sallad. Kirskål som är 
ett svårutrotat ogräs, kan man göra kirs- 
kålspaj av bladen. 

Källa: Hanson H och Hertefeldt T D. 
Centrum för miljö- och klimatvetenskap 
(CEC); https://www.gu.se/ggbc-globala 
-biodiversitetsstudier; U&We, en le- 
dande hållbarhetsbyrå.
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Vi behöver biologisk mångfald

Trycket på naturens system ökar, vilket gör att de fungerar allt sämre. Tre fjärdedelar av alla arter på jorden 
riskerar att försvinna under de närmaste århundradena. Den senaste massutrotningen skedde för 65 miljoner 
år sedan när dinosaurierna dog ut. Förlusten av biologisk mångfald är lika akut som klimatfrågan men har  
hittills fått alldeles för lite uppmärksamhet. 

Det är tack vare jordens stora artrikedom 
– den biologiska mångfalden – som vi kan 
överleva på vår planet. Många människor 
söker sig till naturen för att njuta, få inspi-
ration och koppla av. Vi är också beroende 
av vad naturen ger oss i form av livsmedel, 
energi, råmaterial, luft och vatten – alla de 
byggstenar som utgör grunden för våra liv 
och vår ekonomi.

Men trots att naturen är så viktig för oss  
tar vi den ofta för given. Trycket på många 
av naturens system bara ökar, vilket gör att 
de fungerar allt sämre eller rent av står på 
randen till en kollaps. Det vi kallar för- 
lust av biologisk mångfald är tyvärr allt för 
vanligt. 

Genom att värna om biologisk mångfald 
får vi ett landskap med många olika typer 
av natur, olika arter och en stor genetisk 
variation inom arter.  

 Mångfalden viktig av många skäl
Allt liv på jorden är beroende av biolo- 
gisk mångfald, eftersom arter ska kunna 

stå emot ett yttre angrepp. Sådana angrepp 
är t ex om den lokala miljön förändras,  
vid bakterie- och virusangrepp, förore-
ningar och liknande. Mångfalden är också 
viktig för en bra genetisk variation men 
även för oss människor, eftersom den ger 
oss mat, medicin och flera andra livsnöd-
vändigheter. Naturens ekosystem hjälper 
oss att pollinera (befrukta) våra grödor, 
återvinna näringsämnen och rena luft och 
vatten. Viktiga ekonomiska områden som 
jord- och skogsbruk och fiskerinäringen är 
helt beroende av ekosystemen och deras 
produktionsförmåga.

Att bevara mångfalden är också en livför- 
säkring för framtida generationer eftersom 
världen förlorar växt- och djurarter snabb-
are än någonsin. Det är en utveckling som 
behöver vändas, eftersom en rik biologisk 
mångfald är nödvändigt för en hållbar 
utveckling.

Svårare att hitta vilda blommor
Att försöka få till en midsommarkrans,  
eller hitta sju olika sorters blommor att 
lägga under huvudkudden (i en planterad 
modern granskog), kan vara näst intill 
omöjligt. Vilda blommor är helt enkelt inte 
lika lätta att hitta idag som de var i mitten 
av 1900-talet. De arter som trängs undan 
är kopplade till marker som försvinner, 
som ängar och beteshagar. Markerna odlas 
upp, växer igen eller bebyggs. Men även 
övergödning spelar in i sammanhanget.

Även vägrenar och dikeskanter, där art- 
rikedomen tidigare varit stor, påverkas. 
Jordbruk, vägskötsel och kvävenedfall 
gynnar arter med växtkraft till nackdel för  
de traditionella ängsväxterna.

Forts nästa sida >
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Källa: SLU Centrum för biologisk 
mångfald. Centrumutbildningar;  
25 febr 2020; https://www.natursidan.
se/nyheter/guide-till-insatser-for-bio-
logisk-mangfald/; https://www.natur-
skyddsforeningen.se/biologisk-mang-
fald-en-overlevnadsfraga.

Vi behöver biologisk mångfald
> Forts. från föregående sida

Klimatet spelar in
Ett varmare klimat påverkar förstås också 
den svenska vegetationen, men även s k  
hotande, invasiva, arter. Här är blomster- 
lupinen ett typexempel på en växt som 
förts in sent i Sverige och gynnats av över-
gödning och klimat, så pass att den spridit 
sig kraftigt och hotar annan växtlighet. 

