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ABSTRACT 

This report describes two complementary studies (one study of isoenzymes over two 
enzymatic systems, pgm and gpi, and one study of seed germination) of angelica, Angelica 
archangelica ssp. archangelica with seed collected on de Faroe Islands in September of 2000. 
The seeds were collected in 19 populations from 2<N<27 plant individuals. The study of 
isoenzymes, N=55, 15 pop., showed two alleles for the two enzymatic systems. Both of the 
systems seemed coupled when the frequencies of pgm-2 and gpi-1 clearly followed each 
other. For the two enzymatic systems the west side of the Faroe Islands showed a high 
frequency of allele A1, and in the south, a high frequency of allele A2 was observed. There 
was no indication that the Faroes could be genetically isolated and it is expected that seeds 
would migrate to the islands, probably over the North Sea. There was also a visible diversity 
of seed germination for the collected populations. The rate of germination was substantially 
lower than previous studies. In the western populations the rate of germination was higher 
(v0=0,19) than for the standard value, and lower for the southern populations (v0=0,034). The 
assumption would be that the Faroe Island receives genetic material from the west (e.g. 
Iceland and Greenland) and also from the south (e.g. Great Britain). Studies of material from 
these countries should probably enlighten possible ways of seed distribution.     
 
         
SAMMANFATTNING 

Rapporten beskriver två komplementära studier (Isozymstudie för två enzymsystem, pgm och 
gpi, samt en studie av grobarhet) av Fjällkvanne, Angelica archangelica ssp. archangelica, 
med frön insamlade på Färöarna under september 2000. Insamlingen utfördes från 19 
populationer och från 2<N<27 individer. Isozymstudien, N=55, 15 pop., visade på två alleler 
för båda enzymsystemen. De båda enzymsystemen föreföll även vara kopplade då 
frekvenserna för pgm-2 och gpi-1 tydligt följdes åt. På Färöarnas västra sida kunde en hög 
andel av allel A1 observeras för båda enzymsystemen och i söder kunde en hög andel av allel 
A2 observeras. Ingen signifikans kunde ses för att Färöarna skulle vara ett genetiskt isolat och 
således måste frön migrera till öarna, troligtvis över Nordsjön. De insamlade fröna uppvisade 
även en diversitet med avseende på grobarhet, där grobarheten var signifikant lägre än 
tidigare studier. Grobarheten uppvisade en högre grobarhet (v0=0,19) för de västliga 
populationerna samt en låg grobarhet (v0=0,034) för de populationer som nås av frön från 
söder. Vi kan därför göra antagandet att Färöarnas population får genetiskt material från 
väster (eg. Island och Grönland) samt från söder (eg. Storbritannien). Studier av material från 
dessa länder skulle tydligare visa på möjliga spridningsvägar.     
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1.  INLEDNING 
 
 
1.1.Studier av växter på Färöarna är sparsamt förekommande. 
 
Två större botaniska undersökningar har utförts på Färöarna. Den första utfördes av Kjeld 
Hansen som åren 1961-1962 reste över Färöarna och studerade artantalet av färöiska växter. 
Studien ledde så småningom fram till verket Vascular plants in the Faeroes. Horizontal and 

vertical distribution, 1966. Där visar Hansen utbredningen av de 329 arter som han funnit 
bland de arton öarna som utgör Färöarna. Han menar att öarna har sammanlagt 262 vilda 
arter, 22 införda och förvildade, samt 45 införda som inte har etablerat sig i naturen. Hansens 
undersökning baserades på arträkning i 135 lokaler från Sunnbøur (Sumba) i söder till 
Eystfelli (Fugloy) i norr. 
Fastän ingen botanisk undersökning har utförts sedan 60-talet menar Jóhannes Jóhansen i den 
postumt utgivna Føroysk Flora (2000), att det snarare finns ungefär 400 arter på öarna.  
 
Den andra stora botaniska undersökningen utfördes av den tidigare nämnda Jóhannes 
Jóhansen som under 70-talet studerade pollen i sedimentet. Studierna ledde fram till den 
omfattande artikeln Vegetational development in the Faroes from 10.000 BP to the present, 
1981, och verket Studies in the vegetational history of the Faroes and Shetland Islands, 1985. 
Här visar Jóhansen med informativa kartor hur pollenhalten för en mängd olika växter 
varierar genom årtusenden. Bosättningen av de första människorna diskuteras med hänsyn till 
växternas variationer i miljön. Som exempel kan odlandet av korn (Hordeum) och havre 
(Avena) tydligt ses i resultaten. Landstigningen på ön Mykines av iriska munkar beräknas till 
600 – 650 e.kr, medan övriga Färöarna befolkades av norska vikingar 850 – 900 e.kr.  
En av de studerade släkterna är Angelica som innefattar de på Färöarna, två, kända arterna A. 

sylvestris och A. archangelica. I Jóhansens kartor kan utläsas att antalet individer sällan varit 
stabilt utan ofta råkat ut för så kallade bottlenecks, genetiska flaskhalsar, där den genetiska 
diversiteten drastiskt decimerats. Vi kan också se hur kvannen tydligt minskat i antal från 
vikingarnas landstigning som enligt Jóhansen kan relateras till hållandet av diverse betesdjur 
och då främst får, som fortfarande är en stor inkomstkälla för den färöiska befolkningen. 
Jóhansens pollenkartor visar att pollen från släktet Angelica hittats på Färöarna i alla 
undersökta lokaler och alla undersökta tidsåldrar. Jóhansen kan däremot inte försäkra att de 
funna pollenkorna från Angelica härstammar från A. archangelica men då fåren ratar den s.k 
Trøllakvonn, A. sylvestris, är det mest troligt att de funna pollenkorna härstammar från båda 
arterna. Vi kan också läsa att kvannen utrotades på Shetlandsöarna under 70-talet och att 
beståndet på Island kraftigt har minskat. Fjällkvannen vid den Norska kusten och i den 
fennoscandiska fjällvärlden anses däremot ej vara hotad av utrotning (Ojala 1986). 
 
Ytterligare en mindre rapport (Hannon et al. 2001), som till stor del bygger på Jóhansens 
verk, har undersökt pollenhalter vid fyra olika lokaler för att öppna för en diskussion om 
människans påverkan på landskapet. Studien, Human impact and landscape degradation on 

the Faroe Islands, 2001, kan mer exakt i årtal beskriva bosättningen av öarna samt hur 
bosättarnas får- samt gethållning drastiskt påverkat ett flertal undersökta arter. Detta bidrog 
till en försämring av artmångfalden och en bidragande orsak till att Färöarna idag saknar 
högre vegetation. Det som däremot skiljer denna studie från Jóhansens är det faktum att en 
stor del av den vegetativa massan börjat minska i storlek redan innan den första bosättningen 
vilket talar för att fler faktorer kan vara inblandade. En klimatförändring anges som en möjlig, 
bidragande, orsak. 
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De två sistnämnda är en del i den archaebotaniska forskning som blivit populär, och refererad, 
i ett flertal arkeologiska studier på Färöarna samt utanför. Ytterligare fem studier finns under 
samma kategori där fokus ligger på den norska landstigningen på öarna samt påverkan av 
växtlighet, främst hos juniper, en-släktet. (Arge et al. 2005; Edwards 2008; Lawson et al. 
2005; Vickers et al. 2005). 
 
Anna-Maria Fosaa, som idag är en av de främsta inom färöisk botanik, har även producerat 
material kring vegetationen i den färöiska bergsmiljön. Dessa artiklar är till stor del 
publicerade med avseende på klimatförändringar och hur dessa påverkar den Färöiska floran. 
(Fosaa 2002; 2003; 2004). Fosaa har även varit delaktig i utformandet av en ny flora samt 
gjort publikationer kring kulturväxters samt rödlistade arters utbredning över öarna. Här har 
hon studerat växtplatser samt beskrivit införda samt hemmahörande växter, av bland annat 
Angelica archangelica. (Fosaa 2000, 2005, 2009). 
 
En av de senaste studierna av färöisk flora är en litteraturstudie över ätbara växter på Färöarna 
samt Island. Studien behandlar till stor del A. archangelica då växten historiskt sett varit en av 
den viktigaste vegetabiliska födan, då möjligheter för större odlingsmark för ex. potatis varit 
sparsamt förekommande. Odling av sädesgrödor övergavs redan under medeltiden på Island 
och fortsatte till början av 1900-talet på Färöarna. Därför har föda från djurriket varit den 
viktigaste födokällan med ett komplement av A. archangelica, R. acetosa, P. anserina, 

Coclearea officinalis. Flera av dessa arter innehåller en hög halt av C-vitamin som gav ett 
viktigt tillskott då andelen av vegetabiliska födoämnen var mycket låg. Studien visar att 
människorna i äldre tider även fick näring från rotknölar av Angelica sylvestris, som idag 
räknas som en oätlig planta. Den vegetabiliska dieten bestod även av vissa mossor, bär samt 
lavar och alger. A. archangelica är dock den viktigaste arten i avseende att den odlats i s.k. 
kvannegårdar i närheten till bebyggelse, både på Island och på Färöarna. Vi kan dock läsa att 
odling av kvanne är mycket vanligare på Färöarna än någon av de andra nordiska länderna. 
De senaste 80 åren vittnar dock personer om att kvannegårdarna minskat i omfattning och 
successivt bytts ut mot trädgårdsodlingar av rabarber (Svanberg & Ægisson 2012). 
 
