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Papaver radicatum, fjällvallmo
Supertuff & alldeles underbar

Fjällvallmo Papaver radicatum 
är en vild växt som ibland 

odlas i våra trädgårdar. Med 
sina papperstunna kronblad 
och små håriga blad ser den 
nästan skör ut – men skenet 
bedrar. Fjällvallmon är tålig 
och vill inte bli bortskämd. 

Papaveraceae vallmoväxter är en framgångsrik 
växtfamilj som finns spridd över stora delar av 
jorden. Den återfinns i Mojaveöknen i Nord-
amerika, i Himalayas bergstrakter och Japans 
fuktiga skogsområden såväl som på Västkustens 
saltdränkta stränder, där den fridlysta, sällsynta 
och säregna Glaucium flavum strandvallmo 
växer [2]. Det finns vallmoväxter nästan över-
allt utom i de tropiska områdena.
Men, när man först tänker på vallmoväxter och 
försöker placera dem geografiskt tänker man 
kanske på Papaver rhoeas kornvallmo utmed 
vägkanterna i Danmark [6], den klassiskt gula 
Papaver cambricum engelsk vallmo från Eng-
land, Wales och Irland (Welsh poppy på eng-
elska), himmelsblå Meconopsis bergvallmo från 
bergstrakterna i Tibet, Eschscholzia californica 
sömntuta från bland annat Kalifornien eller 
kanske på Papaver somniferum opievallmo, som 
odlas på 328 000 hektar i Afghanistan. 
Nästan allt heroin i världen kommer från 
Afgha nistan och den vetskapen försvårar förmå-
gan att föreställa sig skönheten hos ett ändlöst 
hav av papperstunna blommor som vajar lätt i 
vinden och fångar solens strålar. Opievallmon 
härstammar troligen från dåtidens Persien men 
har av någon anledning spridits snabbare än
någon annan vallmo till resten av världen. 
Nåväl, dags att återvända till länder som kan 
associeras med vallmoväxter. Vad du än tänker 
så tror jag att ganska få tänker på de skandina-

viska fjällen, och att ännu färre tänker Island, 
Färöarna, Grönland, Kanada, Alaska eller Si-
birien som är några av de platser i världen där 
fjällvallmo Papaver radicatum växer. 
Tyvärr har jag aldrig sett fjällvallmo på någon 
av dess naturliga växtplatser men kanske får jag 
tillfälle till det i framtiden. Fotona i den här ar-
tikeln är tagna i min trädgård i södra Värmland 
[1, 3–5]. Där har den på något märkligt vis 
funnit sig tillrätta och börjat sprida sig med små 
fröplantor. Att få se den växa på tundran skulle 
vara en oförglömlig upplevelse, men att ha den i 
trädgården är inte heller så dumt.

En av världens nordligaste arter
Papaver radicatum beskrevs och namngavs av 
den danske läkaren och botanikern Christen 
Friis Rottbøll 1770. Arten uppvisar stor varia-
tion och har delats in i många underarter. I 
dag är ett tiotal eller färre accepterade, men 
oenighet tycks råda och en del forna underarter 
namnges numera i stället som varieteter eller 
arter. De växer ofta geografiskt och topografiskt 
åtskilda men är ändå svåra att särskilja.
Fjällvallmon hör hemma på norra halvklotet 
och i vilt tillstånd kan man se den i arktiska 
och mer eller mindre alpina områden i Europa, 
Asien och Nordamerika. Att den växer på grön-
ländska ön Qeqertaat (Kaffeklubben), som är 
ett av jordens nordligast belägna landområden, 
gör den till en av världens nordligast förekom-
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mande arter. Fjällvallmo växer också i det ka-
nadensiska territoriet Nunavut (betyder ”vårt 
land” på inuktitut) och återfinns på dess vapen-
sköld. Även där är förhållandena tuffa. Men 
uppfrysningsmark är inget problem. Inte heller 
tundra. På den nordamerikanska kontinenten 
växer fjällvallmon främst i Klippiga bergen och, 
förstås, i de norra arktiska delarna. Det finns 
fyra namngivna nordamerikanska underarter 
och på engelska benämns fjällvallmo arctic 
poppy, rooted poppy eller yellow poppy. 