Hotet mot biologisk mångfald
Utrotningstakten är mellan tio och hundra 
gånger snabbare än den varit de senaste tio 
miljoner åren. En miljon växt- och djurar-
ter kan försvinna de kommande decennier-
na om utvecklingen följer trenderna. 
I Sverige är lite mer än 2 000 arter hotade, 
av totalt 21 000. 

Europeiska unionen åtagit sig att hejda 
förlusten av biologisk mångfald. Under 
de senaste 25 åren har man inom EU:s 
gränser byggt upp ett nätverk av 26 000 
skyddade områden, med en sammanlagd 
yta på över 850 000 km2. Projektet kallas 
Natura 2000 och är det största nätverket 
av skyddade områden i världen – ett bevis 
på hur viktig den biologiska mångfalden 

är för oss. De är dessutom fast beslutna att 
förstärka detta unika program med ytterli-
gare, långsiktiga åtgärder.

Gemensamt ansvar
Vi kan alla göra mer för att bevara den bio-
logiska mångfalden. Våra insatser behövs 
och genom små förändringar i vardagen, 
behöver det inte få några dramatiska effek-
ter på vår livsstil. Tillsammans kan dessa 
små förändringar vara till stor nytta.

För att verka för en miljöomställning kan 
vi själva välja att handla lokalt odlade rå- 
varor efter säsong, minska vattenförbruk-
ningen, kompostera matrester och öka  
kännedomen om djur- och växtarter i 
närmiljön. Om vi alla bara gör någon eller 
några av de här enkla sakerna, kan det göra 
stor skillnad för att bevara våra naturresur-
ser inför kommande generationer.

Ytterligare förslag 

• Minska konsumtionen av nya prylar för 
att slita mindre på planeten. Köp begagnat, 
reparera och nöj dig med det du har.

• Köp ekologiska varor. Den biologis-
ka mångfalden är större vid ekologiska 
odlingar.

• Låt bli att äta hotade fiskarter som ål. 
Följ WWF:s Fiskguiden för att inte bidra 
till överfisket av känsliga arter.

• Köp naturbeteskött eller ekologiskt kött.

• Minimera koldioxidutsläpp – många 
arter hotas av klimatförändringar.
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nämligen att det man inte känner igen ska 
man inte plocka. 

Ta reda på vad som är säsong
Börja med att ta reda på om det är säsong 
för de örter som ska plockas. De ska helst 
tas när de är som mest rika på näringsäm-
nen dvs när det är torrt och gärna soligt, 
aldrig när det nyss har regnat. Bästa tid- 
punkten är mitt på dagen när daggen är 
upptorkad och innan kvällsdaggen faller.

Blad, skott och stjälkar plockas unga ef- 
tersom de äldre bladen lätt blir beska och 
stjälkarna träiga. Plocka alltså helst före 
blomningen. Blommor plockas när de är 
precis utslagna och används framför allt 
som dekoration.

Rötter samlas in tidigt på våren eller sent 
på hösten, då näringen är lagrad i roten. 
Gå varsamt fram vid uppgrävning av röt-
ter så att de inte riskerar utrotas.

Förvara allt på torr och mörk plats. Sprid 
ut örterna i ett tunt lager på ett tidnings-
papper och rör om lite varje dag så att 
mögel inte bildas. När örterna är snustorra 
är de klara.

Näringsrika växter

Vilda växter har använts i alla tider eftersom de är så rika på näring.  
Under stenåldern fungerade växterna som en naturlig och lättinsamlad 
föda och vid svälttider användes flera arter för direkt överlevnad.  
Förutom kolhydrater, vitaminer och mineraler visade sig vissa växter 
innehålla ämnen som hade medicinska egenskaper för att läka sår,  
dämpa feber, dra ihop blodkärl m m.

Kunskapen om växternas läkande effekter 
och metoder för att kunna dra nytta av 
dessa har en lång historia. Än idag är mån- 
ga människor intresserade av att använda 
växter vid egenvård av lindrigare besvär. 
För en del är det ett uttryck av att leva mer 
hållbart genom att använda de resurser 
som finns i den nära naturen. 