 
1.2. Fjällkvannen som biologisk organism. 
 
Kvannen tillhör de flockblomstriga eller flockblommiga växterna (Apiaceae) tillsammans 
med bland annat björnlokan (Heracleum sphondylium) och strättan (Angelica sylvestris), som 
är dess närmaste släkting i Norden. Gemensamt för familjen är att blommorna sitter i 
sammansatta flockar och har frön med längsgående åsar. Familjen har omkring 3100 arter 
varav omkring 50 arter i Sverige. Många viktiga köksväxter såsom morot, palsternacka, 
selleri, koriander etc. ingår i gruppen. Den allra vanligaste arten bland de flockblomstriga 
växterna är hundkäx, Antriscus sylvestris (Den virtuella floran).  
Angelica sp. har i Norden två arter, A. sylvestris och A. archangelica L. men A. archangelica 

uppvisar även två underarter, A. archangelica ssp. archangelica, som vi finner inom landet, 
samt A. archangelica ssp. litoralis, som vi kan se vid kusten.  
Arten har en mycket stor utsträckning och kan hittas från nordligaste Fennoscandia ner mot de 
nordligaste delarna av Indien och Himalaya och Kina. I dessa trakter finner man dock även 
andra arter än A. archangelica och A. sylvestris, och även spår av arter av Angelica som anses 
vara utdöda p.g.a. skogsavverkning (Feng et al. 2008).  
Under medeltiden spreds ryktet att kvannen hade helande egenskaper. Växten fördes då från 
Norge till kloster och gårdar runt om på Brittiska öarna samt centrala Europa. Kvannen sades 
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hjälpa mot alla sorters sjukdomar och smittor. Det var inte ovanligt att människor under 
medeltiden bar med sig ett stycke kvannerot i fickan för att skydda sig.  
Under digerdöden planterades växten på kyrkogårdar i hela Europa eftersom den kunde hjälpa 
mot smittan (Källman 2006). Flera av de utomnordiska, endemiska arterna av Angelica, 
används även i samtida kinesisk medicin (Feng et al. 2009). 
A. sylvestris som på Färöarna kallas trøllahvonn (trollkvanne) eller svínahvonn (svinkvanne) 
ger en inblick i det nära fenotypiska släktskapet mellan de båda nordiska arterna. Den 
tydligaste skillnaden är blomflocken som hos A. archangelica är klotformad medan den hos 
A. sylvestris sträcker sig uppåt. 
 
Fjällkvannen är diploid, 2n=22 (Ojala 1986). 
 
 
1.3. Studier av Angelica archangelica L. 
 
Variation, reproduction and life history strategy of Angelica archangelica subsp. 

archangelica in northern fennoscandia, är titeln på Arja Ojalas avhandling från 1986. Där 
behandlas speciellt frödiversiteten i ett antal finska och norska populationer. Förutom de 
fennoscandiska populationerna ges en bild av den isländska kvannens förhållande till de 
övriga. Ojala visar på en växt där selektionen på fröstorleken varierat kraftigt mellan de 
undersökta lokalerna. Genom att mäta ett stort antal frön med avseende på längd, bredd, höjd 
samt de två åsarnas höjder räknar hon ut ett medelvärde för varje population. Vissa 
populationer uppvisar långa och smala frön, andra korta och tjocka. Ojala visar på en växt 
med hög diversitet vid jämförandet av frön. För den norska kvannen har studier visat att den 
fennoscandiska kvannen immigrerat från nordöst under pleistocen, kvartärperioden (Mehus 
1970). 
Studier visar även på en diversitet med avseende på innehåll av eteriska oljor samt psoralen 
och groningsfrekvenser med avseende på vilken av blomflockarna som fröet har sitt ursprung 
i (Ojala 1984, 1985).    
A. archangelica har även studerats m.a.p. genetisk diversitet inom flodsystem. Här påpekas att 
kvannefröet kan flyta i över ett år och således kan migrera långa sträckor i strömmande vatten 
(Lundqvist & Andersson 2001).  
Vid sidan av Ojalas studie så har även groningsfrekvenser för A. archangelica studerats i fler 
delar av världen. Ett exempel är en studie från Rumänien där groningsfrekvenser undersökts 
dels av förfluten tid till sådd och dels med avseende på vilken blomställning som fröet är 
plockat. Här visar studien på en relativt hög groningsfrekvens från 21-75% beroende på fröets 
ålder samt var på växten som fröet är plockat (Pop et al. 2011). Ojala visar 
groningsfrekvenser på 40% för den fennoscandiska kvannen (Ojala 1985). Diskussioner kring 
möjligheten att arter av Angelica, som uppvisar oregelbundna groningsfrekvenser, skulle 
genomgå perioder av inaktivitet, hos frön, i väntan på rätta förutsättningar, har väckts både 
vid studier av A. archangelica samt A. gluca (Ojala 1985; Butola et al. 2004). Av den 
anledningen har studier inletts för att se om frön från A. archangelica kan stimuleras till bättre 
groningsfrekvenser genom tillsatser av KNO3, CH4N2S samt NaHClO3. Med hjälp av ex 
KNO3 så lyckas de höja groningsfrekvensen för de specifika fröna, med Indien som 
ursprungsland, från 33% till 53%.  
Modernare teknik har också inneburit att fjällkvannens genetik kan belysas på nya sätt. En 
kinesisk studie har med nrDNA-teknik (nuclearribosomal DNA) skapat ett fylogenetiskt 
stamträd över kinesiska arter av Angelica. Här kan vi utläsa att avståndet mellan A. 

archangelica och dess närmaste nordiska släkting A. sylvestris är ganska långt. I de kinesiska 
bergen kan vi finna 14 andra arter som är närmare släkt med archangelica än sylvestris. Här 
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påpekas också släktets utsatthet då rotdelar används inom den kinesiska medicinen (Feng et 

al. 2009). 
De senaste åren har även en större, svensk studie, inletts där fokus är att med hjälp av 
moderna metoder studera den genetiska diversiteten för A. archangelica över den nordiska 
regionen. Med hjälp av mikrosatellitteknik ses att de olika populationerna bildar egna öar med 
svag distribution av genetiskt material. En av populationerna, Voss-Elje, utmärker sig 
genetiskt från den övriga gruppen. (Göransson et al. 2011). Fjällkvanne från Voss har tidigare 
föreslagits bilda en underart till de övriga då den är sötare och saknar ihålig stam (Fægri 
1951).  
 
Ingen av de nämnda studierna har på något sätt studerat Färöarna som habitat för A. 

archangelica, trots att öarna med sin karga miljö och speciella klimat utgör en bra grogrund 
för selektiva mekanismer.  
 
 
1.4. Isozymer som genetiska markörer 
 
Förändringar i DNA strukturen, mutationer, medför förändringar i det protein eller enzym 
som genen kodar för. Dessa förändringar kan studeras då vi låter enzymet vandra genom en 
gel - elektrofores. Mutationer medför skillnader i laddning hos enzymet vilket visar sig som 
skillnad i vandringshastighet (Bader 1998). 
 
En mängd olika geler kan användas i elektroforetiska sammanhang. Stärkelsegelen är den 
vanligaste vid studier av enzymer, polyakrylamid används också fastän den är mycket giftig. 
Att göra en studie på enzymatisk variation hos växter behöver inte vara lätt. En förutsättning 
för goda och lättolkade resultat är att den undersökta växten är diploid. Då finns bara två 
alleler per individ att ta hänsyn till, och inga större misstag kan begås, som vid högre ploidital, 
då det kan vara svårt att skilja mellan de många allelerna. Fjällkvannen, som är diploid, 2n=22 
(Ojala 1986) gör den lämpad för populationsgenetiska studier.   
 

Sedan gelelektroforesen introducerades i mitten av 60-talet har genetikerna haft tillgång till en 
bra metod att undersöka släktskapsförhållanden och spridningsmönster. Under 60-talet blev 
det också möjligt att fastställa arter som tidigare bara gjorts genom fenotypiska observationer. 
Metoden ger möjlighet till ett flertal enzymsystem som kan väljas efter bandkvalitet och 
tydlighet (Simonsen 2012). Enzymsystemen PGM och GPI representeras av enzymer, 
verksamma i citronsyracykeln, vilket gör att alla organismer går att studera med avseende på 
dessa markörer. Genom att studera de olika allelerna kan vi dra slutsatser om släktskapen 
mellan de undersökta populationerna. 
 
Det finns idag ett hundratal olika enzymsystem att välja mellan vilket gör att tillförlitligheten i 
en studie kan bli stor trots ett begränsat undersökt material. Metoden anses dock vara 
omodern då nya metoder, baserade på DNA-analys, kan svara på frågor om släktskap och 
likheter mellan individer och populationer. Isozymstudier ger bara svar på vilka olikheter som 
finns mellan de undersökta allelerna i, och mellan, populationerna (a.a.). 
 
 
1.5. Analys av genetiska data 
 
Genom att studera de olika banden från elektroforesgelen kan vi erhålla data som efter analys 
kan ge svar på den genetiska närheten mellan populationer, samt inom populationen. Detta i 
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sin tur kan ge svar på om olika evolutionära krafter verkar på populationen, variationen av 
individerna i populationen, genflödet mellan populationerna och skillnaderna mellan dem 
(Bader 1998).  
 
En hög polymorfism visar på en hög genetisk diversitet på samma sätt som att heterozygositet 
visar på hur växten bevarar polymorfismen (a.a). En hög heterozygositet kan även indikera en 
ökad fitness hos den heterozygota individen, ett fenomen vi bl.a. sett hos personer med sickle-
cell anemi, där individen med anlaget för sjukdomen även visar en högre motståndskraft mot 
malaria, och därav får en högre fitness. En hög heterozygositet kan även kopplas till bildning 
av hybrider som i vissa fall kan visa en högre fitness än sina inavlade föräldrar (Baranwal et 

al. 2012). 
 
Den vanligaste metoden för att analysera genetiska data är via den s.k. Hardy-Weinberglagen. 
H-W-lagen menar att under vissa förutsättningar så ändras inte allelfrekvensen över 
generationer och även om gener inte utrycks så följer de Mendels lagar. När data analyseras 
utifrån H-W så jämförs de erhållna resultaten, m.a.p. hetero- och homozygositet, med de 
förväntade värden vi kan beräkna utifrån frekvenserna av de olika allelerna. H-W är en bra 
metod för att studera den genetiska variabiliteten i en population samt bedöma utsträckningen 
av populationen (Bader 1998). Då det statistiska underlaget är lågt brukar istället antalet 
heterozygoter jämföras eller så justeras antalet frihetsgrader (Df.), för att kompensera för 
slumpfaktorer. 
 
Observerad heterozygositet, Ho, kan jämföras med förväntad heterozygositet, HE, beräknad ur 
allelfrekvenser för de två allelerna. Ur dessa värden kan olika F-statistik beräknas som kan 
belysa inavelsproblematik eller fixering och genetiskt åtskillnad. Med hjälp av dessa metoder 
kan det exempelvis utrönas om två populationer genomgår en genetisk åtskillnad där 
evolutionära krafter kan driva dessa till artbildning (Hartl 2000).  
 