Sällsynt i Skandinavien
Vill man se de skandinaviska underarterna 
och varieteterna får man antingen bege sig till 
Pite, Lule och Torne lappmarker i Sverige, eller 
till ett område i centrala Norge som sträcker 
sig från Valdres till Trollheimens fjällområde. 
Den hugade kan också åka till Nordland eller 
fortsätta därifrån upp till Finnmark längst upp 
i norra Norge för att få njuta de rara blomstren 
med Norra ishavet som fond.
Tyvärr är fjällvallmo mycket sällsynt, men man 
kan hitta den på kalkrik och instabil mark som 
klippor, åsryggar och klippsluttningar i skred-
mark, vittringsgrus, grusiga älv- och sjöstränder 
samt utmed grusiga vägrenar. Den växer främst 
i subalpina och mellanalpina regioner men 
ibland också i lägre områden. 
I Skandinavien finns numera två erkända 
underarter, Papaver radicatum ssp. radicatum 

lappvallmo och Papaver radicatum ssp. laesta-
dianum laestadiusvallmo. Båda växer vilt i såväl 
Norge som Sverige. Dessutom finns två snarlika 
arter P. dahlianum spetsbergsvallmo och P. lap-
ponicum talviksvallmo på enstaka lokaler längst 
i norr. I Danmarks flora finns ingen fjällvallmo, 
om man inte räknar Färöarna och Grönland 
där en underart har etablerat sig, nämligen ”vår 
egen” lappvallmo. När jag tänker på att fjällvall-
mon i vår trädgård sannolikt är samma under-
art som den på Grönland hisnar tanken.
De svenska underarterna är i Sverige fridlysta 
och man får inte ens plocka frön.

Att odla fjällvallmo i trädgården
För fyra år sedan köpte jag frö av en bekant som 
har fjällvallmo i sin trädgård – och där är det 
tillåtet att ta frö. När de kom med posten pake-
terade i ett litet hopvikt papper inuti kuvertet 
vågade jag knappt andas när jag tog fram dem. 
Även om de var stora för att vara vallmofrön så 
var de små. Minsta vindpust och de skulle kun-
nat vara förlorade. 
För många vallmoarter är det viktigt att vänta 
tills fröerna torkat ordentligt innan sådd. Därför 
är det oftast bättre att så i april–maj än att vin-
terså. Jag kan dock tänka mig att detta främst 
gäller arter som har sitt ursprung i varmare och 
torrare miljöer och inte till exempel fjällvallmon. 
Hur som helst så tänkte jag att de ”alpina” små 
fröna borde gilla snö, och eftersom det var en 

En underart (ssp.) står 
klassificeringsmässigt under 
begreppet art men över 
varietet (var.) i rang.

1. Fjällvallmo sprider sig med frö och 
satsar mycket energi på blomningen. 
Det är vanligt att man samtidigt 
finner knoppar, utslagna blommor 
och frökapslar på en och samma 
planta.

2. Glaucium flavum, strandvallmo, 
växer vid havsstränder. Den 
finns i norra Afrika, västra 
Asien, Kaukasus, Europa samt 
på Kanarieöarna och Azorerna. 
Här fotograferad på Peloponnesos, 
Grekland, där den till skillnad från i 
Sverige är en vanlig växt.

3. Snart dags för den här 
fjällvallmon att ta av sig 
”pälsmössan”.

4. Som alla växter i släktet Papaver 
har fjällvallmo två skyddande 
foderblad som lossnar när 
blommorna slår ut.

5. Fjällvallmo är luden. Allra 
tydligast ses den bruna, ibland 
nästan helt svarta behåringen i 
knoppstadiet. Kanske inte snyggt, 
men helt oemotståndligt. 

6. Papaver rhoeas, kornvallmo, är 
en vanlig syn längs vägkanterna i 
Danmark. Utbredningsområdet är 
stort. Denna bild är fotograferad på 
TA:s chefredaktör Christina Fryles 
tomt på Peloponnesos, Grekland.3
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förhållandevis snörik vinter så bestämde jag mig 
för att vinterså. I januari åkte de ut. 
Jag gjorde som jag brukar när jag vintersår. 
Först tog jag fram en femliterslåda, med måtten 
28 × 19 × 14 cm, från Ikea:s serie Samla. Sedan 
tidigare hade jag borrat två knappt centime-
terstora hål i botten såväl som i locket för att 
vattnet ska kunna komma både in och ut. I bot-
ten lade jag en genomsläpplig väv för att hindra 
småkryp från att ta sig in. Sen strödde jag ut två 
teskedar pelleterad hönsgödsel och fyllde lådan 
till knappt hälften med väl genomfuktad såjord 
som jag i det här fallet blandat med vermikulit 
för att få det riktigt poröst och väldränerat.