Växter som nödföda och läkning
1860-talet var ett årtionde då missväxten 
drabbade först Norrland. Då uppmuntrade 
staten invånarna att använda vilda växter 
som nödföda.Även under andra världskri-
get vändes blickarna mot den vilda floran 
för att dryga ut kosten. På 70-talet återupp- 
väcktes intresset för vilda växter igen ge- 
nom den så kallade gröna vågen. Idag är 
många nyfikna på vilda växters använd-
ning som ingår i den stenålderskost och 
överlevnadstrend som kommit de senaste 
tjugo åren.

Vårens stora skafferi
Snart är skogen fyllt av olika skott, blad 
och knoppar. Det mesta smakrikt, nyttigt 
och dessutom gratis. Men tänk på att sam-
ma regler gäller som för svampplockare 

Källa: Västerbro M. 22 april 2020; 
Popularhistoria.se/sveriges-histo-
ria/1800-tal/nodaren-1867-69;  
https://www.naturskyddsforeningen.
se/vilda-vaxter 

Vårens plocktips 
Blåbärsblad 
Blåbärsbladen är C-vitaminrika och kan 
användas i bröd, te eller som torkade 
blad i muslin.

Björkblad 
Björkbladen är virus- och inflammations-
hämmande och ska plockas när de är små 
och klibbiga. Kan läggas färska i sallad 
eller användas i saft.

Nässlor 
Nässlor plockas helst späda. De är rika 
på C-vitamin och järn. De kan t ex 
användas i soppa, i degen när man bakar 
paj eller bröd, i potatismos eller peston.

Maskros 
Bladen kan användas färska som sallad.
Blommorna kan jäsas till ett välsmakan- 
de maskrosvin alternativt kokas till sirap. 
Rötterna kan användas som utfyllnad i 
gratäng, biffar, paj, rårakor.

Kirskål 
Kirskål kan användas till sallad, soppa 
och matlagning (som spenat ungefär).
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och naturläkemedel

Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel används vid tillfälliga och 
indriga besvär och skrivs normalt inte ut på recept av läkare. Men som
alla andra läkemedel måste de vara godkända av Läkemedelsverket.

Det aktiva ämnet i vissa läkemedel kom- 
mer från naturen och kan bestå av anting- 
en växtmaterial eller djurdelar, bakterie- 
kulturer, mineraler och salter. De har sam- 
ma kvalitetskrav vid tillverkning av läke- 
medel men skiljer sig när det gäller kraven 
för säkerhet och effekt.

Råvaror från växt- eller djurriket
Läkemedel som baseras på växtmaterial 
kallas växtbaserade läkemedel eller tradi-
tionella växtbaserade läkemedel. 

Äldre växtbaserade läkemedel kan godkän- 
nas enligt ett förenklat förfarande som tra-
ditionellt växtbaserade läkemedel. Produk-
tens kvalitet bedöms då enligt samma krav 
som för andra läkemedel, men den sökande 
behöver inte visa säkerhet och effekt på 
samma sätt.

Läkemedel baserade på råvaror från natu- 
ren som inte är växter utan istället är djur- 

delar, bakteriekulturer, mineraler eller 
salter kallas naturläkemedel. 

Både växtbaserade läkemedel och natur-
läkemedel räknas som läkemedel vilket 
ställer krav på att de godkänns/registreras 
av det svenska eller det europeiska läke-
medelsverket innan de får säljas. 

Kosttillskott klassas som livsmedel
Kosttillskott är vitaminer, mineraler och 
andra näringsämnen i koncentrerad form. 
De är tänkta att komplettera den vanliga 
kosten och säljs som kapslar, tabletter, 
pulver, ampuller med vätska, droppflaskor 
eller liknande. 

Det är Livsmedelsverket som kontrollerar 
att produkterna bara innehåller tillåtna äm-
nen och i rätt mängd. Effekt och säkerhet 
undersöks inte på förhand varför de inte 
alltid är nyttiga eller ska blandas.

Forts nästa sida >

Ge önskad effekt utan biverkningar 
För att en produkt ska kunna klassas som 
läkemedel eller inte, beror på vad det inne- 
håller och vad det anger kunna ge för me- 
dicinska effekter. Om produkten påstår sig 
ha effekter vid olika sjukdomar, behöver 
den vara godkänd som ett läkemedel oav-
sett vad den är baserad på för substanser.

De grundläggande kraven som ställs i 
läkemedelslagen på ett läkemedel, är att 
det ska vara av god kvalitet, ge önskad 
effekt och att det vid normal användning 
har minimalt med biverkningar. När det 
gäller naturläkemedel räcker det med att 
det finns en lång inhemsk tradition och 
erfarenhet av medlets effekter. 