 
1.6. Moderna genetiska metoder 
 
Mikrosatelliter är det vanligaste verktyget för att studera genetiska likheter, skillnader och 
diversitet i och mellan populationer. En mikrosatellit är tandem repeats av 1-6 nukleotider 
som upprepas ett stort antal gånger (Selkoe et al. 2006). Mutationsfrekvensen hos 
sekvenserna är mycket höga och ofta leder mutationen till en förändring i antal repetitioner. 
(Roy et al. 1994). Dessa små förändringar kan studeras med hjälp av gelelektrofores, och det 
ger ett finare verktyg än vid isozymstudier, där större mutationer ofta krävs för att upptäcka 
variationen. Med hjälp av statistiska tester och analytiska program kan data från 
mikrosatellitmarkörer rita upp släktskapsdiagram inom populationer men även mellan olika 
arter. 
Andra typer av genetiska metoder kan användas för att utröna skillnader mellan individer 
samt skillnader inom en population. mtDNA, där mitokondrie-DNA studeras ger en bra bild 
av små skillnader mellan individer, men metoden är förhållandevis dyr (Rudbäck 2010). 
 
 
1.7. Mikroevolution 
 
Ett grovt verktyg för att studera genetisk diversitet är att undersöka fenotypiska variationer 
hos de studerade individerna. En av dessa variationer är att undersöka grobarheten hos de 
studerade fröna. Med hjälp av detta verktyg kan vi få en överblick av mikroevolutionära 
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processer, såsom hur populationer som måste kämpa för sin överlevnad producerar frön med 
en högre groningsfrekvens och groningshastighet, V0. Andra variationer kan, hos Angelica 

archangelica ssp. archangelica, ses i fröets morfologiska struktur m.a.p. de längsgående 
åsarna på fröets utsida (Ojala 1984). Ett tydligt exempel på hur groningsfrekvenser kan 
påverkas av mikroevolution under kort tidsrymd är hos Poa annua L. på en golfbana i 
Kalifornien (Wu et al. 1992). Här visas tydliga skillnader i groningsfrekvens om golfbanan 
jämförs med den, nära, omgivande miljön trots att golfbanan bara är ca 25 år gammal (a.a.). 
Frön från individer på golfbanan uppvisar en groningsfrekvens som är 4 ggr högre än frön 
från den omgivande miljön (a.a.).  
 
 
1.8. Färöarna som habitat för A. archangelica L. 
 
Färöarna är en ögrupp bestående av 18 öar utan högre vegetation. Klimatet gränsar till det 
arktiska men värms kontinuerligt upp av den nordatlantiska strömmen. Klimatet är fuktigt, 
blåsigt och med en hög variabilitet (Fosaa et al. 2004). Den varmaste månaden är juli med 
medeltemperaturen 11°C, den kallaste är februari då medeltemperaturen är 4°C. Enen 
(Juniperus communis sp. alpina) var den sista art av högre växtlighet som försvann. Under 
1900–talet har en småskalig plantering av träd och buskar inletts med skiftande resultat. 
(Jóhansen 1985). Den dominerande vegetationen utgörs av gräs som förekommer från 
vattennivån till de högsta fjällen. Marken är ganska fattig på näringsämnen och pH-värdet 
ökar desto högre upp i fjällen man når (Olsen & Fosaa 2002). 
I klimatet växer enbart vissa tåliga kulturväxter såsom rabarber (Rheum rhabárbarum), dock 
införd, samt den domesticerade fjällkvannen (Angelica archangelica ssp. archangelica). 
Potatis odlas i mindre skala och korn (Hordeum vulgare L.), odlades till början av 1900-talet 
(Svanberg & Ægisson 2012).  
På grund av den stora fårhållningen som pågått sedan vikingatiden är grästrycket på öarna 
mycket högt. Gräsrötterna blir små och kan inte hålla samman den fattiga jorden som nu 
börjat erodera bort från landskapet. Flera stora jordskred har skett under de senaste fem åren 
och biologerna befarar att de kommer att fortsätta såvida inte fårstammen minskas (Löffler 
2000). Eftersom fjällkvannen är mycket känslig för betning påverkas den också starkt av det 
höga betningstrycket (Jóhansen 1985). Enligt lokala kännare har populationerna av A. 

archangelica ssp archangelica minskat kraftigt under de senaste femtio åren. Detta tros bero 
på att betningen leder till att roten ruttnar när fåren äter av de aromatiska bladen. Vissa säger 
också att populationerna av fjällkvanne på fågelklipporna och i de branta bergen har minskat 
under de senaste åren. Till detta ges ingen förklaring. 
Insekter på Färöarna är sparsamt förekommande. Dock vittnar J.K. Jensen, konservator och 
biolog på ön Nólsoy, att förekomsten av insekter successivt har ökat på öarna. Sedan ett tiotal 
år tillbaka finns även getingar representerade på öarna (Jensen 2001). 
 
 
  
2.  MATERIAL OCH METODER 
 
 
2.1. Insamling av frön 
 
Fröprover av fjällkvanne (Angelica archangelica ssp. archangelica) samlades under 
september månad, 2000, på ögruppen Färöarna i nordatlanten. På varje lokal som valdes 
m.h.a. boken Vascular Plants in the Faroes (Hansen 1966) och diverse personliga kontakter 
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samlades ett stort antal frön från de individer (Fig. 2.1) som var geografiskt möjliga att samla 
från. Från de nitton populationerna samlades frön från maximalt 27 individer. Från åtta 
lokaler samlades frön från mindre än tio individer då populationerna inte bestod av fler 
individer. 2<n<27. Ingen hänsyn togs till hur långt i utvecklingen fröna befann sig eller hur 
stor populationen var.  
Arbetet koncentrerades istället på att samla frön från så många individer som möjligt i varje 
population.  
Frön drogs eller skakades loss från blommorna och små papperspåsar (17·23 cm) användes 
till förvaring. Efter insamlandet torkades fröpåsarna vid 30ºC under 24 h. I flera fall byttes 
fröpåsar efter torkning då vädret bidrog till en viss nötning av pappret. Efter flygresa med 
mellanlandning i Danmark anlände fröna till Sverige den 2 oktober där fröpåsarna placerades 
i tre pappkartonger i väntan på groningsförsök. Kartongerna ställdes i ca 20ºC på 
mitthögskolan i Härnösand.          
Frö från 19 populationer insamlades under fyra veckor på Färöarna. Lokaler valdes så att den 
geografiska spridningen blev så stor som möjligt (Fig. 2.1).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dagarna planerades efter bussens och färjans tidtabell, Ferðaætlan, Strandfaraskip Landsins. 
Orientering skedde m.h.a. karta, Føroyar, Topografiskt Atlas 1:100 000. Varje population 
täcktes metodiskt genom att fråga busschaufför eller lokalbefolkning om växtplatser. Ofta 
besvarades frågan med att det inte funnits kvanne på platsen under de närmaste åren. Av ca 20 
aktiva insamlingsdagar gav endast 11 dagar utdelning. Se Tab. 2.1. Spridningen av antal 

Fig. 2.1. Geografisk spridning och numrering av lokaler (karta till vänster) samt antal 
insamlade individer (karta till höger) av fjällkvanne (Angelica archangelica ssp. 
archangelica) på Färöarna, 2000.  
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individer per population var helt slumpmässig. Vissa platser skulle vara rikt befolkade av 
kvanne men bara ett fåtal individer hittades, i vissa lokaler tvärt om. Platser som Øravík och 
Sørvágur var helt oväntat rikt befolkade.     
 
 
Tab. 2.1.  Populationer med antal insamlade individer, lokal, samt ö och datum för insamling 
av frön från fjällkvanne (Angelica archangelica ssp. archangelica) under september 2000 på 
Färöarna.  

Population Antal individer Lokal Ö Datum 

1 3 Kirkjubøur S.Streymoy 08-sep 

2 12 Skarvanes Sandoy 09-sep 

3 15 Sandur Sandoy 09-sep 

4 23 Øravík Suðuroy 11-sep 

5 9 Sandvík Suðuroy 12-sep 

6 4 Sumba Suðuroy 12-sep 

7 22 Tórshavn S.Streymoy 13-sep 

8 13 Hálsar(Vestmanna) N.Streymoy 15-sep 

9 20 Kringsrók(Vestmanna) N.Streymoy 16-sep 

10 18 Bøur Vágar 21-sep 

11 27 Sørvágur Vágar 21-sep 

12 5 Miðvágur Vágar 21-sep 

13 7 Gjógv Eysturoy 22-sep 

14 6 Tjørnuvík N.Streymoy 22-sep 

15 13 Árnafjørður Borðoy 23-sep 

16 4 Viðareiði Viðoy 23-sep 

17 2 Hvannasund Viðoy 23-sep 

18 15 Kunoy Kunoy 23-sep 

19 23 Elduvík Eysturoy 28-sep 
 
 
2.2. Behandling av frön 
 
En dryg vecka, 12/10-00, efter hemkomsten från Färöarna inleddes groningsförsöken för att 
utreda vilken som var den bästa metoden för att odla fröna. Frön valdes efter färg där bruna 
frön fick benämningen 1, gul-vita 2 och gröna 3. Experimentet skedde enligt Tab. 2.2. 
Försöken utfördes på petriskålar med Ø 9.0 cm. Flyttesten gjordes i samma petriskålar som 
sedan placerades i kyl eller frys beroende på experiment. Till försök 7,8 och 11,12 användes 
fin akvariesand som fuktades innan kylsättning i 8°C. Grovsand inhämtades från 
mitthögskolans parkering och grus från garagets tak som fuktades på liknande sätt.  
Efter föreskriven momentperiod förbereddes fröna för groning. Försök 7-14 plockades ur 
kylen, ruskades ett femtiotal gånger och placerades 60 cm under 11 W Osram lysrörslampa. 
Försök 1-3 tinades i solljus och filtrerades genom ett litet filterpapper. Fröna tvättades sedan i 
filterpappret med kallt kranvatten. Två filterpapper placerades i varje petriskål och det tredje, 
fuktade och med frön placerades ovan de andra två. De återstående försöken filtrerades och 
tvättades enligt föregående. Även de placerades 60 cm under 11 W Osramlampa. Fröna 
belystes 15 h per dag och temperaturen var i medeltal 21°C. Vattning gjordes vid behov. Av 
mögelrisk undveks lock på petriskål 7-14 vilket innebar en något högre frekvens av vattning 
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under de försöken. Vid tillfällig övervattning lyftes locket bort under ett dygn för avdunstning 
till normal nivå.     
 

 

Tab. 2.2.  Olika groningsförsök för fjällkvanne (Angelica archangelica ssp. archangelica) 
beskrivna utifrån två moment, samt kvalité på de undersökta fröna. Moment 1 beskriver den 
första behandlingen av fröna och Moment 2, den andra behandlingen. (Vatten 4 d betyder att 
fröna låg i vatten fyra dagar) Kvalité 1, 2, 3 bestämdes utifrån färgen på de insamlade fröna. 
1, 2, 3 motsvarar brun, gul-vit, grön.  

