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Komplettering av artförteckning
Nedanstående avsnitt skall komma in efter rönn
Sorbus aucuparia på sid. 265.

Sorbus hybrida – finnoxel
Finnoxel är något odlad, troligen oftare förr än nu.
Collinder (1909) anger den som flerstädes planterad.
UTBREDNING. Kvarstående och förvildad på ett par
lokaler i sydlägen, troligen spridd med bärätande
fåglar.

MEDELPADS FLORA

Arten tycks hos oss föredra kalkrik mark och den
hittas ofta tillsammans med förvildad blåtry Lonicera caerulea.
Njurunda Klampenborg (Dårholmen) 1995 (LS).
Sundsvall Norra Stadsberget 1979, 1993,
2004 (RL).
Hässjö Ala 1992 (HL).
Indal Bäck 1994 (HL i S conf. B. Hylmö).
Torp Hammarsmon 1988 (HL i S conf. B. Hylmö);
Hammar 1992 (HL); Getberget 1992 (BL, HL).
Borgsjö Öberget 1973–1983 (HL i S conf. Hylmö,
RL); Tubbo i granskog 1986 (HL i S conf. B
Hylmö).

Njurunda Klampenborg (Dårholmen), ett ex. som
blommar varje år, 1995–2006 (LS); Nolbykullens sydsluttning två ex. 2005 (LS).

Crataegus monogyna – trubbhagtorn

Sorbus intermedia – oxel

Njurunda ödetomt S om Kvissleby 1996 (HL).
Skön Birstaberget i sydsluttning i kraftledningsgatan
V om E4 2003 (HL, RL, GÅ).

Oxel odlas ofta idag som prydnadsträd och häckväxt, främst i tätorterna. Den odlades även i äldre
tid; Collinder (1909) anger den som flerstädes planterad. Tycks relativt lätt förvildas genom frösådd
med fåglar till varma, torra sydlägen i kustbygd och
dalgångar.
UTBREDNING. Förvildade förekomster noterade enligt nedan.
Njurunda Kvissleby 2007 (LS).
Sundsvall i tallskog mellan Karlberg och Sidsjön
1909 (K.B. Nordström i S); Norra Stadsberget
(Blomqvist 1933), 1966–1977 (RL, HL).
Skön vid gamla E4 i Skönvik 2003 (HL, RL).
Alnö Rökland 1982 (HL).
Timrå Märlo på hällmark 1992 (HL, RL); Svartberget i Fröland 1959 (RL).
Tuna Runsvik 1958 (RL); Vattjom 1957 (RL), (Johansson 1971).
Indal Myckelsjö 1979 (HL); Hängsta och Hängstaberget 1992 (HL).
Liden Åsen 1986 (HL).
Stöde Österlo 1977 (HL).
Cotoneaster integerrimus – tyskt oxbär
En äldre uppgift om Cotoneaster integerrimus från Borgsjö,
Rankleven (K.A.Th. Seth enligt Collinder 1909), kan ha varit
en indigen förekomst av Cotoneaster scandinavicus, rött oxbär.
Det är en nu utbruten nordvästlig art som bl.a. förekommer i
Härjedalsfjällen. I Rankleven har oxbär inte kunnat återfinnas
och belägg saknas.
Tyskt oxbär har någon gång setts i odling och nedanstående uppgifter kan utgöras av förvildningar.
Sundsvall Norra Stadsberget (Blomqvist 1933).
Stöde Kärvsta 1905 (C.A. Nordlander i UPS).
Borgsjö Ånge 1884 (C.F. Sundberg i S).

Cotoneaster lucidus – häckoxbär
VÄXTMILJÖ. Häckoxbär är ofta odlad vid kusten
och i älvdalarna, särskilt i tätorter. Den är en vanlig
prydnadsbuske i planteringar, häckar och liknande
kring nya bostadsområden. Ibland förvildas den genom frösådd, sannolikt via fåglar, och är funnen i
sydvända bergssluttningar även långt från odling.

Trubbhagtorn är sällan odlad, några gånger funnen
kvarstående eller förvildad med frö.

Crataegus laevigata x monogyna
– hybridhagtorn
Hybridhagtorn är en gång noterad som förvildad.
Sundsvall vid Fläsian 1992 (HL i S).

Rättelser och tillägg

Medelpads flora
Rättelser och tillägg

Rättelser

Felaktigt står

Skall vara

sid 19 vä kol., sid 20 hö kol., sid 25 hö kol.
sid 25 vä kolumn

(Lundqvist 1985)
(Ericsson 2007)

(Lundqvist 1987)
(Ericsson 2000)

sid 53 hö kolumn

(Andersson 1900)

(Andersson 1902)

sid 82
sid 156 vä kol., Chenopodium foliosum

... Bengt (Persson ...)
Två äldre uppgifter.

... Bengt (Larsson ...)
En sentida lokal.
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