Växtbaserade läkemedel
Godkända växtbaserade läkemedel inne- 
håller en verksam substans - ett material 
eller beredning -  från sönderdelade växter, 
växtdelar, alger, svampar eller lavar. 
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Ett växtbaserat material innebär att den 
naturliga råvaran från växten inte är allt- 
för bearbetad. Exempelvis kan de torkade 
växtbladen i ett örtte fungera som växtba-
serat material. En växtbaserad beredning 
innebär att man i tillverkningen har vidare-
behandlat växtmaterialet, ofta för att 
koncentrera de aktiva komponenterna.

Godkända växtbaserade läkemedel tas 
fram för olika användningsområden och 
kan vara receptfria eller receptbelagda. 
Dessa får säljas på apotek, men endast de 
som är receptfria och finns upptagna på 
den särskilda listan över vissa receptfria 
läkemedel får säljas i detaljhandeln.

Naturläkemedel  
Naturläkemedel är läkemedel som ska 
fungera för egenvård. De verksamma be- 
ståndsdelarna har, precis som för växtbase-
rade läkemedel, ett naturligt ursprung men 
baseras på en djurdel (som t ex fiskolja), 

en bakteriekultur (som t ex mjölksyrebak-
terier), ett mineral eller ett salt. 

De verksamma beståndsdelarna i natur-
läkemedel får inte vara alltför bearbetade 
dvs de får inte vara renframställda sub-
stanser eller kemiskt modifierade. Dess- 
utom ska det finnas under sökningar eller 
beprövad erfarenhet som visar att  läke- 
medlet ger den effekt som eftersträvas.

Kvalitet, säkerhet och effekt
För naturläkemedel bedömer Läkemedels- 
verket kvalitet, säkerhet och effekt innan 
produkterna godkänns för försäljning. 
Kvaliteten bedöms på samma sätt som för 
vanliga läkemedel. Effekt och säkerhet 
hos naturläkemedel, baseras på välbeprö- 
vad traditionell användning, som doku-
menterats i Sverige eller i länder vars 
läkemedelsanvändning liknar Sveriges, 
och kan till viss del stödjas av vetenskap-
liga effektstudier.

Naturläkemedel kräver inget recept eller 
behandling från läkare, vilket innebär att 
de kan användas vid enklare besvär. Dock 
måste kraven på den aktiva beståndsdelen 
och på lämpligheten för egenvård vara 
uppfyllda för att Läkemedelsverket ska 
godkänna ett naturläkemedel att säljas. 
Produkterna får säljas på andra ställen än 
på apotek och ska vara märkta med texten 
”Naturläkemedel”.
 
Källa: Läkemedelsverket. Växtbasera-
de läkemedel och naturläkemedel; 
Livsmedelsverket/kosttillskott; Odla-
rens handbok om medicinalväxter:  
Simmonds M, Howes M, Irving J.  
Lind Co. 2017.

> Forts. från föregående sida

Växtbaserade läkemedel 
och naturläkemedel
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Växter och svampar är byggstenar i livet på jorden och kan vara lösningen vid brist på mediciner, livsmedel 
och energi. Idag används bara en bråkdel av befintliga arter till mat och bränsle samtidigt som närmare 40% 
av växterna är hotade. Det visar en stor rapport från Royal Botanic Gardens Kew, där forskare från Göteborgs 
universitet och Botaniska trädgården i Göteborg deltar.

Växter och svampar kan rädda
framtida försörjning

Att strunta i att använda den potential 
växter och svampar har, kan kosta oss 
vår planet. Det visar en rapport som 210 
forskare från 42 länder står bakom. 
I denna beskriver de hur växter och svam- 
par används idag och anger vad som kunde 
och borde utnyttjas – men inte görs, och 
vad mänskligheten riskerar att förlora.

Forskarna menar att vi blivit alltför bero- 
ende av alldeles för få arter. I en tid med 
snabb förlust av biologisk mångfald miss-
lyckas vi därför med att komma åt den 
skattkista som den biologiska mångfalden 
erbjuder och som kan vara en räddning för 
oss och kommande generationer.

Möta tre stora utmaningar
Rapporten ger en bild av en värld som har 
vänt ryggen till växternas och svampar-

nas potential för att komma tillrätta med 
grundläggande globala frågor som livs-
medelssäkerhet och klimatförändringar. 
Därför riskerar till exempel 723 av de väx-
ter som används till medicin att utrotas.