Försök nr. Moment 1 Moment 2 Kvalité 

1 Vatten 4d Frys 4d 1 

2 Vatten 4d Frys 4d 2 

3 Vatten 4d Frys 4d 3 

4 Vatten 4d Kyl 8d 1 

5 Vatten 4d Kyl 8d 2 

6 Vatten 4d Kyl 8d 3 

7 Finsand + Vatten Kyl 4d 1 

8 Finsand + Vatten Kyl 4d 3 

9 Grovsand +Vatten Kyl 4d 1 

10 Grovsand +Vatten Kyl 4d 3 

11 Finsand + Vatten Kyl 8d 1 

12 Finsand + Vatten Kyl 8d 3 

13 Grus + Vatten Kyl 4d 1 

14 Grus + Vatten Kyl 4d 3 

15 Vatten 7d Kyl 7d 1 

16 Vatten 7d Kyl 7d 2 

17 Vatten 7d Kyl 7d 3 

18 Vatten 7d     - 1 

19 Vatten 7d     - 2 

20 Vatten 7d     - 3 
 
  
2.3. Uppodling av frön 
 
 
2.3.1. Behandling 
 
Den slutgiltiga behandlingen valdes efter (Ojala 1986). Detta innebar en kylförvaring i 5°C 
under fuktad sand. Förvaringstiden valdes till 3,5 vecka då Ojalas försök uppvisat en ökad 
groningsprocent från 2 – 4 veckors behandling hos samtliga populationer.  
Ett antal av 50 – 100 frön (ibland färre) placerades i vanlig oelastisk gasbinda, 15 cm/individ. 
Den fröpreparerade gasbindan lades enkelvikt i petriskål med Ø 9.0 cm. Petriskålen fylldes 
med fuktad sand och gasbindekanter viktes in över sanden för att förebygga avdunstning. Fyra 
kraftiga och spridda populationer valdes ut för dormativ behandling av samtliga individer. 
Därefter valdes frön från fem individer från resterande populationer. Dessa individer valdes 
efter frömängd och frökvalité. När den plockade populationen bestod av färre än fem 
individer valdes hela populationen, pop. 1, 6, 16, 17. Fröantal i varje petriskål uppskattades 
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visuellt. 151 individer med ett sammanlagt fröantal på ca 14000 frön placerades i kylskåpet 
den 3/11 – 00 för att plockas ut den 28/11 – 00. 
 
 
2.3.2. Uppodling 
 
Petriskålarna tömdes på den fuktiga sandkakan genom att slå dem mot en plåt. De spolades 
med kranvatten och förseddes med två filterpapper av mediummodell. Gasbindan med frön 
hade under sanden bildat en hopklistrad påse som öppnades och tömdes på sitt innehåll över 
de fuktade filterpappren. De 153 petriskålarna ställdes i skolans växthus i en temperatur av ca 
18°C. Skålarna ställdes i rader med fem i höjd som skiftades vid varje räkningstillfälle, och 
belystes med  
30-50 µmol·s-1·m-2. Filterpappret hölls fuktigt genom vattning med sprayflaska. Efter bara en 
vecka upptäcktes stora mögelproblem i 30 av petriskålarna. Densiteten hos dessa individer 
minskades då genom att flytta över 30 frön från skålen till en ny petriskål som benämndes 
med individnamnet och (2). Försök att minska mögelproblemet genom att skala bort 
frökapseln gjordes också. 20 frön/individ (mögel) skalades med hjälp av skalpell och pincett.  
    Efter 1 vecka började de första fröna att gro och efter 10 dagar var det dags för plantering 
av groddar i kruka, Ø 8,0 cm. Planteringen valdes att göras då grodden nått en längd på minst 
1,5 cm. Till planteringen användes vanlig planteringsjord som blöttes ordentligt. Fem groddar 
planterades i varje kruka. 
 
 
2.3.3. Grobarhetsstudie  
 
Vid varje besök till växthuset i Härnösand, 4, 7, 11, 14, 15, 19, 21- december, räknades 
antalet frön som grott. De räknade groddarna fördes över i nya petriskålar för att underlätta 
räkningen. De mögliga individerna antecknades och groningsprocent per population räknades 
ut samt en total groningsprocent per tillfälle.  
 
 
2.4. Isozymstudie 
 
Till den genetiska studien användes en elektroforesmetod med infärgning för två 
enzymsystem (PGM och GPI). Elektroforesen utfördes på en stärkelsegel under 4 timmar vid 
75 mA. Experimenten inleddes 8 veckor efter uppodlingsförsökens början.  
En gel av PGM-buffert och stärkelse efter användes vid undersökningen (Holm 2000).  
Ur det tredje, primära, örtbladet hos kvanneplantan klipptes en ca 5 × 5 mm kvadrat som 
homogeniserades med 50 µl extraktionsbuffert (a.a.). En 3 × 5 mm filterpapperbit användes 
för appliceringen på gelen genom att doppa biten i den homogeniserade enzymlösningen och 
sedan med pincett, applicera pappret i en skåra på gelen. Proverna applicerades med 3 – 5 mm 
mellanrum.  
Gelen anslöts enligt bilaga 3 till en strömkälla ansluten till två buffertlösningar. Enzymerna 
tilläts vandra på gelen vid 380 V, 75 mA under 4 timmar (a.a.). 
När enzymerna, efter fyra timmar, vandrat tillräckligt långt avstannades processen. Gelen 
skars i två delar vilka fördelades i två infärgningskärl. Infärgningen utfördes enligt bilaga 4 
där en färgningsbuffert med magnesiumklorid tillsattes med diverse infärgningsvätskor för att 
färga gelen för enzymerna fosfoglukomutas, PGM och glukosfosfatisomeras, GPI (a.a.).        
 

 



 

 

    
Fig. 2.3. Exempel på enzymband för
fosfoglukomutas, PGM på Angelica

archangelica ssp. archangelica 

Färöarna. 
 

2.5. Behandling av resultat 
 
Resultaten behandlades genom att beräkna allelfrekvenser, heterozygositet
(groningsfrekvens samt grohastighet v
observerade och förväntade heterozygoter. I de fall som det
med χ2 och signifikansnivå p=0,05. 
 

 

2.6. Validitet och reliabilitet 
 
För att öka reliabiliteten i studien gjordes beräkningar på sammanslagna populationer, men 
det statistiska materialet (N=55) för isozymstudien, och (N
ändå lågt.  
 
  
 
3. RESULTAT 

 

 

3.1. Allelfrekvens/Heterozygositet
 
Efter groningsstudie av insamlade frön från 
de 159 individerna som uppvisade grobarhet. På ett ungefär erhölls 620 groddar varav 
kom från de fem individer som insamlats vid pop.13. 
populationer, övriga tre populationer (pop. 1, 2, 
pop. 5 valdes bort från studien p.g.a. låg grobarhet
Bland de 15 populationerna var fyra utmärkande i grobarhet, dessa var
13 där 12, 9, 7 respektive 5 individer kunde erhållas till isozymstudien. 
Infärgningen av gelerna gav i båda fallen heterozygota och homozygota individer med 
avseende på enzymsystemen GPI och PGM. 
Fosfoglukomutas, PGM, uppvisade 
uppvisade dimera band. Banden var tydliga och förhållandevis lättolkade. 

pgm-1 

pgm-2 
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Exempel på enzymband för Fig. 2.4. Exempel på enzymband för 
Angelica glukosfosfatisomeras, GPI på 

archangelica från archangelica ssp. archangelica 

Färöarna.  

 

behandlades genom att beräkna allelfrekvenser, heterozygositet, grobarhet 
(groningsfrekvens samt grohastighet v0). Dessutom beräknades inavelskoefficient ur 
observerade och förväntade heterozygoter. I de fall som det var möjligt, testades resultaten

å p=0,05.  

För att öka reliabiliteten i studien gjordes beräkningar på sammanslagna populationer, men 
det statistiska materialet (N=55) för isozymstudien, och (Nind.=159) för grobarhetsstudien är 

/Heterozygositet 

av insamlade frön från A. archangelica valdes 55 enskilda 
na som uppvisade grobarhet. På ett ungefär erhölls 620 groddar varav 

kom från de fem individer som insamlats vid pop.13. De 55 individerna var fördelade på 15 
, övriga tre populationer (pop. 1, 2, och 6) uppvisade ingen grobarhet, och även 

pop. 5 valdes bort från studien p.g.a. låg grobarhet.   
Bland de 15 populationerna var fyra utmärkande i grobarhet, dessa var population 9, 11, 4 och 
13 där 12, 9, 7 respektive 5 individer kunde erhållas till isozymstudien.  
Infärgningen av gelerna gav i båda fallen heterozygota och homozygota individer med 
avseende på enzymsystemen GPI och PGM.  
Fosfoglukomutas, PGM, uppvisade monomera band och glukosfosfatisomeras, GPI, 
uppvisade dimera band. Banden var tydliga och förhållandevis lättolkade.  

 

Exempel på enzymband för  
glukosfosfatisomeras, GPI på Angelica 

archangelica från 

, grobarhet 
). Dessutom beräknades inavelskoefficient ur 

testades resultaten 

För att öka reliabiliteten i studien gjordes beräkningar på sammanslagna populationer, men 
=159) för grobarhetsstudien är 

enskilda individer från 
na som uppvisade grobarhet. På ett ungefär erhölls 620 groddar varav ca 180 

De 55 individerna var fördelade på 15 
och 6) uppvisade ingen grobarhet, och även 

population 9, 11, 4 och 

Infärgningen av gelerna gav i båda fallen heterozygota och homozygota individer med 

monomera band och glukosfosfatisomeras, GPI, 
 

gpi-1 
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Bland samtliga undersökta individer (N=55) saknade tre populationer (pop. 10, 8 och 14) 
heterozygoter.  
Allelfrekvensen för A1 skiljde en del mellan populationerna och pop. 8, 10 och 14 saknade 
helt allel A2 för både pgm-2 och gpi-1. Ytterligare tre populationer (pop. 3, 7 och 16) saknade 
allel A2 för PGM, medan pop. 12 saknade allel A2 för GPI.  
Heterozygositeten prövades med χ2-test där poptot. (N=55) saknades signifikans för Ho/HE, 
p>0,005. Även för pop. 11 (N=9) kunde nollhypotesen för heterozygositet förkastas med 
p>0,01. För flertalet populationer kunde nollhypotesen inte förkastas, men det statistiska 
underlaget är mycket lågt.     
Den totala populationen, poptot. Visade en heterozygositet, Ho=0,25 som är klart lägre det 
förväntade (HE=0,40) vilket tyder på inavelseffekter (se tab.3.1.). 
Se även bilaga 1 för allelfrekvenser för samtliga populationer samt sammanslagna 
populationer och enheter, bilaga 4 för heterozygositet över öarna samt kvoten Ho/HE som ger 
ett mått på avvikelse från förväntad heterozygositet, samt bilaga 5 för grafisk beskrivning av 
allelfrekvenser utifrån bilaga 4.  
 
