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Hikon Robak til minne

Hikon Robak omkom ved en tragisk ulykke 5.
februar i is, 7 6 ir gammel.

Robak ble fodt 10. november 1905 i Tons-
berg. Han tok matematisk-naturvitenskapelig
embetseksamen i 1931 med botanikk som ho-
vedfag; hans hovedoppgave har tittelen "Investi-
gations regarding fungi on Norwegian ground
wood pulp and fungal infection at wood pulp
mills", trykt i 1932.Han var naturvitenskapelig
forsoksleder ved Vestlandets forstlige forsokssta-
sjon fra l94l tI 1954, da han ble utnevnt til
professor samme sted. Han virket som bestyrer
for stasjonen fta 1957 til og med 1972, og fort-
satte som professor der (ni Norsk institutt for
skogforskning - Bergen) til han falt for alders-
grensen 3 ir senere.

Robaks vitenskapelige produksjon er meget
imponerende. Pi det mykologisk-forstpatalo-
giske omridet foreligger det fra hans hind en
lang rekke meget grundige og noyaktige arbei-
der. Blant disse kan f.eks. nevnes det ovenfor
omtalte arbeidet om sopper i tremasse, hans

doktorarbeide "Cultural studies in some Norwe-
gian wood-destroying fungi" (1942) og "Om
saprofyttiske og parasittiske raser av lerkekreft-
soppen, Dasyscypha l4tillkommii" (1952). Han
utvidet virt kjennskap til interessante og til vik-
tige skadesopper i skogen og pi treprodukter og

beskrev dem ogsi i kultur. De sistnevnt be-
skrivelsene mi vi stadig stotte oss til nir vi ni
skal bestemme skadesopper som vi har tatt i
kultur. Bortsett fra en snever krets av fagfolk
er det vel fi her hjemme som helt forstir betyd-
ningen av Robaks arbeide pi det mykologisk-
forstpatologiske omride. Kolleger ute i verden
skatter hans arbeider meget hoyt og refererer
stadig til dem.

Da Robak i 1941 begynte sitt virke ved Vest-
landets forstlige forsoksstasjon tok han opp
arven etter Anton Smitt og Oscar Hagem. Det
glaldt i finne de beste provenienser av forskjel-
lige treslag for ulike omrider pi Vestlandet.
Han arbeidet med betydningen av ulike dagleng-
der, av gjodsling og av klimatisk betingete ska-

Hikon Robak (1905 - 1982)
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der f.eks. for gran og lerk og sammenlignet
tr&rnes vekst under de ulike forhold. Robak var
jo opprinnelig ikke forstmann, men satte seg
raskt grundig inn i sporsmtl vedrorende skogens
skjotsel. Hans arbeider, basert p& naturviten-
skaplig skolering, vil videre fremover gi meget
av det nodvendige grunnlag for skogforskningen
pi Vestlandet.

Nevnes mi ogsi det grundige, upartiske ar-
beid som Robak utforte for 6 klarlegge royk-
skader, sarlig fluorskader ved vAre aluminium-
verk.

Den yngre generasjon har s[ lett for i glem-
me at grunnlaget for forskningen ble skapt av
dem som arbeidet for dem. Selv tenkerjeg ofte

p& de linjer innen mykologisk laboratoriearbeide
som gikk fra Hagem, Traaen og svenske forskere
som Elias Melin til HAkon Robak, hvordan han
samlet det hele og forte kunnskaper videre til
oss som startet oppbygningen av det som nl er
de mykologisk-plantepatologiske laboratoriene
ved Statens plantevern og ved Norsk institutt
for skogforskning.

Hikon Robak var en god venn. Hans klare
forstand og allsidige kunnskaper var langt ut-
over det vanlige. Han var ipen og arlig i all sin
ferd. Til det siste hadde vi stor nytte og meget
glede av samv@r med ham. Vi savner ham dypt.

Finn Roll-Hansen
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Plantebestand pi gjengroende kulturmark pi Stefjordnes,
Tysflord kbmmune i Nordlanci

The vegetation on abandonedfields at Stefjordnes, Tysfjord i Nordland

MARY HOLMEDAL LOSVIK

Botanisk institutt
Universitetet i Bergen
Boks 12
N 5014 Bergen - Univ.

I Nord-Norge, som ellers i landet, har det fra
1950-&rene foregitt en utstrakt fraflytting fra
mindre bruk pi avsidesliggende steder. Der
ingen har kunnet utnytte jorda som tilleggs-
jord, er den blitt liggendebrakk. Ettersom irene
gir uten slitt eller beite, forandrer vegetasjonen
pi innmarka seg. Arter som hadde fordeler av
slitten og beitet blir konkurrert ut, mens andre
arter kommer til.

Hensikten med undersokelsene pi girdsbru-
kene Myrlund og Ytre Stefjordnes pi Stefjord-
nes, er i oke kunnskapene om de endringene
som skjer med vegetasjonen nir innmark har
ligget brakk noen ir. Undersokelsenevil fortsette
i irene som kommer, og resultatene vil kunne
giore det mulig A forutsi i hvor stor grad de
drastiske endringer i vegetasjonen som dyrking
forer til, er reversible, og eventuelt hvor raskt
de senere stadiene i regenerasjonsprosessen fore-
gir. Plantesosiologer i Norge i dag arbeider ofte
nettopp med sene giengroingsstadier. Registrer-
ing og utforskning av alle stadier i de utviklings-
rekkene som forekommer, vil kunne vere en
hjelp i arbeidet med i definere og avgrense mer
stabile plantesamfunn.

STEFJORDNES

Beliggenhet, klima og geologi

Stefjordnes ligger ved innlopet til Stefjorden
(fig. l), en av de nordligste fiordarmene til
hovedfjorden Tysfjord, som kommunen er opp-
kalt etter. Et 600-800 meter hoyt fjellplati
stenger mot nord.

Den nermeste meteorologiske milestasjonen

ligger pi Kjopsvik i Tysfjord. Her er middels
nedbor 1240 mm i iret (Det norske meteorolo-
giske institutt l97 l), og siden gjennomsnitts-
temperaturen er forholdsvis lav, 3,8oC (Bruun
1962), er klimaet noksi fuktig. Storstedelen av
berggrunnen pi Stefjordnes bestir av kaliumrik
mikroklingranitt (Tysfjordgranitt). Girdene der
undersokelsene er foretatt, Myrlund og Ytre
.Stefjordnes, ligger imidlertid pi tykke havavleir-
inger (Foslie l94l).

Naringsliv

PiL slutten av 1930-irene, da girden Myrlund
ble utskilt fra hovedbruket Ytre Stefjordnes

.som nyrydningsbruk (fie. 2) var hele Stefjord-
nes intenst utnyttet til jordbruksformil. Det var
fire girder pi neset, og en vanlig husdyrbestand
besto av 2-3 kyr,like mange okser,4-6 geiter
og ca.25 sauer. En av girdene hadde gjerne hest.
Fiske, sarlig Lofotfisket, var hovednarings-
veien, og hus og innmark li ved sjoen.

Innmarka besto av iker og eng og ble gjod-
slet med naturgiordsel. Akrene ble best giodslet
(sml. ogsi Asheim 1978. s. 105-109). Om
viren beitet husdyrene pi engene til beitet ble
brukbart i utmarka, siden fikk de ligge i fred
fram til slitten, som var ca. 2O. juli. Det ble
slitt en gang, for om hosten beitet storfeet pi
innmarka igjen.

Utmarka omfattet all jord som ikke var opp-
dyrket. Den var fellesbeite for alle girdene og
var ikke oppdelt med gierder. Girdene pi Ste-
fjordnes hadde ogsi beiteretter pi Tverrlandet
(fig. l) og oppover mot fjellet.
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Fig. l. Kart over Stefiorden, Tysfiord i Nordland.

Map of Stefiorden, Tysfiord in Nordland.

Vegetasjon

Vegetasjonen i utmarka var ipen og preget av
gras og lyngarter som krekling (Empetrum ni'
grum) , tytteber (Vaccinium vitis-idaea) , ross-
ly ng (Calluna vulgaris) ogmolte (Rubus chamae-
morus). I lavlandet fantes bare spredte furu og

bjork. Hogere opp mot fjellet vokste ipen fjell-
bjorkeskog. I myrene inne pi neset ble det hvert
6r skiret store mengder brenntorv.

Da fraflyttingen begynte i 50-8rene, ble drif-
ten pi girdene gradvis redusert, og i de siste ti
irene har det ikke vart husdyr pi Stefjordnes.
Utmarka vokser til med furu, bjork og osp,
mens h@g rosslyng eller blibar dominerer under-
vegetasjonen. Den tidligere innmarka er ni oftest
dominert av solvbunke, og de forste ungtrarne
av bjork og rogn er begynt i komme opp ute i
engene. Smignagere trives i det hoge graset, og
rovdyr som kattugle, ravn, rev og gaupe er blitt
vanligere enn for.