Till grund för rapporten ligger uppgifter 
från tolv vetenskapliga artiklar, som pub- 
licerats i den vetenskapliga tidskiften 
Plants, People, Planet och för första gån- 
gen görs en gemensam global bedömning 
av tillståndet för alla växter och svampar 
på jorden.

Forskarna menar att när det mest kritiska 
decenniet inleds, som vår planet någonsin 
har mött, är förhoppningen att rapporten 
kommer att ge de fakta som behövs för 
att kräva naturbaserade lösningar som kan 
hantera de tredubbla utmaningarna:  

klimatförändringarna, förlusten av biolo-
gisk mångfald och kommande livsmedels-
brist för en växande befolkning.

Tusentals växter kan ge föda  
och utgöra energikällor
Nya data visar dessutom att bara en bråk-
del av befintliga arter används till mat och 
bränsle; samtidigt som närmare 40 procent 
av växterna är hotade.

Mänskligheten är alltså beroende av en 
liten del grödor, trots att det finns tusen-
tals arter i naturen, som har potential att 
bli mat och förse oss med energi. Endast 
femton växter står för hela 90 procent av 
energiintaget av mat. Och fyra miljarder 
människor (av 8,5 miljarder) är helt bero-
ende av tre grödor – ris, majs och vete.

Forts nästa sida >
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Idag står sex grödor (majs, sockerrör, soja- 
bönor, palmolja, raps och vete) för 80 % 
av det globala industriella biobränslet. 
Medan så många som 2 500 växter som 
identifierats i rapporten kan användas till 
bränsle eller bioenergi.

Rapportförfattarna poängterar också be-
hovet av att skynda på arters identifiering, 
eftersom det brådskar att både kartlägga 
och skydda arter innan de försvinner.

Många nya arter hittades
Rapportförfattarna fann att 1 942 växter 
och 1 886 svampar namngavs som nya 
för vetenskapen under 2019. Bland dessa 
finns arter som kan bli värdefulla som 
mat, dryck, läkemedel eller fibrer.

Rapportförfattarna poängterar också beho- 
vet av att påskynda arters identifiering och 
listar viktiga punkter. De menar att det är 
en kamp mot tiden att hitta, identifiera, 
namnge och bevara arter innan de utrotas.

De stadsträd som planteras måste kunna 
stå emot globala förändringar under flera 
århundraden men den nuvarande låga 
mångfalden gör dem sårbara för torka, 
skadedjur och sjukdomar.

Biodling i stora städer är ohållbart då den 
hotar annan biologisk mångfald, främst 
vilda bin, visar uppgifter i årets rapport.

Denna landmärkesrapport (lättigenkänn-
lig landformation) kombinerar för första 
gången växter och svampar i en global be- 
dömning av världens tillstånd och de un-
derliggande uppgifterna publiceras också 
i en serie vetenskapliga forskningsdoku 
ment som fritt finns tillgängliga i den 
ledande tidskriften Plants, People, Planet.

Trädens betydelse i framtida städer
Henrik Sjöman är vetenskaplig intendent 
vid Botaniska trädgården i Göteborg och 
medförfattare till rapporten. Han poängte-
rar att det är viktigt med träd och buskar 

i städerna men att vi måste bli bättre på 
att avgöra vilka arter som har de egenska-
per som behövs för att kunna utvecklas 
framgångsrikt i ett framtida klimat och 
samtidigt leverera de ekosystemtjänster vi 
kommer att behöva i framtiden.

Han understryker vikten av att universitet, 
botaniska trädgårdar, plantskolor och 
leverantörer samarbetar för att få fram 
bästa möjliga kvalitet på de träd som säljs 
och används.
 
Källa: Antonelli A. GU. 30 sept 2020; 
https://www.gu.se/nyheter/om-vi-inte-
lar-oss-att-utnyttja-vaxter-och-svam-
par-kan-det-kosta-oss-var-planet-en-
ligt-ny-rapport;   
https://www.forskning.se/2020/09/30/
vaxter-och-svampar-kan-radda-framti-
da-forsorjning/;  
https://www.kew.org/science/state-of-
the-worlds-plants-and-fungi. 

Växter och svampar kan rädda
framtida försörjning

> Forts. från föregående sida