Tab. 3.1. Tabellen beskriver populationer med approximerat antal individer, undersökt antal, 
signifikanser för hetero-/homozygositet samt allelfrekvenser för pgm-2 samt gpi-1. 

p(1Df.) p(1Df.) p(2Df.) allelfrekvens 

Pop. Ntot. N pgm-2 gpi-1 tot. Ho pgm-2 gpi-1 

9 >500 12 >0,5 >0,1 >0,5 0,17 0,88 0,88 

11 100-300 9 >0,05 >0,05 >0,01 0,11 0,72 0,72 

4 50-80 7 >0,5 >0,5 >0,5 0,43 0,29 0,43 

13 50-100 5 >0,5 >0,5 >0,5 0,30 0,90 0,80 

15 50-80 4 >0,5 >0,5 >0,5 0,38 0,50 0,88 

19 50-100 3 >0,5 >0,5 >0,5 0,33 0,17 0,17 

7 <50 3 - >0,5 - 0,17 1,00 0,83 

10 50-100 3 - >0,5 - 0 1,00 1,00 

12 <10 2 >0,5 - - 0,25 0,75 1,00 

18 20-30 2 >0,5 >0,5 >0,5 0,50 0,75 0,25 

3 20-30 1 - >0,1 - 0,50 1,00 0,50 

8 >300 1 - - - 0 1,00 1,00 

14 <10 1 - - - 0 1,00 1,00 

16 <10 1 - >0,1 - 0,50 1,00 0,50 

17 <10 1 >0,1 >0,1 >0,1 1,00 0,50 0,50 

Total - 55 >0,01 >0,01 >0,005 0,25 0,718 0,718 

 
 
Populationer och enheter räknades samman för att öka populationsstorleken och reliabiliteten 
i studien. Pop. A, sammansatt av pop.3,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19 (N=39) uppvisade 
lägre heterozygositet än Pop. B, sammansatt av pop.3,4,7,12,13,14,15,16,17,18,19 (N=30). 
Pop. J, sammansatt av pop.8,9,10,11,12,13,14,19 (N=36) uppvisade den lägsta 
heterozygositeten, och även lägst andel allel A2 för både pgm-2 och gpi-1 (fig. 3.1.). Bilaga 3 
visar fler sammanslagna populationer och enheter samt deras heterozygositeter. 
Populationer och enheter räknades samman för att öka populationsstorleken och reliabiliteten 
i studien. Pop. A, sammansatt av pop.3,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19 (N=39) uppvisade 
lägre heterozygositet än Pop. B, sammansatt av pop.3,4,7,12,13,14,15,16,17,18,19 (N=30). 
Pop. J, sammansatt av pop.8,9,10,11,12,13,14,19 (N=36) uppvisade den lägsta 



 

heterozygositeten, och även lägst andel allel A
visar fler sammanslagna populationer och enheter samt deras heterozygositeter.
 
 

Fig. 3.1. Figuren visar approximerade populationer (A och B) samt enheter J, undersökt antal 
individer, heterozygositet, samt statistisk signifikans för 
 
Ett flertal sammansatta populationer samt pop
att allel A1 för gpi-1 och allel A
kopplade till samma kromosom. Pop
för varje insamlad population.
 
Tab. 3.2. Tabellen beskriver χ2 f
enhet J. * Sammansatt population med 
signifikans p<0,05 för Ho/HE. 

Pop. N A1(PGM) 

*A 39 31 

*B 30 18,5 

**J 36 28,5 

**Tot. 55 39 

 

Inavelskoefficienten, Fi, för Pop
pop. H (se bilaga 3) (N=8), Fi=
populationer där Ho visar signifikans 
-0,07<Fi<0,27 (tab.3.3.). 
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heterozygositeten, och även lägst andel allel A2 för både pgm-2 och gpi-1 (fig. 3.1.). Bilaga 3 
visar fler sammanslagna populationer och enheter samt deras heterozygositeter.

approximerade populationer (A och B) samt enheter J, undersökt antal 
, samt statistisk signifikans för hetero-/homozygositet

Ett flertal sammansatta populationer samt poptot. (N=55) uppvisar mycket hög signifikans för 
och allel A1 för pgm-2 resp. allel A2 för gpi-1 och allel A

till samma kromosom. Poptot. p=1,00 (3Df.) (tab.3.2.). Bilaga 2 visar skillnader i 
för varje insamlad population. 

Tabellen beskriver χ2 för koppling av pgm-2 och gpi-1 hos population A och B samt 
Sammansatt population med signifikans p>0,05 för Ho/HE. **Sammansatt enhet med 

 
A2(PGM) A1(GPI) A2(GPI) χ2 p(3Df.)

8 30 9 0,08 0,99

11,5 18,5 11,5 0 1,00

7,5 28,5 7,5 0 1,00

13 39 13 0 1,00

för Poptot. = 0,37, vilket visar en hög grad av inavel, samtidigt visar 
=-0,07, där Ho>HE, till skillnad från övriga sammanslagna 

visar signifikans p>0,05. För dessa sammanslagna populationer (A

(fig. 3.1.). Bilaga 3 
visar fler sammanslagna populationer och enheter samt deras heterozygositeter. 

 
approximerade populationer (A och B) samt enheter J, undersökt antal 

/homozygositet. 

(N=55) uppvisar mycket hög signifikans för 
och allel A2 för pgm-2 är 

=1,00 (3Df.) (tab.3.2.). Bilaga 2 visar skillnader i χ2 

hos population A och B samt 
Sammansatt enhet med 

Df.) 

0,99 

1,00 

1,00 

1,00 

= 0,37, vilket visar en hög grad av inavel, samtidigt visar 
, till skillnad från övriga sammanslagna 

0,05. För dessa sammanslagna populationer (A-I) är   



15 
 

Tab. 3.3. Tabellen visar approximerade populationer (A och I) samt enheter (J-L), undersökt 
antal individer, allelfrekvenser, heterozygositet, statistisk signifikans för hetero-
/homozyhositet samt inavelskoefficient Fi. 

Pop. N p q Hexp Hobs χ2 p (1Df.) Fi 

A 39 0,78 0,22 0,34 0,26 1,65 0,2 0,25 

B 30 0,62 0,38 0,47 0,37 1,99 0,16 0,22 

C 28 0,60 0,40 0,48 0,38 2,17 0,14 0,22 

D 17 0,63 0,37 0,46 0,38 0,53 0,47 0,18 

E 16 0,61 0,39 0,48 0,41 0,37 0,54 0,15 

F 14 0,89 0,11 0,19 0,14 1,09 0,3 0,25 

G 11 0,55 0,45 0,50 0,36 2,24 0,13 0,27 

H 8 0,63 0,38 0,47 0,50 0,03 0,86 -0,07 

I 8 0,41 0,59 0,48 0,44 1,1 0,29 0,09 

J 36 0,79 0,21 0,34 0,17 5,85 0,02 0,49 

K 28 0,77 0,23 0,36 0,14 7,37 0,01 0,60 

L 14 0,80 0,20 0,32 0,11 3,91 0,05 0,66 

Tot. 55 0,72 0,28 0,40 0,25 6,22 0,01 0,37 

 

 

3.2. Grobarhet 
 
Efter 24 dygn i mitthögskolans växthus uppvisade de 154 petriskålarna en stor diversitet i 
groningsfrekvens. Vissa skålar uppvisade inga tecken på groning medan andra grönskade med 
upp till 80 individer. Den stora skillnaden mellan petriskålarna berodde till viss del på 
mögelangreppen. I de flesta petriskålarna täcktes fröskalet av diverse mögelarter. 
Mögelangreppen kan ensamt inte skyllas för den låga grobarheten.  
Även Dr. Ojala fick erfara mögelangrepp under groning av fjällkvannefrön från fennoscandia.  
”På grund av den långa groningsperioden blev många av fröna täckta av mögel” (Ojala 
1985). 
 
Grobarheten är låg jämfört med tidigare studier (Ojala 1985; Butola et al. 2004). Population 
13 avviker markant från övriga populationer och grobarheten är mer än 10 ggr. högre än för 
övriga Färöarna. Pop.13 visar en grobarhet som tangerar tidigare studier (fig. 3.2., 3.3.).   

 
Fig. 3.2. Figuren visar frekvens för grobarhet för undersökt material jämfört med A. Ojala 
(1985). Den avvikande populationen, pop.13, finns även i diagrammet. 
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Efter endast sju dagar uppvisar tre populationer, pop. 9, 10 och 13, en grobarhet. Efter 18 
dagar har alla utom pop. 1, 2 och 6 uppvisat grobarhet. Tre populationer av 19 (pop.1, 2 och 
6), uppvisar ingen grobarhet efter 24 dagar då försöket avbryts. 
Förutom pop.13 uppvisar också pop. 9, 10, 12 och 19 en grobarhet över genomsnittet. 
Grobarhet med avseende på hastighet, v0, är starkt skiftande och pop.13 visar här den högsta 
hastigheten, v0=2,17 mot 1,69 i Ojalas studie. (tab.3.4.).  
 
I jämförelse mellan skyddade och utsatta individer (populationer) kunde ingen signifikant 
skillnad ses med avseende på grobarhet. Till skyddade populationer räknas pop. 2,3,7,11,14, 
15,17,18 (N=91), och till utsatta räknas pop. 1,5,6,8,9,10,16,19 (N=51). Sammanräknade, 
skyddade, populationer uppvisade v0=0,138 medan utsatta visade v0=0,147. Skillnaden är 
försumbar (fig.3.3.). 
 
Tab. 3.4. Tabellen beskriver grobarhet för population 1-19, totala grobarheten med och utan 
den avvikande pop. 13, samt jämförelse med A. Ojala 1986. Grobarheten anges i procent från 
0-24 dagar (d) samt hastighet, v0. Nind anger antalet individer vars frön undersökts för 
grobarhet och Nfrön anger approximerat antal frön.    