't6

GARDSBRUKET MYRLUND

Oppdyrking og drift

Pi Myrlund ble stadig mer innmark ryddet fra
1938 til g&rden ble fraflyttet i 1956. Da var inn-
marka ca. 9 da, og grenset til en bekk i nord, til
myr i ost og til lyngmark i sor og vest. Pi ny-
rydningsfeltene ble forst einer, lyng, r@tter og
steiner fjernet. Deretter ble jorda snudd med
spade i 20-30 cm dybde. Der det var mylendt,
ble det laget 60-70 cm dype dreneringsgrofter
som ble fylt med stein. Det forste iret satte de
poteter pi nyrydningsfeltet, senere s6dde de til
med grasfro. I dette distriktet ble det ofte brukt
timotei av nordfinsk opprinnelse (Leif Stori,
pers.medd.). Husdyrbestanden besto av ei ku,
en okse, ei geit og 5-6 sauer. Innmarka ble giod-
slet bide med naturgjodsel og kunstgjodsel.
Gras-vegetasjonen den gang blir betegnet som
hog og tett og tung 6 hesje fordi den inneholdt
mye timotei.
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Fig.2.Fra Ytre Stefiordnes. Hovedbruket nederst, Myrlund overst t.v. Mellom Stefiordnes ogStetind (ibak-
grunnen) ligger Stelorden.

Ytre Stefiordnes. The farm Ytre Stefiordnes on the left, Myrlundatupperleft. Betweenstefiordnesand
Stetind (the highest mountain in the background) is Steftorden.

Etter fraflyttingen i 1956 brukte naboer inn-
marka som tilleggsjord (slitt) i 4-5 is, men i de
siste 20 6rene har det ikke vart slitt eller beitet
pi Myrlund, med unntak av tilfeldig slitt langs
stier og ved huset nir eierne besokte stedet i
ferietiden.

Aktuell vegetasjon

I dag er stsrstedelen av innmarka dominert av
solvbunke (Deschampsia caespitosa) og utgjor
en eneste bestand. Selv ikke vegetasjonen pi
arealer som ble brukt til potet&ker hele tiden
mens girden var i drift, skiller seg fra den ovrige
vegetasjonen. Mindre omrider pi innmarka er
dominert av strandror (Phalnris arundinacea)
eller bringebar (Rubus idaeus), og langs grensen
til tidligere utmark finnes bestander med myr-
og skogsarter, men uten treskikt (fig. 3).

Tilfeldig valgte faste ruter innen solvbunkebe-
standen ble analysert i 1979 og 1981, og resul-
tatene er vist i tabell l. Innslag av arter som
soleihov (Cahha palustris), stolpestarr (Carex
iuncella) , myrfiol (Viola palustris) og tridsiv
(Juncus filiformis) tyd,er p|at jorda jevnt over er

rioksi fuktig. Mange engarter, som engsoleie
(Ranunculus acris), engsyre (Rumex acetosa) og
engkvein (Agrostis tenuis) er konstante og kan
ha hog dekning i bestanden. Det finnes ogsi
noen fi skogsarter, for eksempel skogstjerne
( T rientalis europaea ), vanlig bjorne mose ( Poly -

trichum commune) og skrubber (Cornus sue-
cica).

Jordlaget i bestanden er ca. 30 cm tykt og
homogent, med hogt humusinnhold og mye rot-
ter, pH er ca. 4,5. Under jordlaget finnes tykke
lag med marin leire. Den analyserte bestanden
stir nar nordlige fuktengsamfunn beskrevet av
Passarge (1976) innen forbundet Caltho-Des-
champsion caespitosae Passarge 1976.

YTRE STEFJORDNES

Pi den tidligere innmarka pi hovedbruket, Ytre
Stefjordnes, ble en lignende solvbunkedominert
bestand analysert (tabell I). Girdsbruket ble
nedlagt omtrent samtidig som Myrlund, men
engvegetasjonen er her mye eldre, antagelig over
100 ir. Fremmed grasfro har ikke vart sidd inn,
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sphagnum spp. - torwose
Polytrichum strictum - filtbjdrnenose
Empetrum nigrum - krekJ-j-ng
Sorbus aucuparj-a - rogn
Juniperus comunj-s - einer
Sphagnum nemorun - furutorvnlose
Dicranun fuscescens - bergsigdmose
Ptlidium cj-l-iare - frynsenose
Carex juncella - stolPestarr
Vacclniun uliginosun - blokkeber
CalLuna wlgaris - rosslyng
Vacciniun myrtillus - blaber
scirpus caespitosus - bjonnskjegg
Sphagnum cf. rubellun - rodtortmose
Betula pubescens - LjOrk
Vdccinium vitis-idaea - tyttebar
Pleurozium schreberi - furumose
Juncus filifornis - tradsiv
Rubus chamaenorus - molte
Potentilla erecta - tepperot
Phleum pratense - timoter

-:-- 
|

-_

-

har ikke vegetasjonen forandret seg i vesentlig

grad. Engrapp (Poa pratensis) og skogstjerne
(Trientalis europaea) er wakere representert' i
tilledg er det kommet et lite innslag av vanlig

bjornemose. Tuene av solvbunke og stolpestarr

er dessuten blitt hogere og mer markerte'
Arsaken til at vegetasjonen pi Myrlund og

Ytre Stefjordnes er sa lik i dag, skyldes antage-

lig at engvegetasjonen i brukstiden ble utsatt for
de samme p&virkningene giennom sHtt og beite.

Da bruken opphorte, var derfor vegetasjonen

kanskje noksi lik i de to bestandene som i dag

er dominert av solvbunke. I tillegg til at det er

gett omtrent like lang tid siden bruken opp-

horte, er ogsi lokalklimatiske og jordbunnsmes-

sige forhold nokse ensartet pi de to engene.

Bestandene har en hog indre homogenitet og

er fattig pl arter og vekstformer. Siden varia-

Hylocomium splendens - etasjemose
Polytrichum comune - vanlig bjornemose-

--
carex canescens - grastarr
Luzula multiflora - engfrYtle
Triental is curopaea - skogstjerne
Rhytidiadelphus squarrosus - enqnose
Deschampsia caespitosa - solvbunke
Agrostis tenuis - enqkvein
Rumex acetosa - engsyre
Ranunculus acris - engsoleie
viola palustris - nyrflol

1234 12 13 14m

Fig.3.Myrlund, Ste0ordnes 13.7.81. Bindprofil fra gierde, som markerer grense mellom tidligere dyrka og

udyrka mark, og innover pA den tidligere innmarkd. Rutestorrelse I x I m. Dekningsgrad etter Hult'Ser'

nanders skala 1-5 (l-5 mm hoyde).

Cross-section from fence, representing the border between cultivated and uncultivated land, and inwards

the abandoned fietd. Square size I x I m. Cover 1-S according to Hult-Semander (l -5 mm height).

og det er heller ikke gjodslet med kunstgiodsel'

Vegetasjonen mi, i alle fall i en periode, ha vert
noksi ulik vegetasjonen pi Myrlund.

ENDRINGER I VEGETASJONEN _
DYNAMIKK

Etter at det forst var sidd timotei pi Myrlund,
kom antagelig etter hvert andre arter inn fra
den eldre enga i nerheten, og artsantallet okte
en del. Sl6tt og beite forte likevel til at antall
arter holdt seg forholdsvis lavt (se for eksem-
pel Steen 1956a). Da bruken opphorte, kunne
nye arter komme inn, selv om sterk dominans
av enkeltarter som solvbunke, kan medvirke til
at endringer kan ta lang tid. Fra 1979 til 198 I
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sjonen i rommet dessuten er liten, kan en regne vil endre seg med tiden (se for eksempel Beef-

med at situasjonen er ustabil og at vegetasjonen tink 1966, Lepuwen 1966, Maarel 1979).

Tabell I. Vegetaqionsanalyser fra tidligere innmark, SA-I Myrlund, SA-II Ytre Ste$ordnes, SB-I Myrlund. Rutc

storrelse 25 mz, eksposisjon V-VNV. Konstanskliasser I-V, midlere dekningsgrad 1-5 (Ilult-Semanders

skala).

euadrats from abandoned fields, SAJ Myrtund, SA-II Ytre Stetiordnes, SB-I Myrlund' Square size

25 m2 , aspect W-WNW. Constancy chsses I-V, mean cover I -5 (scale of Hult-Seraander).

Lokalitet
Loulity
Dato og flrstall
Date and year

Antall analyseruter
Number of quadrats

Gjennomsnitt antall ilter
Mean number of species

Deschampsia caespitosa

Agrostis tenuis
Rumex acetosa

Equisetum sylvaticum
Rhytidiadelphus squarro su s

Phleum pratense
Cerastium fontanum
Taraxacum sp.

