Rubus echinatus
Engelskt björnbär
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Klass: Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning: Rosales (rosordningen), Familj: Rosaceae
(rosväxter), Släkte: Rubus (rubusar), Art: Rubus echinatus - engelskt björnbär Lindley Synonymer:

Kännetecken
Engelskt björnbär är ett ganska lågvuxet, vintergrönt björnbär med hår och skaftade glandler på stammarna. Det
påminner närmast om raspbjörnbär Rubus radula, men avviker genom skarpt och grovt tandade blad, där uddbladen
har en mer rombisk form.

Utbredning och status
Engelskt björnbär finns i Skåne, dels på några närliggande lokaler på Falsterbohalvön, dels vid Frostavallen i Höörs
kommun. Det har sin huvudutbredning i England och Wales, men har förvildats i Norge och tillhör de arter som blivit
problematiska när de förts in i Australien. Arten har kommit till Sverige i relativt sen tid, men dess invandring
bedöms som spontan. Det är dock inte omöjligt att arten har kommit till Sverige via engelskt virke.

Ekologi
Engelskt björnbär växer i små skogspartier i anslutning till bebyggelse och i en sluttning med bokskog.

Hot
På Falsterbohalvön verkar engelskt björnbär klara sig bra, men kan lätt decimeras genom röjningar och
expanderande bebyggelse. Vid Frostavallen kan konkurrensen med andra buskar och träd bli besvärlig, särskilt som
klimatet inte är riktigt lika gynnsamt som vid Falsterbo.

Åtgärder
Det är viktigt att de som bor i eller sköter områdena där engelskt björnbär växer får information om arten, så att
buskarna inte röjs bort.
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