Population Nind./Nfrön 7 d 10 d 14 d 18 d 19 d 22 d 24 d v0 

9 20/1650 0,06 1,2 2,7 3,8 4,1 5,6 5,9 0,28 

11 27/2260 0 0,5 1,2 1,6 1,8 2 2,1 0,10 

4 23/1670 0 0,2 0,6 1,1 1,3 1,4 1,6 0,08 

15 13/1045 0 0,2 0,7 1,2 1,7 3,1 3,2 0,14 

1 3/250 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 5/325 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 5/400 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,02 

5 5/250 0 0 0,4 0,4 0,8 1,6 1,6 0,07 

6 4/300 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 5/500 0 0 1 1,2 1,4 1,4 1,4 0,08 

8 5/425 0 0 0,7 1,2 1,2 1,6 2,1 0,09 

10 5/500 0,6 3,2 4,8 5,6 6,8 7,2 7,2 0,34 

12 5/425 0 0 2,1 4,5 5,4 6,1 6,1 0,32 

13 5/375 0,3 16 27,4 37,1 40,2 42,1 44,3 2,17 

14 5/425 0 0 0,5 0,7 0,7 0,7 0,9 0,04 

16 4/295 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,02 

17 3/68 0 1,5 1,5 1,5 2,9 4,4 4,4 0,19 

18 5/500 0 0,6 1,4 1,6 2,2 2,4 3 0,13 

19 5/500 0 2 4,8 6 6,8 7,4 7,4 0,38 

Total (utan pop.13) 154/12200 0,04 0,9 1,9 2,6 2,8 3,5 3,7 0,18 

Ojala 1986 - 15 22 29 36 37 38 40 1,69 

Total (med pop.13) 159/12575 0,05 1,34 2,64 3,58 4,10 4,61 4,83 0,23 
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Fig. 3.3. Figuren visar grobarhet (frekvens samt hastighet, v0) för populationer i skyddad 
respektive utsatt miljö. NUtsatt=51, NSkyddad=91 individer m.a.p. grobarhet. 
 

Stor skillnad kan ses mellan sammanslagna populationer av A. archangelica ssp. 
archangelica, över olika delar av Färöarna. Se bilaga 6 för ytterligare jämförelser mellan 
sammanslagna populationer m.a.p. grobarhet. Två tydliga exempel ges i fig. 3.4. I uppdelning 
i två populationer, öst och väst, enhet J (N=77) samt pop. B (N=95). Enhet J uppvisar 
v0=0,194 mot pop. B, v0=0,109. Vid uppdelning i tre områden (fig. 3.4.b) (G, H samt enhet J) 
syns lika stora skillnader där den sydliga, pop. G, uppvisar en mycket låg grobarhet. Enhet J 
(N=77), v0=0,194, pop. H (N=25), v0=0,121 samt pop. G (N=50), v0=0,034.   
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.4. Figuren beskriver grobarhet (frekvens samt hastighet, v0) för jämförda 
populationer/enheter (se bilaga 3.). * Sammansatt population med signifikans p>0,05 för 
Ho/HE. **Sammansatt enhet med signifikans p<0,05 för Ho/HE. NB=95, NJ=77, NG=50, NH=25 
individer m.a.p. grobarhet. Två populationer (a) samt tre populationer (b). 
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3.3. Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis ger oss resulaten att Färöarnas inte kan ses som en population med 
avseende på gpi-1 och pgm-2. Enheten (Poptot.) har en hög inavelskoefficient (Fi), men 
skillnaderna sträcker sig från -0,09 till 0,37.  De västliga öarna har en högre frekvens av allel 
A1, för både gpi-1 samt pgm-2, än de östliga öarna. De södra delarna uppvisar en högre 
frekvens av allel A2. De östliga och södra öarna har en högre signifikans för Ho/HE än de 
västliga. Loci för gpi-1 och pgm-2 verkar vara kopplade på samma kromosom. Populationerna 
uppvisar mycket låg grobarhet jämfört med andra studier, men pop.13 uppvisar en grobarhet 
som är 10 ggr. högre än övriga Färöarna. Det finns skillnader i grobarhet över öarna där de 
södra öarna uppvisar en mycket låg grobarhet, de västra, en hög grobarhet, och de östra 
placerar sig mellan dessa. Det finns dock inga tecken på mikroevolution med avseende på 
skyddade och utsatta individer. Där är grobarheten i princip densamma.  
 

 

 

4.  DISKUSSION 

 

Det genetiska flödet över Färöarna begränsas av de stora avstånd som råder mellan flera av de 
arton öarna. Ett litet antal insekter, främst av ordningen Diptera (Jensen 2009), leder till att 
spridningen av genetiskt material går långsamt. Studier har visat att pollen från Angelica sp. 
till största delen transporteras av Hymenoptera, steklar (Bell & Lindsey 1978), men muscoida 
flugor är de vanligaste besökarna hos Angelica sylvestris (Niemirski 2011). Jensen vittnar 
också om att Angelica archangelica besöks till stor del av Calliphoridae sp, ”spyfluga”.  
Färöarna, som ligger i norra halvklotets cyklonbälte, har ett lågtrycksdominerat klimat som 
leder till instabila väderförhållanden där starka vindar är vanliga. Förhållandet leder till att 
vindspridning av både frön och pollen sker naturligt i det karga klimatet. De starka vindarna 
som råder under främst vår och höst, ger möjligheten för pollen och frön att transporteras 
längre sträckor. Under försommaren och sommaren, då pollineringen hos fjällkvannen är 
aktiv, har däremot vinden inte lika stark påverkan och det humida klimatet bidrar inte heller 
med idealiska förhållanden för pollenkornen att fraktas längre sträckor. Vindstyrkorna under 
försommaren kan ändå nå 10 m/s och ibland kan enstaka stormvindar förekomma. 
Fjällkvannen på Färöarna uppvisar en hög grad av inavel/självbefruktning (Fi = 0,37) för de 
individer (N=55) som undersökts med avseende på PGM och GPI. Inavelskoefficienten 
varierar dock kraftigt mellan populationerna där de nordliga öarna t.o.m. uppvisar en negativ 
Fi, som indikerar att ingen inavel eller självbefruktning sker. För de populationer som 
uppvisar en signifikans mot förväntat antal heterozygoter, p>0,05, ses en inavelskoefficient 
mellan -0,09 till 0,27. Orsaken till den höga graden av inavel och/eller självbefruktning kan 
vara svårigheterna för växten att pollineras p.g.a. spridningsförhållanden samt den, i antal, 
försvagade populationen av fjällkvanne på Färöarna. Självbefruktning är dock viktigt för att 
trygga förökningen av arten samtidigt som kvannen behöver korsbefruktas för att upprätthålla 
en heterozygositet och möjliggöra anpassningar till förändringar i miljön (Ojala 1985). En stor 
variation finns i andelen hermafroditer i de olika frökorgarna. De korgar som först blommar 
visar en högre grad av självbefruktning än de korgar som blommar senare (a.a.). Från högre 
altitud (samt latitud) hittar vi även frön av större storlek vilket kan vara tecken på en 
anpassning till den korta växtsäsongen (Ojala 1984). Den högsta grobarheten har också 
observerats från den primära frökorgen, där även graden av självbefruktning dominerar (Pop 
et al. 2011).  
Under hösten då stormarna avlöser varandra, och fröna från kvannen är mogna finns stora 
möjligheter för vindspridning inom och mellan populationer. Under hösten finns också 



19 
 

möjligheter till spridning av frön med hjälp av de får som då tas in för slaktning. Det taggiga 
fröet kan fastna i pälsen hos fåret och föras vidare, men denna typ av fröspridning utgör 
förmodligen dock en liten del av transporten av genetiskt material. Frön från A. archangelica 
är med avseende på storlek och vikt anpassade för att flyta långa sträckor (Lundqvist et al. 
2001).       
 
Den observerade Heterozygositeten visar på att den färöiska kvannen troligtvis inte kan ses 
som en population. P-värdet för detta, p=0,013, för pgm-2 samt gpi-1, visar på en för låg 
signifikans för ett sådant scenario. Vidare visar resultaten från enzymsystemen en liknande 
heterozygositet för både pgm-2 och gpi-1, HO (PGM) = 0,24 och HO (GPI) = 0,27, detta mönster 
går att följa även om vi observerar vissa specifika populationer, vilket indikerar att generna 
för pgm-2 och gpi-1 kan vara kopplade på samma kromosom (Shibaike 1998) och/eller att 
ursprunget till de undersökta populationerna kommer från två olika källor. Om vi studerar de 
olika populationerna ser vi att andelen av allel A2 är lägre på Färöarnas västra sida och visar 
en högre frekvens i söder. Heterozygositeten är i övervägande fall lägre än vi kan förvänta oss 
vilket troligtvis är kopplat till kvannens grad av inavel/självbefruktning, samt de små 
populationerna och svårigheter till spridning. Att gpi-1 och pgm-2 skulle vara kopplade på 
samma kromosom (tab. 3.2.) motsägs till viss del av pop.15 samt pop.18, men även där kan 
koppling av gener inte statistiskt motbevisas, samt att slumpmässiga faktorer kan påverka 
resultatet i det låga statistiska underlaget. 
Svårigheterna till spridning av genetiskt material kan i många fall leda till en isolering av 
vissa egenskaper, vid ex. grobarhet, beroende på växtförhållanden (Wu et al. 1992). 
Fjällkvannen på Färöarna uppvisar mycket svag divergens vid analys av groning med 
avseende på utsatta respektive skyddade individer, däremot syns en tydlig skillnad vad gäller 
groningsfrekvens och groningshastighet när vi jämför sammanslagna populationer och 
enheter. Populationer i nordväst uppvisar högre groningsfrekvens än övriga delar av landet 
samtidigt som populationer i de södra delarna uppvisar en exceptionellt låg grobarhet. Tydliga 
bevis för fjällkvannens plasticitet vid genetisk isolering är Fægris studie från 1946 där han 
kunde slå fast att det fanns en skillnad mellan kvanne i kvannegårdar och kvanne på 
bergsklipporna vid undersökta norska populationer. I berget hade fjällkvannen en ihålig stam 
som gav ett stabilare fäste i den karga miljön. I kvannegårdarna hade kvannen en hel stam.  
I denna studie syns ingen skillnad i grobarhet mellan gårdskvanne och bergskvanne på 
Färöarna, eller andra tydliga fenotypiska skillnader med avseende på stammen.  
Trots att denna studie visar att Färöarna troligtvis inte kan ses som en population av A. 

archangelica kan, inom de studerade växtplatserna, signifikans för förväntad heterozygositet 
ses. Det statistiska underlaget, N=55, är dock för litet för att närmare göra några analyser av 
materialet. Avvikande från mönstret är population 11 i Sørvágur på ön Vágar. En möjlig orsak 
är populationens skyddade miljö med svaga vindar som omöjliggör större vindpollinering 
eller en möjlig tillförsel av externt genetiskt material till den låga stranden. Signifikansen för 
fördelningen inom pop. 11 kan dock ifrågasättas med hänsyn till det svaga statistiska 
materialet, N=9. 
           