Rume5 longifolia
Festuii rubra
Ranunculus acris

Poa pratensis

Trientalis europaea

Carex juncella
Caltha palustris

Juncus filiformis
Epilobium palustre

Galium palustre
Viola palustris
Carex nigra

Calamagrostis neglecta

Cirriphyllum piliferum
Juniperus communis
Galeopsis tetrahit
Luzula multiflora
Polytrichum commune

SA-I

4.-12.7.79

6

13,1

v.5
v.3
v.3
v.4
v.2
I.l

rr. r
v.l
v,1

v.2
v.3

v.2
tv.t
u:t

I.1

Iv.l
I.l
I.l
I.1
I.l

sA-u

13..16.7.79

9

14,9

v.5
v.3
v.4
v.4

I.1

v"2
v.l

v.2
IIt.2

v.l
tv.l
II.1
I.l
1.1

III.I
u.l

tv.2
Iv.1

I.1
v.l
I.1

sts-l

9.-13.7.81

6

14A

v.5
v.3
v.3
v.4
v.2
I.1
I.1
I.l
Ll

v.1
v.l

Iv.l
v.2

v.2
r.l
v.1
L1

I.l

IV.l
l.l
I.l
II.I

w.1
II.1

Andre arter (l.l), (Additional species /.1/: SB-I: Stellaria graminea, Leontodon autumnalis, Phalaris arundinacea'

Alchemilla vulgaris, Ranunculus repens. SA-II: Cornus suecica, Polygonum viviparum, Hylocomium splendens,

Mnium spp. SA-I: Carex canescens, Deschampsia flexuosa.
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SANNSYNLIG FRAMTIDIG VEGETASJONS-
UTVIKLING

En bindprofil (fig. 3), son) er lagt fra gjerdet
som markerer grensen for tidligere dyrket mark
og innover innmarka pi Myrlund, viser hvordan
bestanden som er dominert av vanlig bjorne-
mose danner en skarp grense Inot bestanden
som er dominert av solvbunke (SBJ, tab. l),
der bjornemose mangler helt. Det kan se ut
som om bjornemosebestanden er i ferd med A

utvide seg pi bekostning av solvbunkebestanden.
I sri fall kan vanlig bjornemose med tiden kom-
me til i dominere der solvbunke dominerer i
dag. Typiske engarter vil forsvinne, og myr- og
skogarter vil komme inn. Samtidig vil mindre
arealer kunne vere dominert av strandror eller
bringebar.

Senere kan skogsarter som bjork (Betula
pubescens), bliber (Vaccinium myrtillus),
tyttebar (Vaccinium vitis-idaea), smebregner
(Thelypteris phegopteris ogG ymnocarpium dry-
opteris) og etasjemose (Hylocomium lplendens) ,
eller myrarter som bjonnskjegg (Scirpus coespi-
tosus), molte (Rubus chamaemorus) og torvmo-
ser (Sphagnum spp.) komme inn og mer og mer
dominere i deler av bestanden. De lokale fuktig-
hetsforholdene vil antagelig variere mer etter
hvert som dreneringsgroftene gror helt igien.
Siden eksposisjonen er god og jorda er uten
skiktning, vil mer naringskrevende arter som
skogburkne ( A thy rium filix- femina), bringeber
og skogstorkenebb ( G e ranium sy lvaticum/ kunne
inngi.

Trar bruker store vannmengder gjennom
fordampingen, og markfuktigheten i et omride
vil vere storre om det er ipent enn om det har
tresetning. Siden hele utmarka pi Stefjordnes
ni vokser til med tett skog, vil antagelig hydro-
logien endre seg ogsi pi innmark, slik at ten-
densen til forsumpning blir mindre. Fuktighe-
ten i omri.det vil likevel sannsynligvis vere stor
nok til at sene suksesjonstrinn pi den tidligere
innmarka vil kunne besti av smibregneskog
med blibarskog pi torrere partier. Pi den flate
delen i @st ligger forholdene til rette for myr-
dannelse. Her grenser den tidligere innmarka til
store myromrider (sml. girdsnavnet). Furu
(Pinus sylvestris) , bjork eller grior (Alnus in-
cana) kan komme til i dominere i den endelige
skogen pri Stefjordnes.

Det er vel ikke usannsynlig at de kommende
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skogstypene vil stiL nar vegetasjonstyper som
fantes pl Stefjordnes for jordbruket ble innfort
pi stedet. Slik det ble drevet for, utnyttet jord-
bruket de naturlige ressursene uten at det forte
til irreversible endringer i hydrologi og topo$a-
fi. Nir jordsmonnutviklingen er kommet godt i
gang og dreneringsgroftene er grodd helt igjen,
vil til slutt bare overgrodde rydningsr@yser
minne om den tidligere jordbruksdriften pi
Myrlund.

Jeg vil takke Oddvar Johan Lowik, Leif Stori
samt Milly Losvik og Albert og Karen Martinus-
sen for opplysninger om lokal jordbrukshistorie
og jordbruksdrift. Eli Fremstad og Arnfinn
Skogen takkes for verdifulle kommentarer til
manuskriptet.

SUMMARY

A summary of the newer agricultural history of
Stefjordnes, Tysfjord, and of the management
of a smaller farm, Myrlund, which was cleared
in 1939 and abandoned in 1956, is given. The
vegetation of a stand on a former meadow on
Myrlund is described, based on 6 permanent
plots of 25 m2 each, taken in 1979 and 1981.
In addition the vegetation of a similar stand on
the abandoned farm Ytre Stefiordnes is presen-
ted. The changes and dynamics of vegetation
are considered, and the potential natural vege-
tation of the stands is supposed to be a moist,
medium rich woodland, dominated by birch
(Betula pubescew), pine (Pinus sylvestris) or
alder (Alnus incana). It is emphasized that for-
mer agricultural influences on the nature were
mainly reversible.
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Laven Bryoria implexa ny for Noreg

The lichen Bryoria implexa new to Norwal'

KARI BALKE @ISETH

Vestmarkveien 27
1300 Sandvika

SISSEL AARVIK

5676 Baldersheim

Under arbeidet med hovudoppgiva vir om lav
og svoveldioksydureining i Oslo-omridet (Oiseth

& Aarvik 1980) fann vi laven Bryoria implexa
(Hoffm.) Nyl. I fylgie Krog et al. (1980) er
denne arten ikkje tidlegare pivist i Noreg. No-
menklaturen fylgier Krog et al. (1980).

Lokalitet: Akershus, Barum, Kampekleiva,
UTM: NM 828,523,330 m o.h.

Lokaliteten

Laven vart funnen pi gran i ei vestvendt li pi
nedsida av vegen mellom By i Lommedalen og
Kampen. Blandingsskog av gran, bjork og rogn
dominerer i beltet langs vegen. Pi grunn av ru-
tinen under innsamlingsarbeidet vart det samla
lav pA fleire grantre pi same lokaliteten. Dette
saman med det faktum at vi ikkje kunne skilja
dei ulike Bryoria-artane i felt, gier det vanske-

leg i seia noko om storleik/alder m.m. pi treet/
trea der arten vart funnen. Dei fleste grantrea
var etter miten gamle, men det vart samla lav
bide pi yngre og daude tre.

Kvantitativt er ikkje lavfloraen serlig rik i
Kampekleiva. Lokaliteten var likevel ein av dei
lokalitetane i granskinga der det vart funne
flest lavartar pi gran. I tilleggt:d Bryoria implexa
vart fylgjande artar registrerte pA gran: Bryoria
capillaris (bleikskjegg), B. fuscescenl (mork-
skjegg), B. nadvornikiana (sprikjeskjegg), B.
pseudofuscescens (narreskjew), B. vrangiana
(vrangskjegg), Cetraia chlorophylla (vanleg
kruslav), C. pinastri (gullroselav), Hypogymnia
physodes (vanlig kvistlav), H. tubulosa (kule-
kvistlav), Parmeliopsis atnbigua (gul stokklav),
P. hyperopta (gri stokklav), Platistnatia glauca
(vanleg papirlav), P s eud ev ernia furfurac ea (elg-

hornslav), Us nea filip endala (hengiestry), og U.

sub floridana (piegstry).

Kjemi

Artar av slekta Bryona (brunskjegg) er ofte
vanskelege i bestemma berre ut fri morfologiske
kjenneteikn. Kjemisk skll Bryoria implexa seg

fri tidlegare kjende Bryoria-afiar i Noreg ved. i
innehalda psoromsyre (PD* svovelgul) (Dahl
& Krog 1973). Under arbeidet med oppgiva
vart alle Bryoria+ksemplara som hadde negativ
reaksjon med kalilut (K-) tynnsjiktkromato-
grafert etter metoden til Culberson ( 1972)
modifisert av Menlove (1914). Eit par av desse

eksemplara fri Kampekleiva synte seg i inne-
halda psoromsyre og vart bestemte tll Bryoria
implexa.

Morfologi

Morfologisk stir Bryoria implexa nar B. pseu-
dofuscescens (narreskjegg) (Brodo & Hawks-
worth 1977). Det mest velutvikla eksemplaret
som vart funne er ca. 6 cm langt, hangande
fri basis og matt gribrunt. Fargen er noko
morkare enn det som er vanleg for B. capillaris
(bleikskjegg), men litt ljosare enn vanleg farge
f.or B. fuscescens (msrkskjegg), B. vrangiana
(vrangskjegg) og B. pseudofuscescens (narre-
skjegg). Greinene i thallus er ujamne og noko
vridde med fortjukningar og innsnevringar. Pi
greinene er det talrike forholdsvis store og av-

lange pseudocypheller. Virt materiale manglar
typiske soral og stemmer elles ogsi godt over
eins med skildringa av arten i Brodo & Hawks-
worth (op. cit.).
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Utbreiing

I fylgie Dahl & Krog (1973) forekjem Bryoria
implexa spreidt i den boreale sona, men utbrei-
inga er lite kjend. Arten er tidlegare registrert
bide i Sverige og Finland (Krog et al. 1980),
men er ikkje kjend fri Storbritannia (Hawks-

worth et al. 1980). I Nord-Amerika fins arten
ogsi spreidt (Brodo & Hawksworth 1977).

