Botrychium boreale
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Klass: Psilotopsida, Ordning: Ophioglossales (låsbräkenordningen), Familj: Ophioglossaceae (låsbräkenväxter),
Släkte: Botrychium (låsbräknar), Art: Botrychium boreale - nordlåsbräken Milde Synonymer: Fjällåsbräken,
Nordlig låsbräken

Kännetecken
Nordlåsbräken är en flerårig, 5–15 cm hög kärlkryptogam, vars ovanjordiska del består av en upprätt fertil “stjälk”
med en grenig sporsamling i toppen, och ett sterilt “blad” som är fästat strax ovan stjälkens mitt. Bladskivan är
oskaftad, hjärtlik och ofta upprättstående, i färgen glänsande gulgrön till mörkgrön och delad i 3–4 par tättsittande
primärsegment. Dessa är tydligt spetsiga, överlappande och ofta i sin tur oregelbundet flikade. Spormognaden infaller
under högsommaren, i norr under dess senare hälft. I allt väsentligt utgör nordlåsbräken en mellanform mellan vanlig
låsbräken och topplåsbräken. Teorier har därför framförts att arten skulle ha uppstått ur en hybrid mellan dessa båda
arter, med vilka den dessutom allt som oftast samväxer. Detta är dock knappast troligt, då arten uppges vara diploid.
Från vanlig låsbräken skiljs arten bäst på bladets spetsiga primärsegment. Hybrider mellan nordlåsbräken och vanlig
låsbräken har några få gånger påträffats i Sverige och Norge. De är svåra att särskilja från föräldraarterna, men liknar
mest trubb-bladiga exemplar av nordlåsbräken.

Utbredning och status
I Sverige har nordlåsbräken sin huvudsakliga utbredning i Norrland, från norra Dalarna/Hälsingland och norrut, med
koncentrationer i kust- och fjälltrakterna. De fåtaliga sydliga förekomsterna följer östkusten över Gästrikland
(Hamrånge & Hille) till Uppland (3 aktuella lokaler i Stockholms skärgård). Under de senaste decennierna har arten
gått kraftigt tillbaka från sina kulturbetingade lokaler i skogsland och älvdalar. Nordlåsbräken saknas helt i Danmark,
medan den i Norge är spridd i höglandet från Rogaland och Telemark norrut, i söder endast i höglandet. I Finland
förekommer arten framförallt i norra delen, men har ströförekomster längs kusten söderut till Åland och Finska
viken. Nordlåsbräken är en arktisk cirkumpolär art, som i Nordostasien och Nordamerika avlöses av den mycket
närstående B. pinnatum.

Ekologi
Nordlåsbräken påträffas ofta tillsammans med vanlig låsbräken i torr gräsmark med slagen, betad eller trampad
vegetation. Det kan vara fäbodvallar, gårdstun och ängsbackar i kulturlandskapet, sandiga nipsluttningar efter
storälvarna eller ängar längs jåkkar och vid snölegor i fjällen. Utmed kusten finner man även arten i fiskelägenas
gistvallar eller på hällmarker och exponerade klippavsatser nära havet. Även i fjällområdet kand en växa på
klippor/sprickor i lodytor eller vid foten av lodytor. Nordlåsbräken är tydligt kalkgynnad.

Hot
Nordlåsbräken är en konkurrenskänslig art, som främst hotas av upphörd hävd av ängsmarker och
naturbetesmarker. Arten uppges höra till de arter som snabbast försvinner vid upphörd hävd. Även kvävegödsling av
naturlig gräsmark är fatal, då såväl sporgroning som tidig tillväxt hos Botrychium-arterna hämmas av nitrater.

Åtgärder
De gräsmarker där nordlåsbräken uppträder sköts i allmänhet bäst genom sen slåtter eller bete. På torra och sandiga
marker kräver arten ingen speciell skötsel, så länge förbuskning inte hotar. Arten bör övervakas av floraväktare.
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Övrigt
Utländska namn – NO: Fjellmarinøkkel, DK: Nordisk Månerude, FI: Pohjan noidanlukko.

Naturvård
Konventioner: Typisk art i 6520 Höglänta slåtterängar (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Typisk art i
6170 Alpina kalkgräsmarker (Alpin region (ALP))
Åtgärdsprogram: Fastställt
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