Även hos population 4, på ön Suðuroy, kan vi se en avvikelse från de övriga populationerna 
då vi studerar de olika allelerna. Allel A2, hos både pgm-2 och gpi-1, dominerar i den 
undersökta populationen. Även här är det statistiska underlaget begränsat, N=7.  
Bland de norra öarna dominerar däremot allel A1 för båda enzymsystemen. Suðuroy är 
betydligt mera avskild från de övriga öarna än vad de norra öarna är från varandra, vilket kan 
betyda att ön är mer genetisk isolerad.  
I samlade enheter hittar vi en signifikans (p>0,1) för antalet heterozygoter i två större 
områden, enhet/population A (N=39), där de södra öarna samt pop.11 räknats bort samt i 
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enhet/population B (N=30), där de nordvästra populationerna räknats bort (se bilaga 3). Det 
undersökta antalet individer ger resultatet en något högre reliabilitet. 
 
Fjällkvannen på Färöarna har genom genetiska flaskhalsar successivt utarmat sitt genetiska 
material. Pollenundersökningar visar på sex större flaskhalsar under de senaste 3000 åren 
(Jóhansen 1985). Fjällkvannen, som troligtvis vuxit på Färöarna i mer än 50 000 år (a.a.), har 
således också genomgått mycket stora genetiska divergenser där plantor överlevt flera istider 
på höga platser såsom Eiðiskollur i norr. Den största populationsminskningen har däremot 
skett från vikingatid till modern tid (a.a.) 
Fastän fjällkvannen lidit stora förluster, i både antal och genetisk diversitet, när den flera 
gånger så gott som utrotats på Färöarna, har populationerna snabbt återhämtat sig. När de 
iriska munkarna lade till vid Mykines strand för 1400 år sedan fanns det mängder av 
fjällkvanne på Färöarna. Enligt Jóhansens pollendiagram kan hela fyra procent av den totala 
växtligheten utgjorts av Angelica sp. Detta tyder på en massutrotning och Jóhansen menar att 
den inleddes när de norska vikingarna landsteg vid Tjørnuvík 200 år senare (Jóhansen 1985). 
Idag finner vi den vilda kvannen endast i fågelklipporna, där den växer i en näringsrik miljö 
skild från betande får och i stor utsträckning även från människor.  
Fåren, som anlände med vikingarna, har varit ett stort hinder för den vilda kvannen då den 
aromatiska plantan är attraktiv för de betande fåren och betningen leder till att rötterna 
förstörs. Då plantan, som hos många arktiska växter (Billings 1974), behöver lång tid för att 
utveckla rötter, och blomning sker tidigast efter 2-4 år, så blir denna betning extra känslig för 
fortlevnaden i miljöer där får betar. Den dåliga grobarheten hos fröna gör också att 
spridningen begränsas och de få livskraftiga individer som växer upp blir extra utsatta av 
betningen.  
Kvannen fick dock en renässans under 1400-talet, som även kan ses i pollenstudier (Jóhansen 
1985). Troligtvis är detta en följd av medeltidsmänniskans tro på kvannens helande 
egenskaper som medicin mot pesten, vilket bidrog till att den odlades i större utsträckning 
både i s.k. kvannegårdar samt på kyrkogårdarna (Christiansen & Fosaa 2009). 
Äldre människor vittnar om att kvannetillgången minskat ytterligare sedan 50-talet. 
Fårhållningen har ökat till en sådan grad att gräsrötterna inte kan hålla kvar den känsliga 
jorden som nu rinner bort i stora jordskred (Löffler 2000). De stora fårskockarna betar bort de 
få kvanneplantor som finns kvar. Det moderna samhället har också lett till att odlingen av 
kvanne nästan helt har försvunnit och de gamla kvannegårdarna har förstörts eller omvandlats 
till grönsaks- och rabarberland. 
Kvannen, som är så gott som utrotad från kultur- och betesmark, växer dock fortfarande i stor 
utsträckning på de få, bördiga, stränder som finns på Färöarna. Landet som till största delen 
består av höga klippor och berg har ett fåtal stränder, där bebyggelse uppkommit. Då Färöarna 
är en nation beroende av fiske och båttrafik, är det viktigt att byarna ligger nära vattnet. En 
vanlig förklaring till strändernas växtplats för fjällkvannen är att marken är näringsrik och att 
frön flyger från de få kvannegårdar som finns kvar och får fäste i den bördiga jorden. 
Sørvágur (pop.11) på ön Vágar är ett sådant exempel. Dock avviker pop.11 från övriga 
populationer vad gäller heterozygositet för både PGM och GPI, samt vad gäller 
groningsfrekvens och groningshastighet, som rimligtvis skulle visa lägre siffror om en 
genetisk adaption till den bördiga jorden erhållits. En rimlig förklaring skulle kunna vara att 
de frön som fått fäste vid stranden i Sørvágur har ett ursprung från ett land i väster, 
exempelvis Island eller Grönland. En sådan förklaring skulle möjligt visa varför frekvensen 
av allel A2 är särskilt låg på den nordvästra sidan av Färöarna, förutsatt att allelfrekvensen hos 
frön från Island eller Grönland har en hög frekvens av allel A1.  
Det totala frömaterialet visar på en låg grobarhet, jämfört med andra studier. Lokala skillnader 
är dock tydliga och det finns mönster som visar högre grobarhet för frön på den nordvästra 
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sidan av öarna jämfört med övriga delar av Färöarna (se fig.3.4. samt bilaga 6). En studie av 
fjällkvanne på Island och Grönland, med avseende på groning samt allelfrekvenser för PGM 
och GPI, skulle möjligt ge oss större information om spridningsvägar samt ursprung för den 
färöiska fjällkvannen. Island som, likt Färöarna, även har en svag population av fjällkvanne, 
producerar visserligen stora, (Ojala 1986) och flytkraftiga frön, men även här är den på väg 
mot utrotning. Island har heller inte samma kulturella tradition till odling av kvanne, som 
skulle kunna stärka populationerna, i alla fall med avseende på antal. Om Island är Färöarnas 
enda källa till nytt genetiskt material, så ligger även den färöiska populationen i farozonen om 
den Isländska kvannen förlorar sina växtplatser. Ett utarmat genetiskt material för den 
färöiska fjällkvannen måste fyllas på för att behålla den diversitet av alleler för PGM och GPI 
som vi kan se. Troligast är att någon av allelerna skulle försvinna om Färöarna, till trots, 
fungerade som ett genetiskt isolat. De nordliga öarna uppvisar en låg Fi samt en kvot Ho/HE=1 
vilket kan ge indikationer på att spridningen i denna del av landet är ganska stor, vilket kan 
förklaras av de korta avstånden mellan de nordliga öarna. I jämförelse med den västra sidan, 
där signifikansen är låg med avseende på förväntad heterozygositet, särskilt för pop.11, där 
den stora och tätbevuxna populationen med all säkerhet borde uppvisa ett sådant mönster, kan 
vi anta att det tillkommer genetiskt material till den västra sidan, men kan, p.g.a. det 
statistiska materialet, inte utesluta migration från öster. 
 
Om vi studerar de södra delarna av Färöarna (Pop. G) så ser vi tydligt att grobarheten är lägre. 
Fi=0,27 och kvoten Ho/HE=0,72 visar att det inte är omöjligt att frön flyter till de södra 
delarna från en annan genetisk källa. Allelfrekvensen för A1 är lägre för både pgm-2 och gpi-1 
vilket gör att de södra öarna utmärker sig med en hög frekvens av allel A2 jämfört med andra 
öar i ögruppen. Även grobarheten för de sydliga populationerna avviker med en mycket lägre 
grobarhet. Vidare skulle studier över Storbritannien, Irland och Norge med avseende på 
allelfrekvens och grobarhet ge oss mer information om möjliga spridningsvägar.   
 
Kvannefröet har den bästa flytförmågan av 275 undersökta arter i den svenska fjällvärden 
(Lundqvist & Andersson 2001). Efter 365 dagar flyter 99% av fröna. Att flyta är därför 
förmodligen en stor spridningsmöjlighet för kvannefröet, då det gäller att förflytta sig längre 
sträckor över vatten. Fröet väger förhållandevis mycket för att kunna transporteras med 
vinden, och ingen fågel har registrerats att äta kvannefrön. Om spridningen av frön till stor del 
sker via transport i vatten, skulle det möjligtvis förklara varför det ofta växer mycket kvanne 
på de färöiska stränderna. Christiansen, H.G. & Hansen, E. menar i sin artikel, An Island 

biogeographical analysis of the flora in the Faroe Islands, att Färöarna kommer i kontakt med 
växter och frön i lika stor utsträckning från alla delar av kringliggande länder. Golfströmmens 
tryck mot den norska kusten kan möjligtvis omöjliggöra en transport av flytande frön i västlig 
riktning. Självklart finns det perioder då golfströmmen veknat i styrka (Stigebrandt 2007), och 
möjliggjort invandring även från fennoscandia. Fjällkvannen, som art, anses ha sitt ursprung i 
nordöstra Skandinavien (Mehus 1970). 
 
Fjällkvannen på Shetlandsöarna utrotades under 70-talet. Shetlandsöarna har lägre klippor 
samt fler vikar och stränder än Färöarna, vilket dock borde medföra att frön från fjällkvannen 
lättare kan få fäste på ön (Jóhansen 1975). Om frön flyter från Island, Grönland, 
Storbritannien eller Irland mot Färöarna så borde även Shetlandsöarna få livskraftiga individer 
som kan få fäste på öarna. Så är dock inte fallet. Studien visar dock att de frön som får fäste i 
de södra delarna har lägre grobarhet än övriga frön, vilket kan ge en rimlig förklaring till att 
kvannen haft svårigheter att på nytt kolonisera Shetlandsöarna. 
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Fig. 4.1. Figuren beskriver möjliga spridningsvägar från övriga nordsjöländer mot Färöarna 
med avseende på A. archangelica ssp. archangelica för pgm-2 och gpi-1 samt grobarhet. 
 