Nir det gjeld nomenklaturen, bor ein vera

klir over at Alectoria implexa i tidlegare lit-
teratur som ot'tast refererer tilBryorin capillaris
(bleikskjegg) (Krog et al. 1980).

Eksemplara ligg i herbariet i Botanisk museum
i Oslo.

SUMMARY

Bryoria implexa (Hoffm.) Nyl. has been dis-

covered for the first time in Norway. The locali-
ty is in Berum in the county of Akershus in
South+ast Norway (UTM:NM 828, 523). The
lichen was found on Picea abies,

Bryoria implexa was identified by its content
of psoromic acid through the use of thin-layer
chromatography. Its morphology is in accor-
dance with the description given by Brodo &
Hawksworth (19'l'l).
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(Malaxis monophylla)

TROND SCHUMACHER

Botanisk institutt
Box 1045. Blindern
Oslo 3

Innledning

De fleste botanikere synes det er ekstra glevt i
finne orkideer. Dette skyldes bide at mange er
sjeldne og opplevelsen ved den blomsterprakt
de kan framvise. Mange av de sjeldne orkideene
har spesielle voksestedskrav og finner fi egnede
lokaliteter i naturen. En gruppe som er spesielt
utsatt, er de som er nesten eksklusivt bundet til
rikmyrer, slike som myrflangre (Epipactis palus-
tris), fjellmarihand (D ac ty lorhiza pseud o c ordi-
gera) , blodmarihand (D. cruenta), knottblom
(Malaxis monophylla) og fettblad (Liparis
loeselii). Ettersom denne lokalitetstypen forst
og fremst finnes i de folkerike lavlandsomrid-
ene pi @stlandet, og derfor ofte er oppdyrket,
tilplantet med skog og nedbygd, horer disse
orkideene til de mest truete og sirbare arter i vir
natur. Fettblad regnes ni som utryddet i Norge
(Hoiland 1981). Med knottblad stir det heldig-
vis noe bedre til, og ekstra hyggelig er det nAr
arten dukker opp i nye omrider, slik som i
Stor-Elvdal kommune i Osterdalen, hvor den
ble funnet av to av forfatterne (T.S. og E.B.)
sommeren 1981.

Denne artikkelen oppsummerer det vi vet
om biologi og forekomst av knottblom i Norge.

Den 
.bygger 

pt opplysninger i en rapport til
Miljoverndepartementet og over "Truete og slr-
bare plantearter i Sor-Norge" (Halvorsen 1980a,

1980b), og dessuten pi registreringer utfort av

Flora-Atlas-komiteen, Botanisk hage og mu-
seum, Universitetet i Oslo, som velvilligst er stilt
til vir ridighet. En spesiell takk rettes til Finn
Wischmann for verdifulle opplysninger og stor
hjelp under bearbeidingen av det norske mate-

RUNE HALVORSEN

Botanisk hage og museum
Trondheimsveien 23B
Oslo 5

rialet. Forsvrig vil forfatterne v@re svert takk-
nemlige for i fi opplysninger om eventuelle nye
funn av arten.

Systematisk plassering, karakteristiske kjenne-
tegn og sammenlikning med narstiende arter

Knottblom er en av vire uanselige, smiblom-
strete orkideer, og horer derfor hjemme i
orkidefamilien (Orchidaceae). Den blir opptil
20 cm hoy. Hele planten er mer eller mindre
gulgronn, ogsi blomstene (Fig. l).

Det har v&rt og er delte rneninger om
slektsplassering av arten. Tidligere ble den fort
til sin egen slekt,Achroanthes (av gresk achroos
= fargelos, og anthos = blomst), pi grunn av sin
n-oe s@regne bygning av stovknapp og griffel-
soyle (jfr. f.eks. Lagerberg & Holmboe 1938),
men blir ni av de fleste botanikere plassert i
slekten Malaxis (Hult6n l9'7 1, Lid 1974), en
overveiende pantropisk slekt med ca. 25O re-
presentanter (Dahlgren et al. 1976). Flora
Europaea (Moore 1980) behandler arten innen
slekten Microstylis. Dressler ( I 98 I ) forer knott-
blom til gruppen (tribus) Malaxideae, med 6
slekter. Av vAre hjemlige orkideer horer ogsi
myggblom (Hammarbya paludosa) og fettblad
hjemme her.

Ser man n&rmere pi planten, har knottblom
flere felles trekk med tropiske orkideer enn
med de fleste av vire orkidearter, Det mest
ioynefallende er kanskje at nedre segment av
stengelen er oppsvulmet og danner en stengel-
knoll (pseudobulbe). Dette er noe man forst og
fremst finner hos planter som er tilpasset et epi

Sjeldne og sirbare plantearter i Sgr-Norge - IV. Knottblom

Rare and threatened plant species in South Norway- IV. Malaxis monophylla

EGIL BENDIKSEN

Botanisk hage og museum
Trondheimsveien 23B
Oslo 5
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Fig. 1. Knottblom (Malaxis monophylla). A. Halv
naturlig storrelse, tegnet etter herbarieeksem-
plar. B. Blomst (x 5).

Malaxis monophylla. A. Half natural size,
drawn from herbarium specimen. B. Flower
(x 5).

fyttisk levevis (som vokser utenpe eler oppe i
en annen plante), slik som majoriteten av tro-
piske orkideer er. Ogsi myggblom og fettblad
har stengelknoll. I stengelknollene lagres vann

og naring til hjelp for planten glennom perio-

der med ugunstige miljoforhold. De kan leve

videre i ett til flere ir etter at resten av planten

har visnet ned. Et godt artskjennetegn er ogsi
det tynne, brede, tett buenervete bladet. Bladet
er elliptisk, ofte noe tilspisset og sitter ved sten-
gelbasis. Hvis planten unntaksvis utvikler to
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eller tre blad, vil de siste vere sme og ha awik-
ende form. Fra undersiden av stengelknollen
(faktisk er det to som sitter tett sammen) gir
det ut et rotknippe.

Orkideblomsten er komplisert bygd og van-
skelig A finne ut av, og knott-'blomsten'.er intet
unntak. Som hos mange andre orkideer er blom-
sterstilken widd. Hos de fleste stopper vrid-
ningen etter en halv omdreining (180o) slik at
leppen i blomsten blir pekende nedover (eks.

marihandslekten Dactylorhiza). Hos knottblom
(og de nerstiende myggblom og fettblad) fort-
setter vridningen til 360o (hyper-resupinasjon)

slik at leppen vender oppover igien. Griffelsoy-
len blir ogsi boyd oppover og peker samme vei
som leppen. Knottblom har en av de minste
orkidebiomster man overhodet kjenner. Av
blomsterdekkbladene er leppen bredest med en

skilformet fordypning ved grunnen. Ytterst
smalner den av til en utdratt spiss. De ovrige
blomsterdekkbladene er lansettformete, de to
sidestilte i indre krans nermest tridformete og

hengende ned. Spore mangler. Blomstene er

blekt gulgronne og sitter i en 3 - 10 cm lang,
mangeblomstret klase (Fig. l.). Blomstringen
finner sted i juni og juli.

Den arten som i forste rekke kan forveksles
med knottblom, er myggblom. Likhetene er si
store at de fleste orkidespesialister i dag ogsi
forer myggblom til slekten Malaxis (Dressler

l98l). Det som skiller artene er at myggblom
har bredere blomsterdekkblad; spesielt leppen
er bred, butt og kort og betydelig kortere enn
ytre blomsterdekkblad. Et enda bedre skilletegn
er at myggblom ikke har noe som likner de to
tridsmale blomsterdekkbladene hos knottblom.
Myggblom har dessuten to til tre mindre blader
ved stengelbasis. Voksestedsokologien er ogsi
forskjellig; myggblom foretrekker intermediare
torvmose-myrer, en voksestedstype som knott-
blom unngir (fr. okologiavsnittet).

Fettblad stir som nevnt ogsi systematisk
nrr knottblom, men skilles lett ved sine mange
blader ved stengelbasis, hvorav to pi stengelen
er store og n@rmest motsatte.

Reproduksjonvkologi

Det foreligger ingen sikre opplysninger om be-

stovningsokologien til knottblom, ei heller om
gruppen Malaxideae i sin helhet(Dressler l98l).
Lagerberg & Holmboe ( 1938) antyder at bestov-
ningen sannsynligvis skjer ved hjelp av mygg og



andre sma insekter, men at selvbestovning ikke
kan utelukkes. Fagri (1970) konkluderer med
at blomsterbygningen hos knottblom (og mygg-
blom) er slik at selvbestovning synes utelukket.
Ifolge Fagri (1970) er det ogsi observert at
blomstene hyppig besokes av smi insekter. Det
som i forste rekke styrker teorien om at insek-
ter stir for bestovningen, er dannelsen av en
klisterdripe pi toppen av griffelsoylen. Denne
legger seg an mot polliniene (stovmassen) og
forblir klebrig i flere dager. Et insekt som be-
soker blomsten i denne perioden, trolig pi jakt
etter nektar som i smi mengder samles i den
skilformete fordypningen av leppen, vil vanske-
lig kunne.unngi 6 fi klisteret med pollinier pi
seg. Under passasje innover griffelsoylen mot
nektaren (i en annen blomst), vil polliniene
kunne festes til arret bak pi griffelsoylen. Hvor-
vidt det er slik eller ikke, er enni ikke sikkert
observert. Man vet imidlertid at dannelse av

klisterdriper hos andre orkide-slekter som regel
er grunnlaget for en vellykket insektbestovning

fifr. Fagri 1970). Hos fettblad, hvor stovknap-
pen med polliniene er boyd over mot arret,
skjer det angivelig en selvbest@vning ved at
polliniene glir ned pi arrflaten (Lagerberg &
Holmboe 1938, Fagri 1970).