Skottade snö över sålådan
Eftersom de flesta vallmofrön är ljusgroende så 
chansade jag och sådde fröna ovanpå jordytan. 
Jag strödde bara över lite vermikulit som skydd 
mot uttorkning. Sedan satte jag på locket, 
ställde ut lådan på trädäcket, skottade på snö 
och väntade på våren [7]. Glädjen när de små 
hjärtbladen tittade fram i början av maj var 
stor [8–9]. Redan på sensommaren samma år 
planterade jag ut de små plantorna. Jag byggde 
upp ett litet stenparti och ”tryckte” försiktigt in 
rötterna på tvären mellan stenarna. När hösten 
kom hade de vuxit till sig ganska bra och näst-
kommande vår satte de full fart [10–11].
Jag är väldigt förtjust i vår fjällvallmo, men 
är inte speciellt snäll mot den. Den får inget 
värmande lövtäcke på vintern utan står helt 
oskyddad i kyla och blåst. Jag tänker att om 
dess släktingar kan leva på den iskalla tundran 

där det varken finns träd eller löv så borde en 
värmländsk vinter inte kunna bli för svår vad 
kylan beträffar. Problemet är snarare att vintern 
är opålitlig. Det är tyvärr inte mycket att göra 
åt, men jag brukar passa på och skotta över den 
rejält när det snöar, speciellt inför våren, efter-
som jag inbillar mig att den tycker om iskallt 
smältvatten. Förra året när det var dåligt med 
både snö och regn gav jag den små kallduschar 
då och då. Det verkade den gilla. Dessutom be-
hövde den nog vattnet.
Fjällvallmo är ju van vid ett betydligt kallare 
klimat där fukten efter snösmältningen blir 
kvar i jorden länge, och inte omedelbart dunstar 
bort, som här i södra Värmland. Fjällvallmon 
är som sagt riktigt tuff. Den har anpassat sig 
till de bistraste förhållanden vår planet erbjuder 
och risken att den tjurar ihop om man flyttar 
den till ett skyddat och ombonat trädgårdsliv är 
stor. Nåväl, genom att fröså och låta den vänja 
sig vid de nya förhållandena redan från början 
verkar dess överlevnadschanser öka avsevärt. Att 
i somras få se det ganska lilla beståndet blomma 
för fullt [12] var underbart! 

7. Det som göms i snö... Vintersådd 
i januari. 

8. Sådderna i maj.

9. Hjärtbladen tittar fram i maj.

10. Andra säsongen i början av maj 
anas de första blomknopparna.

11. Fjällvallmo i blom i mitten av 
maj, tio dagar efter bild 10. 

12. Blomningstiden är lång och 
pågår från maj till augusti.
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Fler vallmor för trädgården

1. Eschscholzia californica sömntuta tillsammans med korian-
der, ringblomma, blå snokört och jungfrun i det gröna. Samtliga 
är lättodlade annueller som inte skäms för sig. Soligt läge.

2. Hylomecon japonica skogsvallmo härstammar från Manchu-
riets och Japans skogar. Den trivs som lundväxt här också. De 
gula blommorna lyser i dunklet.

3. Många Meconopsis bergvallmor har en tendens att vara mo-
nokarpa och dör efter blomningen. Meconopsis ’Lingholm’ med 
lysande blå blommor är en kortlivad perenn. Trivs i sval lundmiljö 
och mullrik jord.

4. Papaver cambricum ’Muriel Brown’ engelsk vallmo har små, 
söta, fyllda blommor som tål att tittas på. Lättodlad perenn.

5. Papaver Orientale-Gruppen jättevallmo har riktigt stora 
blommor. Färgprakten är enorm liksom lystern när solen genom-
lyser de tunna kronbladen. Det finns över hundra sorter, här ses 
’Raspberry Queen’. Vill ha soligt läge i djup och inte för kompakt 
jord där pålroten får plats, annars lättodlad och lätt att fröså. 

6. Papaver rhoeas kornvallmo. På bilden en spontan frösådd av 
sorten ’Bridal Silk’. Ettårig och lättodlad i soligt läge.

7. Papaver somniferum opievallmo, inklusive grupperna fjäder-
vallmo och pionvallmo, är annuell. Lättodlade i soligt läge, frösår 
sig rikligt och kan behöva rensas.

8. Pteridophyllum racemosum bräkenvallmo är en av de vack-
raste vallmoväxter jag sett. Med sina vintergröna ormbunks lika 
blad och sina nickande klockor tog den mig med storm. Den är 
endemisk för Japans barrskogsområden. Perenn lundväxt.

9. Sanguinaria canadensis ’Multiplex’ blodört har fyllda blom-
mor till skillnad från den rena arten. Båda är relativt lättodlade 
lundväxter. Problemet är att hitta dem i handeln. Blodört här-
stammar från östra Nordamerika och är nära släkt med den lika 
förföriskt vackra och ovanliga Eomecon chionantha snövallmo, 
från Kina.

Familjen Papaveraceae består av 44 släkten med sammanlagt cirka 
1 000 arter. Den tidigare familjen Fumariaceae jordröksväxter 
med bland annat Corydalis nunneörtssläktet och Dicentra fänriks-
hjärtesläktet är inkluderad i Papaveraceae.
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Det finns många vallmoväxter som passar i trädgården. 
Här får du tips på nio favoriter.
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