Den låga grobarheten hos kvannefröet i studien kan ha en förklaring i en teori om att kvannen 
genomgår dormativa perioder då groningsfrekvensen är låg (Ojala 1986). Studier föreslår 
även att tidpunkten för fröskörd är av stor betydelse för groningsfrekvensen, men att 
gödningsmedel, såsom kaliumnitrat och thiourea, kan utjämna skillnaderna i grobarhet 
(Vashistha et al. 2009).  Utifrån liknande premisser uppvisar denna studie en grobarhet på 
4,8% efter 24 dagar, vilket kan jämföras med Ojalas studie där fröna uppvisade en grobarhet 
som var 8ggr högre (40%) efter 24 dagar respektive 63% efter 60 dagar (Pop et al. 2011). 
Dock visar studien en anomali hos pop.13 där samma grobarhet som Ojalas studie kan 
observeras. Detta resultat bekräftar att grobarheten på 4,8% har signifikans. Om Pop.13 
räknas bort från resultatet så blir groningsfrekvensen 3,7%. Studier har också visat att morot, 
Daucus carota (även den en Apiaceae), i miljöer med få eller inga insekter, utvecklar stora 
frön med sämre grobarhet (Hawthorn et al. 1956). Högre altitud genererar även stora frön. 
(Ojala 1984). Samtidigt kan kultivering av växter leda till sämre grobarhet (Schröder et al. 
2013), vilket kan stämma för den färöiska kvannen. Ingen skillnad i grobarhet kan dock 
observeras mellan kvannegårdar och bergskvanne, men det är svårt att göra en avskillnad på 
dessa då ursprunget för de olika växtplatserna är mycket svårt att lokalisera, och den tidigare 
utbredda odlingen av kvanne på Färöarna har genetiskt bidragit till all kvanne på Färöarna. De 

Frö med: 
o Hög andel allel A1 för 

pgm-2 samt gpi-1 
o Högre grobarhet än 

den färöiska 
populationen. 

Frö med: 
o Hög andel allel A2 för 

pgm-2 samt gpi-1 
o Lägre grobarhet än den 

färöiska populationen. 
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populationer som direkt kan klassificeras som bergskvanne, pop. 8 och 9, uppvisar dock en 
något högre grobarhet än övriga populationer (2,1%, N=5, resp. 5,9%, N=20).  
 
Utifrån erhållna resultat är sannolikheten för att Färöarna skulle vara ett genetiskt isolat, med 
avseende på fjällkvanne, ganska liten. Mogna frön från växten flyter regelbundet till öarna där 
de spär på det genetiska materialet i den genetiskt utarmade färöiska fjällkvannen. Skillnader i 
grobarhet samt allelfrekvenser, för båda enzymsystemen, talar för att frön anländer från söder 
och väster e.g. Storbritannien, Irland, Island eller Grönland, men ytterligare forskning krävs 
för att närmare beskriva spridningsvägar. De starka vindarna bidrar till pollinering av växten, 
men vindpollinering är starkt begränsad till de enskilda populationerna. Insektspollinering är 
också begränsad i klimatet, men graden av självbefruktning är troligtvis hög. På grund av 
avstånden, samt att populationerna ofta består av enbart ett fåtal individer, blir den genetiska 
spridningen långsam. Grobarheten inom de insamlade populationerna är mycket låg, jämfört 
med tidigare studier från andra delar i världen. Odlingen av kvanne, eller dormativa perioder 
kan vara en av anledningarna till grobarheten, som är närmare 1/10 av vad tidigare studier 
visat.  
 
De undersökta enzymsystemen uppvisar även en tendens att vara kopplade vilket gör att 
reliabiliteten för isozymstudien minskar.  
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5. PERSONLIGA TACK 

 

 

Det är nu tretton år sedan jag landade med Mærsk air på nordatlantens vackraste öar. Jag 
trodde aldrig att det skulle gå så lång tid innan jag kunde säga att jag fullbordat min examen 
och jag hoppas att jag nu får känna fullbordan inte bara på ett intellektuellt plan. 
Att genom fönstret i det halvfulla propellerplanet se Mykines träda fram under molnen kan 
endast beskrivas med en egendomlig känsla av lycka. Det halvfulla planet slår en lov för att 
slutligen stiga ner med invand exakthet. Fastän vi kan känna det i planets repulsionskrafter är 
det ändå svårt att föreställa sig att vi äntligen landar. Vi är på Färöarna och golfströmmens 
mäktiga krafter har tillåtit oss att ta land. 
 
Detta examensarbete färgas av Färöarnas mystiska dragningskraft och beskriver samtidigt  en 
studie i populationsgenetik av fjällkvannen (Angelica archangelica L.). Projektet som stod 
under egen regi sponsrades av stipendiefonden Nordplus samt Fróðskaparsetur Føroya. Dessa 
institutioner vill jag självklart tacka. 
Arbetet kunde heller inte ha avklarats utan hjälp från min handledare, Dr Svante Holm. Han 
bidrog med idéer och testade mina argument.  
Under vistelsen på Färöarna fick jag stor hjälp av Anna-Maria Fosaa samt ett flertal biologer 
vid Fróðskaparsetur Føroya. Ett stort tack till alla de färöiska kontakterna som visade på stort 
intresse för min undersökning. 
Sist men inte minst vill jag tacka min pappa, Bernt-Olov Andersson som bidragit med sina 
kunskaper om den färöiska kulturen samt min underbara familj som förstående väntat på ett 
avslut på en långdragen process. 
 
    Sandviken den 2 mars 2014 
     
 

Jonas Rönnander 
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7. BILAGOR 

 

 

 

Bilaga 1. Tabellen visar rådata för två enzymsystem, pgm-2 samt gpi-1, samt totala antalet av 
vardera genotyp, allelfrekvenser samt antal undersökta individer per population. 
 

 

 

 

 

 

   
PGM 

  
GPI   

 
Tot.   Allelfrekvens 

Pop. N p 2pq q p 2pq q p 2pq q p q 

1 - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - 

3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0,75 0,25 

4 7 1 2 4 1 4 2 2 6 6 0,36 0,64 

5 - - - - - - - - - - - - 

6 - - - - - - - - - - - - 

7 3 3 0 0 2 1 0 5 1 0 0,92 0,08 

8 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1,00 0 

9 12 9 3 0 10 1 1 19 4 1 0,88 0,13 

10 3 3 0 0 3 0 0 6 0 0 1,00 0 

11 9 6 1 2 6 1 2 12 2 4 0,72 0,28 

12 2 1 1 0 2 0 0 3 1 0 0,88 0,13 

13 5 4 1 0 3 2 0 7 3 0 0,85 0,15 

14 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1,00 0 

15 4 1 2 1 3 1 0 4 3 1 0,69 0,31 

16 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0,75 0,25 

17 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0,50 0,50 

18 2 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0,50 0,50 

19 3 0 1 2 0 1 2 0 2 4 0,17 0,83 

A 39 26 10 3 25 10 4 51 20 7 0,78 0,22 

B 30 14 9 7 12 13 5 26 22 12 0,62 0,38 

C 28 13 8 7 10 13 5 23 21 12 0,60 0,40 

D 17 8 6 3 7 7 3 15 13 6 0,63 0,37 

E 16 7 6 3 6 7 3 13 13 6 0,61 0,39 

F 14 11 3 0 12 1 1 23 4 1 0,89 0,11 

G 11 5 2 4 3 6 2 8 8 6 0,55 0,45 

H 8 3 4 1 3 4 1 6 8 2 0,63 0,38 

I 8 2 2 4 1 5 2 3 7 6 0,41 0,59 

J 36 24 7 4 25 5 5 49 12 9 0,79 0,21 

K 28 19 5 4 20 3 5 39 8 9 0,77 0,23 

L 14 10 2 2 11 1 2 21 3 4 0,80 0,20 

Tot. 55 33 13 9 32 15 8 65 28 17 0,72 0,28 
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Bilaga 2. Tabellen beskriver χ2 för koppling av pgm-2 och gpi-1 hos undersökta populationer 
samt population A och B samt enhet J.  
* Sammansatt population med signifikans p>0,05 för HO.  
**Sammansatt enhet med signifikans p<0,05 för HO. 
 

Pop. N A1(PGM) A2(PGM) A1(GPI) A2(GPI) χ2 p(3Df.) 

1 - - - - - - - 

2 - - - - - - - 

3 1 1 0 0,5 0,5 0,67 - 

4 7 2 5 3 4 0,31 - 

5 - - - - - - - 

6 - - - - - - - 

7 3 3 0 2,5 0,5 0,55 - 

8 1 1 0 1 0 0 - 

9 12 10,5 1,5 10,5 1,5 0 - 

10 3 3 0 3 0 0 - 

11 9 6,5 2,5 6,5 2,5 0 - 

12 2 1,5 0,5 2 0 0,57 - 

13 5 4,5 0,5 4 1 0,20 - 

14 1 1 0 1 0 0 - 

15 4 2 2 3,5 0,5 1,31 - 

16 1 1 0 0,5 0,5 0,67 - 

17 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 - 

18 2 1,5 0,5 0,5 1,5 1,00 - 

19 3 0,5 2,5 0,5 2,5 0 - 

*A 39 31 8 30 9 0,08 0,99 

*B 30 18,5 11,5 18,5 11,5 0 1,00 

**J 36 28,5 7,5 28,5 7,5 0 1,00 

**Tot. 55 39 13 39 13 0 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3. Figuren beskriver approximerade populationer (A
antal individer samt statistisk signifikans för heterozygositet.
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Figuren beskriver approximerade populationer (A-I) och enheter (J
signifikans för heterozygositet. 

I) och enheter (J-L), undersökt 
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Bilaga 4. Figuren beskriver approximerade populationer/enheter med avseende på 
heterozygositet för pgm-2, gpi-1, total Ho samt kvoten Ho/He (observerad/förväntad). 
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Bilaga 5. Figuren beskriver approximerade populationer/enheter med avseende på 
allelfrekvens för A1 (pgm-2, gpi-1 samt total allelfrekvens). Pilarna beskriver möjliga 
spridningsvägar för allel A1 samt A2 för pgm-2 samt gpi-1. 
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Bilaga 6. Figuren beskriver approximerade populationer/enheter samt jämförelser i grobarhet 
(frekvens samt hastighet v0). 
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