Etter befruktningen dannes det orsmi fro i
plantens kapsler, og som hos orkideer forovrig,
spres froene med vinden. Knottblom har imid-
lertid sikret seg ved ogsi i ha evne til vegetativ
formering. Det skjer ved at orsmi grolegemer
dannes i bladranden, enten enkeltvis eller i
grupper, og ofte i slike mengder at det kan se ut
som om bladet har smi 'kjertelhir'. Grolegem-
ene er smi og tynne og minner i form og stor-
relse om froene til planten. Det har vart antatt
at disse, liksom froene, kan spres med vinden
(Skottsberg 1934,fig. 239). Grolegemer pi blad-
ene relnes som en primitiv karakter og er hoyst
uvanlig blant blomsterplanter.

Utbredelse og forekomster

Knottblom har en boreal-sirkumpolar utbred-
else, i Europa boreal-montan med utposter ned
mot Sor-Russland, Nord-Italia og sentrale deler
av Sveits. Hovedtyngden gir gjennom de tem-
pererte deler av Nord-Asia og dessuten gjbnnom
Nord-Amerika, hvor arten opptrer med en egen
varietet (Hult6n 1950). I Fennoskandia har

arten et ostlig og borealt utbredelsesmonster
(Erlandsson 1937, Htlt1n 197 l).

Data av artens finnesteder i Norge er opp-
summert i tabell I. En kritisk gjennomgang av

herbariebelegg og litteraturangivelser har resul-
teri i 53 finnesteder. Mange av funnene er av

gammel dato med upresise lokalitetsangivelser.
En udatert innsamling fra Oppdal uten innsam-
lers navn belagt i herb: O samt en ubelagt
angivelse fra Nore i Buskerud (Poulsson 1890)
ikke tatt med.

I I av finnestedene er definitivt odelagt ved

nedbygging eller grofting og uttorring. Tallet
trolig alt for lavt. Mange lokaliteter er ikke
undersokt siden funnene ble giort. Da mange av

disse ligger i eller nar tettsteder hvor pivirkning
fra menneskelige aktiviteterer store, er sennsyn-
ligheten stor for at ytterligere lokaliteter er ode-
lagt. Vi antar at antall odelagte lokaliteter er
innpi det dobbelte av hva vi til ni med sikker-
het har kunnet fastsli.

Hva si hvis lokaliteten er intakt, vil knott-
blom da finnes der etter 50-150 ir? Til det
kunne man svare at det er jo bare i sjekke, men
si enkelt er det nok ikke! Selv etter en nitid un-
dersokelse av alle tidtgere registrerte finneste-
der, vil man ikke kunne vrere sikker pi artens
status.

Knottblom opptrer som oftest ikke irvisst
pi voksestedet. De underjordiske delene kan
leve flere sesonger for de viser seg med blad og

blomst. Eksempelvis kan nevnes at pi ett av

voksestedene i Oslo, hvor knottblom ble funnet
forste gang i 1949, er den blitt ettersokt ir om
annet uten resultat inntil den ble funnet med

ett sterilt eksemplar (stengel og blad) sommeren
1980. Videre ble l0 intakte lokaliteter hvor
arten har opptridd de siste 25 ir oppsokt av en

av forfatterne (R.H.) i perioden 1976-1979.
Knottblom ble da funnet med fra ett til fi
eksemplarer pi 5 av dem.

Av tabell I fremgir at arten er funnet pi 23

lokaliteter de siste 25 ir. De siste 5 irene er l7
lokaliteter blitt oppsokt fra en til tre ganger for
om mulig i gienfinne knottblom. 5 av lokalitet-
ene var odelagt. PiL 6 av de gjenvarende 12

lokalitetene lyktes det i pivibe arten. I tillegg
kommer nyfunnet fra Stor-Elvdal som gir 7

finnesteder i denne perioden.
De tilgjengelige data om finnestedene og

forekomstene av knottblom er oppsummert i
form av et utbredelseskart i fig. 2.
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Tabell I.Fylke- og kommunefordeling av lokaliteter for knottblom (Malaxis monophylla)

Distribution of the localities o/Malaxis monophylla.

Antall lokaliteterlnumber of localities

Fylke
County

@stfold
Oslo
Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Kommune
Municipality

Hvaler
Oslo
Barum
Asker
Vang
Loten
Asnes
Amot
Stor-Elvdal
Ringsaker
Jevnaker
Sondre Land
@stre Toten
@yer
Ringebu
Nord-Fron
Sel
Dovre
Hole
Ringerike
Lier
Nedre Eiker
Ovre Eiker
Ramnes

Sum

Vestfold

Her er ogse inkorporert resultatene av de
siste irs ettersoking av arten. Finnestedene de
siste 25 ir fordeler seg pa tre ulike figursymbo-
ler, alle lukkede (svarte symboler). Eldre funn er
gitt ipne symboler. Enkelte av disse finnested-
ene er upresist angitt og er pi kartet skilt ut
med eget figursymbol (ipen stjerne). Beviselig
odelagte lokaliteter er markert med ipen sirkel.

Ser man pi alle lokalitetene under ett. frem-
gir at knottblom har en ostlig - sorostlig ut-
bredelse i Norge. Finnestedene hvor arten ikke
beviselig er utgitt strekker seg fra Ramnes i
Vestfold i sor (59o20'N) til Dovre i Oppland i
nord (ca 62'N), og fra Asnes i Hedmark i ost
(12"8) til Dovre i vest (9"20,8). Lokalitetene
Iigger fra havets nivi i sor til ca 550 m (Dovre,
upresis lokalitetsangivelse). Ettersom de nord-
lige funnene i Gudbrandsdalen er gamle (Dovre
1855, Nord-Fron 1849) og trolig utgitt, synes
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Yoksestdlhabitat

@delagt
Destroyed 1956-81

I

1976-81

I

1

det nye funnet fra Stor-Elvdal i ha stor inter-
esse som mulig nordligste og hoyestliggende
lokalitet (61" 32' N, 480 moh) i artens nAvar-
ende kjente norske utbredelsesomride. En ner-
mere beskrivelse av lokaliteten er gitt i okologi-
avsnittet nedenfor.

Utbredelsesmonsteret tyder pi at arten
setter spesielle krav til klimaet. Den finnes i
relativt torre, sommervarme omrider hvor det
er et godt snodekke om vinteren. Innenfor
dette arealet er forekomstene klart berggrunns-
geologiske betinget. Finnestedene er konsentrert
innenfor Oslo-feltets kambrosilurbergarter, eller
pi steder hvor det er pivist rester av slike berg-
arter (ifr. Holtedahl 1960, pl. 7 og l9). Dette
henger sammen med artens spesifikke krav til
voksesteder (fr. okologiavsnittet).

De storste forekomstene ligger i Ringsaker
(Hedmark), Ringerike og@vreEiker (Buskerud).
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Fig. 2. Utbredelsen av knottblorn (Malaxis monophylk)
i Norge.

The distibution o/ Malaxis monophylla ln

NorwaY.

o Finnested 1975-1981 (Collected in the period
r976- 1981)

! Finnested 1956-1976. Ettersokt i perioden

1976-1981 uten resultat (Collected in the

penod 1956-1976. Searched for in the period
1 9 76 - 1 98 I without results ).

tr Finnested fsr 1956. Ettersokt i perioden 1976-
1981 uten resultat (Collected prior to 1956.

Searched for in the period 1976-1981 without
results).

a Finnested 1956-1981. Ikke ettersokt i perio-

den 1976-1981 (Collected in the period 1956'

. 1981, but not searched for 1976-1981).r\ Finnested for 1956. Ikke ettersokt i perioden

1975-1981 (Collected prior to 1956. Not
searched for in the period 1976-1981).

o Odelagte lbkaliteter (Destroyed habitats).
* Gamle, upresist lokaliserte finnesteder /O/d

and unprecisely localized collections).

hvor arten er funnet pi flere lokaliteter de siste

25 ir. Finnbstedene innen kommunene ligger

ner ved hverandre, og pi enkelte av dem er ar-

ten observert flere ganger de seneste irene. I
andre kommuner, hvor arten i gammel tid ble

funnet en rekke ganger, slik som i Asker og

Brerum, er arten ni knapt forekommende som

f olge av lokalitetso deleggelse.

Okologi

Allerede i 1861 oppsummerte M.N. Blytt sine

inntrykk av artens voksestedskrav slik: "paa
sumpige Steder, isar ved Randen av Skovkjern
og paa lavliggende Skovenge og Myrer - . . Paa

Underlag af Kalk, dog neppe udelukkende"
(Blytt l86l). Det foreligger fiL beskrivelser av

de norske lokalitetene, og @kologiske data mang-

ler for de fleste funnene. Flest data knytter seg

til det nye finnestedet i Stor-Elvdal kommune,
og lokaliteten med det aktuelle voksestedet skal

derfor kort beskrives.
Stor-Elvdal-lokaliteten er en ekstremrik myt

som ligger i den mellomboreale sone (Ahti et al.

