Artemisia stelleriana
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Klass: Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning: Asterales (asterordningen), Familj: Asteraceae
(korgblommiga), Släkte: Artemisia (malörter), Art: Artemisia stelleriana - sandmalört Besser Synonymer:
Stellers malört

Kännetecken
Sandmalört är en drygt halvmeterhög, vid basen förvedad halvbuske med filtludna, djupt parflikade, korta men
relativt breda blad. Blomställningarna bär ett måttligt antal relativt stora korgar på bladiga skaft. Hela växten är tätt,
vitt silkesluden. Blommorna är gula, men dolda inom korgen. Aromatisk malörtsdoft saknas.

Utbredning och status
I Sverige påträffades sandmalörten först på Skånes västkust under senare delen av 1800-talet (tidigast 1876 vid
Rydebäck i Kvistofta, senast sedd 1952 vid Mölle i Brunnby) och senare även i mellersta Halland (Falkenberg 1941)
och norra Bohuslän (Hällsö i Tanum, 1920-talet). Totalt är färre än tio svenska lokaler kända. Arten ansågs vara
utdöd i Sverige då den återfanns i Bohuslän 1992, där sågs ett fåtal individ fram till 1995 därefter har den ej gått att
återfinna. Under 2003 och 2004 påträffades sandmalört som adventivväxt i Södermanland. Sandmalört saluförs från
plantskolor sedan ett antal år. I Danmark har arten påträffats på ett fåtal lokaler på Sjaelland och Jylland men synes
numera vara utgången även härifrån. Sandmalört förekommer huvudsakligen kring västra delarna av norra Stilla
havet (Kurilerna, Kamtjatka, Östsibirien, Sachalin, Japan, Korea), men har även påträffats på ett smärre antal
utströdda lokaler kring Nordatlanten (nordöstra Nordamerika, Brittiska öarna och Norden). Orsakerna till dess
förekomst vid Atlanten är inte helt utredda, men det troligaste är att arten förvildats från odling ut till havsstränderna
liksom vresros (Rosa rugosa), vilken härstammar från samma område.

Ekologi
Sandmalört växer på sandiga havsstränder, strax ovan eller vid högvattenmärket, på lokalen i Bohuslän tillsammans
med bl a strandråg Leymus arenarius och martorn Eryngium maritima. Att döma av tidigare uppgifter har även de
skånska och danska förekomsterna varit av samma slag. Denna miljö har vanligtvis en gles vegetation, men på senare
tid har strandrågsbestånden på många lokaler visat tendenser till att sluta sig alltmer, vilket kan missgynna bl a
sandmalörten.

Hot
Vare sig sandmalörtens hastiga uppdykande på svenska havsstränder eller dess snabba försvinnande låter sig lätt
förklaras. Det hävdas att den kraftiga tillbakagången i Skåne redan under 1880-talet berodde på "hänsynslös
plundring genom skolynglingar", vilket måhända kan vara korrekt, men detta förklarar inte försvinnandet från andra
lokaler under 1900-talet. På den kvarvarande bohuslänska lokalen observerades 1995 att något djur, sannolikt
rådjur, hade betat av blomställningarna på de båda ännu levande plantorna och därigenom omöjliggjort frösättning.
Samma sak har observerats i Danmark. Förekomsten i Bohuslän har, sedan den återupptäcktes uppvisat en långsam
men dock tydlig tillbakagång och troligen är arten nu försvunnen från Sverige.

Åtgärder
Om möjligt bör det utredas vilka faktorer som orsakat sandmalörtens försvinnande från dess tidigare lokaler i
Norden. Lokalen i Bohuslän bör fortlöpande övervakas genom floraväkteri och bör eftersökas i omgivningarna.
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Övrigt
I Uppsala finns ett belägg samlat i Bohuslän och Havstensund, Hällsö 1934 där det står ”Införd från Cape Cod,
Amerika. Utländska namn – NO: Sølvmalurt, DK: Sølv-Bynke, GB: Hoary Mugwort.
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