1968), 480 m.o.h., i et omrAde som forovrig
er dominert av artsfattige, ensartede lav- og

lyngfuruskoger. Myras neringsstatus er betinget

av en forekomst av kalkdolomitt i skogsskrin-
ingen i vest som gir neringsrikt, kalkholdig til-
sig til myra. Forovrig bestir berggrunnen av lys

sparagmitt, som avgir lite plantenering og gir en

fattig vegetasjon i omkringliggende omrider
(fig. 3). Myra er en delvis ipen, topogen, myr-
kantpivirket skogsmyr dominert av fastmatter,
men med store deler tuevegetasjon tresatt med
bjork (Betula pubescens), gran (Picea abies),

fwu (Pinus sylvestris) eller grior (Alnus incana).
Den siste dominerer i mer sumppregete kantav-
snitt av myra. En rask floristisk inventering av

myra resulterte i funn av 67 hoyere planter og

29 moser. De floristiske data er oppsummert i
tabell 2.

Pe myrflatene dominerer nordlandsstarr
(Carex aquatilis), strengstarr (C. chordorrhiza),
gulstarr (C. flava), slittestarr (C. nigra),sveltull
(Scripus hudsonianus) og bukkeblad (Menyan-

thes trifoliata), i bunnsjiktet brunklomose (Dre-
panocladus revolvens) og stjernemose (Campy-

lium stellatum).
Fattige tuepartier er dominert av skinntryte

( Vaccinium uliginosum), tranebar (Oxycoccus

quadipetalus), molte (Rubus chamaemorus),
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sporogmitt sporogmitt

Fig. 3. stratigrafisk skisse fra den nye lokaliteten for knottblom i stor-Elvdal kommune.

Generalized statigraphy of the new locality in Stor_Elvdal.

rusttorvmose (Sphagnum fuscum) , kjott_torv_
mose f.S. magellanicum) , furutorvmose (5.
nernoreum) og filtbjornemose (Polytrichum
strictum).

Et karakteristisk trekk ved myra er de store
forekomstene av ulike orkideer slik som skog-
marihand (Dactylorhiza fuchsii), flekkmari-
hand (D. maculata) og korallrot (Corallorhiza
trifido), mens brudesporc (Gymnadenia conop-
sea/" smitveblad (Listera cordata) og knottblom
var mer tilfeldige til enslige i sin opptreden.
Bjonnbrodd (Tofieldia pusilla), fjellsnelle
( Equisetum variegatum), gronnvier ( Salix phylt
cifolia) og bladmosen Catoscopium nigritum ut-
glor et 'alpint' innslag pi myra. Knottblom
vokste pi en lav tue. Her stod et enslig eksem-
plar blant rosetorvmose ( Sphagnum warnstorfii)
med bukkeblad, skogmarihand og blitopp (Moti-
nia caerulea) som dominerende i fjetlsjiktet.

Pi de ovrige norske myrlokalitetene synes
det ogsi som om knottblom foretrekker de noe
't@rrere' myromridene slik som pi lavere tuer
og pi fastmatter i rike/ekstremrike myrkant-
samfunn. Dette gjelder for 3 av de undersokte
RingerikeJokalitetene, hvor knottblom bl.a.
vokser sammen med kornstarr (Carex panicea),
hirstarr (Carex capillais), nebbstarr (Carex
lepidocarpa) og bukkeblad, med dominans av
Drepanocladus revolvens var. intermedius i
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bunnen. Videre er den registrert i kantpivirket
matte av brunklomose, mens den pi en tredje
lokalitet er notert pi fastmatter av tepperot
(Potentilla erecta), kornstarr og bukkeblad med
bekkevrangmose (Bryum pseudotriquetum) r
bunnsjiktet. Pi svakt hellende rikmyrer (@vre
Eiker) er knottblom funnet plL ekstremrike
tuer og fastmatter hvor rosetorvmose, stjerne-
mose og brunklomose dominerer i bunnen.

Knottblom er ogsi funnet i sumpskog av
grior, svartor (Alnus glutinosa) eller bjork
rundt tjern og ved myrer. Pi to lokaliteter
(Asker, Ringerike) inngir arten i en karakteris-
tisk vegetasjonstype man finner ved eutrofe
tjern, hvor myrtelg (Thelypteris palustris) stin
sammen med takrsr (Phragmites communis) r
matter av krevende torvmosearter (bl.a. karak-
teristisk med forekomst ay beitetorvmose.
Sphagnum teres).

Si vidt vites er alle de norske funnene av
knottblom glort pi rike sump- og myrlokali
teter hvor det er kalkholdige bergarter eller til-
sig fra slike. Sump-lokalitetene er rundt eutrofe
vann eller i kanten av myrer; myr-lokalitetene
gierne pi overgangen mellom fastmatter og lave
tuer, bide pi flatmyrer og bakkemyrer.

Erlandsson (1937) oppsummerer siri egen og
andres kjennskap til artens voksesteder i Fenno-
skandia og konkluderer med at knottblom



synes a foretrekke oresumper pi kalkgrunn.
Han gir forovrig en mer detaljert beskrivelse av
en av ham nyoppdaget lokalitet i Norrbotten
hvor knottblom vokste i porse-kratt (Myrica
gale) med noe bjork og grior rundt myrpartier
dominert av finnmarkspors (Ledum palustre).
Her vokste knottblom i tuer dominert av torv-

moser (Sphagnum spp.) og bukkeblad. Viktige
bunnmoser var rosetorymose, bekkefagermose
(Rhizotnnium punctatum), stjernemose, vanlig
filtmose (Aulacomnium palustre) og kranse-
mose (Rhytidiadelphus triquetrus). De okolo-
giske forhold synes i v&re sv&rt like de man
finner pi Stor-Elvdal-lokaliteten beskrevet over.

Tabell II. Artsliste for den nye lokaliteten til knottblom (Malaxis monophylla) i Stor-Elvdal kommune.
List of species from the new locality o/Malaxis monophylla fn Stor-Elvdal.

* * = dominerende (dominant), .* = vanlig (common) , resten forekommer sparsornt (no sign = sparse)

Hoyere planter ( phanerograms ) :
rt Alnus incana

Betula nana
* Betuia pubescens

* !t Calex aquatilis
C. capillaris
C. dioica

* rr C. chordorrhiza
** C. flava

C. magellanica
* rt C. nigra

C. panicea

C. vaginata
Crepis paludosa

rr Comarum palustre
r! Corallorhiza tdfida
* Dactylorhiza fuchsii
* D. maculata

Deschampsia caespitosa
Empetrum hermaphroditum

* Equisetum arvense
E. fluviatile
E. palustre

* E. sylvaticum
E, variegatum

't Eriophorum latifolium
Filipendula ulmaria
Geum rivale
Geranium sylvaticum
Gymnadenia conopsea

* Hieracium vulgatum coll.
Juniperus communis
Linnaea borealis
Listela cordata
Luzula sudetica
Malaxis monophylla
Melampyrum sylvaticum

* * Menyanthes trifoliata
* Molinia caerulea

Moneses uniflora
* Oxycoccus quadripetalus

Parnassia palustris
rt Pedicularis palustris
:r Picea abies
.t Pinguicula vulgaris

Pinus sylvestris
Polygonum viviparum

* Potentilla erecta
Pyrola minor

.t Rubus chamaemorus
R. saxatilis
Salix caprea

.t S.lapponum
S. pentandra
S. phylicifolia
Scheuchzeria palustris
Scirpus caespitosus

* rt S. hudsonianus
S. quinqueflorus

rt Selaginella selaginoides
* Solidago virgaurea

Sorbus aucuparia
Tofieldia pusilla
Trientalis europaea
Triglochin palustre
Vaccinium myrtillus

:t V. uliginosurn
rt V. vitis-idaea

Moser (bryophytes):
!r Aulacomnium palustre
* Bryum pseudotriquetrum

Calliergon cordifolium
C. giganteum
C. stramineum

*.t Campylium stellatum
Catoscopium nigritum

:r Cinclidium stygium
Cratoneuron commutatum
Dicranum scoparium

* * Drepanocladus revolvens
Fissidens adiantoides
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Tabell II. fortsetter:

Hylocomium splendens
Paludella squarrosa
Plagiomnium ellipticum
Pleurozium schreberi

't Polytrichum strictum
Rhizomnium punctatum
Sphagnum flexuosum s.l.

* S. fuscum
* S. magellanicum

Konklusjon

Knottblom er med sine smi blomster en uanse-
lig plante. Dens forekomster er som regel spar-
somme og ikke irvisse. En sikker vurdering av

hva som er aktuell forekomst og hva som horer
historien til, er derfor umulig. Resultatet av

undersokelsen viser imidlertid klart at knott-
blom er sirbar og i tilbakegang i Norge. Mange
tidligere lokaliteter er odelagt. Flere av de ni-
verende lokaliteter er utsatt; mange ligger i tett
befolkete omreder, og utnyttelse av rike og
ekstremrike myrer, som utglor artens hovedha-
bitater, finner fremdeles sted. Vi tror at angivel-
sene fra de siste 25 Lre, i alt 23 finnesteder, gir
et nogenlunde realistisk bilde av artens status i
dag. Men det er fremdeles et visst hiLp om at
den vil kunne opptre pe noen av de eldre og
upresist angitte lokalitetene, som ikke har vert
unders@kt pi 6Lrtier. Dette vil kunne bringe den
aktuelle forekomst opp pe et trettitalls lokali-
tetpr. Muligheter for nyfunn er tilstede.

I en nylig utarbeidet rapport for Miljovern-
departementet (Halvorsen 1980a), konkluderes
med at knottblom er sirbar og i tilbakegang i
Sor-Norge.

Artens forekomster i Norge er avhengig av

en omfattende myrreservatplan(se Moen 1973).
To av lokalitetene til knottblom er i dag fredet,
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SUMMARY

This paper gives a survey of occurrence, distri-
bution and substrate ecology of Malaxis mono-
phylla in Norway. Available data on system-
atics, pollination and dispersion are also sum-
marized. It is concluded that the species is vul-
nerable. The Norwegian populations are still be-

coming fewer. Of the 53 localities where the
species has been recorded, it is asserted that I I
of them have been destroyed. It is assumed that
Malaxis monophylla is now inhabiting about
25-30 out of the previous known stations.
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lakes or mires. Its actual habitat is preferably in
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Soppsosiologi, en ny mykologisk forskningsretning i Norge

Mycosociology, a new branch of mycology in Norway
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Soppsosiologi er en gren av mykologien hvor
plantesosiologiske metoder er tatt i bruk for i
klargjore soppenes opptreden i naturen. De
forste soppsosiologiske arbeidene ble utfort i
Osterrike og Tyskland i 1930-irene (Haas 1933,
Hsfler 1937, Leischner-Siska 1939, m.fl.).
Senere har spesielt mellom- og osteuropeere ut-
fort soppsosiologiske undersokelser og utviklet
denne disiplinen. Bide for og etter soppsosio-
logien fikk sitt giennombrudd er det utfort
mange mykologiske arbeider med adskillige
data om soppenes voksestedspreferanser og om
sopparter som er karakteristiske for forskjellige
vegetasjonstyper, f.eks. E. Henning (1888) som
redegtror for storsoppenes forekomst i forskjel-
lige vegetasjonstyper i Herjedalen, og Favres og
Einhellingers undersokelser over storsopper i
forskjellige myrtyper fra henholdsvis 1947 og
1976. De kan imidlertid ikke kalles soppsosio-
logiske i egentlig forstand, da de ikke inkluderer
metoder som setter en i stand til i foreta tall-
messige beregninger og sammenligninger mel-
lom samfunn.

Innenfor soppsosiologien fins to hovedret-
ninger. Den ene tar utgangspunkt i samfunnene
av gronne planter og soker h gtrore rede for
hvilke sopparter som inngir i de forskjellige
typene. Den andre retningen tar utgangspunkt i
soppene selv og soker i definere egne samfunn
av sopper, tilsvarende som plantesosiologen
definerer samfunn av gr@nne planter og en

fuglesosiolog vil soke i definere samfunn av
fugler.

Av fremtredende eksponenter innenfor den
fsrste av disse retningene kan nevnes pioneren
Haas med viktige arbeider fra 1933 og 1971,

nederlenderen Arnolds med soppsosiologisk
doktorgradsarbeide fra 1981, og som den frem-
tredende i Norden, dansken M. Lange med

soppsosiologiske arbeider fra myr i Danmark,
Maglemose (Lange 1948), og i subarktisk vege-

tasjon pi Gronland (1957). Det er ogsi denne
typen av soppsosiologi som har vart drevet de

siste irene i Norge.
Hovedtankegangen bak slike soppsosiolo-

giske undersokelser er at soppene som hetero-
trofe organismer er totalt avhengige av de
gronne plantene, produsentene. Produsentene
pi sin side lever av mineralnaringsstoffer som
soppene, dekomponentene, fremskaffer. Det
vil derfor v&re en hoy grad av giensidig av-

hengighet mellom samfunn av gronne planter og
de sopper som opptrer der. Soppene som inn-
gir i bestemte plantesamfunn vil dessuten ha
mange av de samme kravene til de abiotiske
faktorer som de gr@nne plantene, spesielt kli-
matiske, men ogsi edafiske. Av de undersokelser
som foreligger er det ni mulig i slutte at det er
store systematiske sammenhenger mellom sam-
funn av gr@nne planter og soppfloraen. Men
dette gielder i langt storre grad for jordboende
saprofytter og mykorrhiza-sopper enn for de
deler av soppfloraen som forekommer over
bunnsjiktet, pi eller i substrater som dod ved,
levende planter, ekskrementer.

Metodene og siktemilene innen denne ret-
ningen har vert mange. Enkelte har bare foyet
soppene til i tabellene over autotrofe planter,
eller har ogsi sokt A finne karakter- og diffe-
rensialarter blant soppene (f.eks. Pirk 1948).
Noen har ogsi sokt i vurdere produksjonen av
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sopp i forskjellige skogssamfunn (f.eks. Kala-
mees & Kollom 1971 , Ohenoja 1978).

I storre sammenheng vil slike soppsosiolo-
giske undersokelser utgjore en del av den syste-
matiske utforskning av okosystemene, hvor det
trengs i giores rede for alle komponenter som
inngir og hvordan de glensidig henger sammen
og pivirker hverandre. Det er ingen givet
alene i kjenne alle komponentene. Plantesosio-
logene soker h gtrore rede for de gronne plant-
ene, soppsosiologene pi sin side soker i gjore
rede fcr soppene som inngir i de forskjellige
plantesamfunnene, og zoologer og mikrobio-
loger soker h gSore rede for dyr og mikroorga-
nismer (hovedsakelig bakterier og mikrosopper)
i de samme samfunnene.

Den andre hovedretningen, som tildels er
blitt betraktet som den egentlige soppsosiolo-
gien, soker som nevnt i definere egne soppsam-
funn. Dette ut fra erkjennelsen av at vel er sop-
per og autotrofe planter intimt forbundet, men
pi visse faktorer, f.eks. lys, reagerer sopper
annerledes enn de gr@nne plantene, og svert
vanlig er det at naringsfaktoren, i form av en
viss vertsplante eller et visst substrat, har stsrre
betydning for soppen enn de faktorer som
ellers bestemmer .regetasjonsdekket. En enkelt
bjork i en blibargranskog bringer inn en rekke
fremmede sopper for samfunnet og finner en
hest veien inn, vil det snart opptre flere kopro-
file sopper hvis tilknytning til samfunnet er
hoyst tilfeldig. Med utgangspunkt i forestillingen
om at det er en viss lovmessighet i soppenes
opptreden i naturen og at mange sopper vil rea-
gere tilnermet likt pi et sett okologiske beting-
elser og dessuten noe annerledes enn de auto-
trofe plantene, skulle det vere fruktbart i regi-
strere og klassifisere selvstendige soppsamfunn.
Den fremtredende eksponenten for denne
retningen innen soppsosiologien er belgieren
Darimont, som undersokte soppvegetasjonen
(mycetasjonen) i begliske lovskogssamfunn i
1940-ir'rne (Darimont 1973). Innenfor de 6
forskjellige assosiasjonene av lovskog han un-
dersokte fant han fram til 22 soppsamfunn (so-
ciomycier iflg. Darimont, tilsvarende assosia-
sjoner i plantesosiologien) fordelt pi I 6 for-
bund, 8 ordener og 4 klasser. Han fant i flere
tilfelle at ett og samme soppsamfunn kunne
opptre i forskjellige skogssamfunn, samtidig
som flere soppsamfunn kunne finnes innen ett
skogssamfunn, f.eks. ett samfunn av jordbo-
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ende sopper og flere samfunn av vedboende,
ofte forskjellige i forskjellige hoydesoner over
bakken. Mange tilsvarende undersokelser, men
av mindre omfang enn Darimonts har v@rt ut-
fort, ofte med utgangspunkt i spesielle substrat-
typer. Slike undersokelser, som konsentrerer
seg om spesielle deler av soppfloraen, kan kalles
mykosynusieundersokelser. Ofte er de utfort
pi voksestedstyper med lite autotrof vegetasjon,
og ofte kommer suksesjonsaspektet sterkt inn i
bildet. Som eksempel kan nevnes Jahn (1962,
1966 og 1968), som har beskrevet forskjellige
soppsamfunn pe gran, edelgran og osp, og Pirk
& Tiixen (1949 oe 1957) med soppsamfunn pe

ekskrementer (Coprinetum ephemeroidis) og pi
bokestubber (Trametetum gibbosae). En over-
sikt over de fleste av de hittil beskrevne sopp-
samfunnene og deres hierarkiske tilhorighet er
i finne i Michael, Henning & Kreisel (1981).

Hittil er fi jordboende soppsamfunn beskre-
vet, men mye tyder pi at disse ganske noye
folger samfunnene av autotrofe planter og der-
for ogsi vil fanges opp av de soppsosiologiske
arbeidene som tar utgangspunkt i de autotrofe
samfunnene. Siledes ser en av Darimonts
(1973) undersokelse at hvert av hans jordbo-
ende soppsamfunn begrenser seg til en enkelt
skogsassosiasjon.

Problemer i den praktiske soppsosiologi

De viktigste metodiske problemene i soppsosio-
logien knytter seg til det forholdet at bare den
delen av soppene som stir i formeringens
tjeneste, fruktlegemene, er synlige og registrer-
bare. Resten av organismen lever skjult i jorda
eller i substratet. Sannsynligvis forekommer det
pi ethvert areal mange sopper som aldri blir
registrert fordi de ikke danner fruktlegemer
under forholdene pi stedet. Dette har man hit-
til bare sett bort fra. Besverligere er det at de
fleste artene har svart kortlevde fruktlegemer
som ikke er framme pa samme tid. Enkelte
arter vil heller ikke fruktifisere hvert Ar. Derfor
vil en ikke pe noe tidspunkt kunne registrere
alle artene pA et omride, heller ikke tilnarmel-
sesvis. Soppsosiologiske registreringer mi der-
for foretas glennom hele vekstsesongen og for-
trinnsvis gi over flere ir for i vere innbyrdes
sammenlignbare.



Fruktlegemenes sporadiske opptreden forir-
saker ogsi mange interessante problemer med

hensyn til anvendelse og bedommelse av vanlige
plantesosiologiske begreper som homogenitet,
minimiareal og dekningsgrad, samt ved bereg-

ninger av mengde- og hyppighetsforhold. Ved
plantesosiologiske analyser tar man vanligvis
forst vegetasjonsdekket i oyesyn for man velger

seg passende store og homogene proveflater.
Soppsosiologen som vil undersoke soppvegeta-

sjonen i forhold til de autotrofe plantesamfun-

nene, kan i utgangspunktet velge seg homogene
proveflater. Men er det onskelig med en flate-
storrelse som fanger inn det vesentligste av sopp-
artene, kan den nodvendige storrelsen (minimi-
arealet) ikke avgjores for de fleste av artene har
vist seg, og det er gierne lenge etter at registrer-
ingene har begynt. En soppsosiolog som onsker
i analysere selvstendige soppsamfunn, vil i

starten hverken kunne vurdere homogenitet
eller minimi-areal pi grunnlag av soppene selv.

Nodvendigheten av glentatte registreringer i
rutene skaper problemer med hvordan man unn-
gir i registrere samme individ ved flere anled-
ninger og hvordan man unngar 6 forandre vekst'
betingelsene, noe som lett kan inntre ved trikk
eller ved fjerning av fruktlegemer, for eksempel

til telling, miLling eller veiing.
Et formidabelt problem av en helt annen

natur knytter seg til bestemmelsen av soppene

Ideelt sett burde soppsosiologiske analyser in-
kludere alle soppgrupper. Dessverre kan selv

ikke de beste nilevende mykoioger klare dette.
I praksis begrenses derfor soppsosiologiske ana-

lyser til de soppgrupper vedkommende forsker
eller forskerteam kan hanskes med. I de fleste
tilfelle har dette vert de sikalte "storsopper".
Men selv innen en slik forholdsvis velkjent
gruppe vil taksonomiske problemer vere pi-
trengende, da tilfredsstillende floraer eller takso-
nomisk litteratur fremdeles mangler for de

fleste familier og slekter. Som eksempel kan
nevnes at Arnolds i sine undersokelser over
storsopper i grasmarksamfunn i Nederland
(1981) miLtte beskrive 30 arter nye for viten-
skapen i et av verdens best mykologisk under-
sokte omrider. Ved sosiologiske analyser stir
man dessuten ofte overfor i skulle bestemme
umodne, overmodne eller pi andre miter utyp-
iske eksemplarer, noe som vanligvis er umulig.
Ytterligere en vanskelighet ligger i at sv@rt

mange arter mi bestemmes pe grunnlag av

mikroskopiske karakterer, noe som vanskelig-
gjo r kvan itative registreringer.

Pi ett punkt er det tenkelig at soppsosiolo-
gen vil vere bedre stillet enn plantesosiologen,

nemlig ved sammenligning av samfunn i forskjel-
lige deler av verden og muligens ved den hier-

arkiske sammenstillingen av forskjellige sam-

funn. Dette pi grunn av soppenes generelt vide

utbredelse i forhold til froplantene. (Forholdet
gjor pi den annen side at ethvert lite omride vil
ha langt flere sopparter enn hoyere planter.)
Man kan til og med tenke seg at kunnskaper om

soppenes opptreden i bestemte plantesamfunn

kan bidra til i avslore likheter med samfunn i

andre regioner hvor vikarierende arter av hoyere
planter inngir i analYsene.

Soppsosiologi i Norge

Med Stordals hovedfagsarbeide fra tidlig i 1940-

irene over storsopper i Vile i Vestfold ble for
forste gang fremlagt et arbeide i Norge med

soppsosiologisk karakter. Stordal registrerte

soppforekomsten i 3l permanente proveflater L

6 vegetasjonstyper, hovedsakelig i skog, flere
ganger irlig giennom 3 ir. Deler av arbeidet ble

publisert i 1953, men med mindre vekt pi
soppsosiologiske sider.

I slutten av 1960-irene. med Michelsens

undersokelse av storsopper pi myrer i Trond-
heim, startet en periode med flere hovedfags-

oppgaver i sopp hvor soppsosiologiske metoder

ble anvendt i storre eller mindre grad. Etter
m@nster av Haas (1958) benyttet Michelsen
(1969) permanente flater, men av plantesosio-

logisk heterogen karakter, og foretok registrer-
ing og telling innen rutene giennom 2 ir. Rute-
analysene ble supplert med notater om vegeta-

sjonen pi artenes voksesteder i andre deler av

myrene utenfor rutene, plukkinnsamlinger.
Arbeidet konkluderer med i angi typiske sopp-

arter for spesielle voksestedstyper, som myk-
matter, fastmatte-tuer, lyngtuer osv., 7 typer
ialt. men disse er igjen av heterogen plantesosio-

logisk natur. Spesiell oppmerksomhet er viet
en del arters tilknytning trl Sphagnum. Hoiland
foretok i begynnelsen av 1970-irene undersok-
elser av storsoppfloraen i sanddyneomrider pi
Lista pi grunnlag av synedrieanalyser, d.v.s. at
for hvert soppfunn ble samtlige autotrofe
planter registrert i 25 x 25 cm omgivelse av

9',t



soppen. Pi grunnlag av disse synedrieanalysene
ble soppfunnene senere henfort til de forskjel-
lige vegetasjonstypene Hoiland erkjente pi Lista.
For hver av vegetasjonstypene ble tilsist angitt
hvilke sopper som forekom. Resultatene er
publisert av Hoiland (1975, 1977 og 1978).
Hoiland & Elven (1980) analyserte senere det
samme materialet med numeriske metoder, og
gav denne gangen ogsi kvantitative opplysn-
inger i form av antallet kollekter av hver'art i
hvert samfunn (op.cit. tig. 2). Elementer av
soppsosiologi fins videre i Gulden (1975), hvor
storsoppfloraen er undersokt i avgrensede felter
i forskjellige vegetasjonstyper ved Stigstuv pi
Hardangervidda, og i Gulden (1980), hvor opp-
treden av klokkehatter (Galerina) er registrert
i permanentflater i forskjellige vegetasjonstyper
i hoyfjellet ved Finse i 2 sesonger.

Den fsrste egentlige soppsosiologiske under-
sokelsen her i landet ble utfort av Ostmoe
(1979) som hovedfagsarbeide ved Botanisk
Museum i Oslo, i likhet med de ovenfor nevnte
hovedfagsarbeider. Ostmoe undersokte storsopp-
floraen pi permanente flater gjennom 3 6r i 4
barskogssamfunn pi As i Akershus. Arbeidet
har ganske inngiLende analyser av soppsosiolo-
giske metoder og problemer i tillegg til at det
gir kvalitative og kvantitative data om storsopp-
floraen i de undersokte skogstypene. Senere har
Bendiksen (1980), som et ledd i en storre sopp-
sosiologisk undersokelse, utredet forekomsten
av slorsopper ( Cortinarius, eksklusive underslek-

tene Phlegmacium og Dermocybe) i forskjellige
granskogstyper i forskjellige suksesjonsstadier i
Lunner i Oppland. Bendiksen (1981) gir tilsvar-
ende kvalitative og kvantitative data for fore-
komst av mykorrhizasopper i de samme pr@ve-

feltene. Bendiksens undersokelser gAr lengre
enn til i vurdere soppenes tilknytning til
bestemte plantesosiologiske enheter, idet ogsi
suksesjonsstadier innen disse er wrdert. For-
holdet mellom to viktige okologiske gradienter,
neringsforhold og skogsalder er belyst. I Hoi-
lands arbeide fra lyngheiomrader p& Lista
(1981) benyttes en kombinasjon av perma-
nente proveflater og plukkinnsamlinger med
synedrieanalyser, som tilsammen brukes til i
gi et bilde av den kvalitative og kvantitative for-
deling av storsopper i de representerte vegeta-
sjonstypene. De forelopige siste soppsosiolo-
giske arbeidene i Norge er utfort av Kristoffer-
sen og Markussen i forskjellige lovskogstyper pi
Hurumlandet (Kristoffersen l98l . Markussen
r982).

SUMMARY

A survey of mycososiological (mycocoenolo-
gical) approaches is presented. Some fundamen-
tal problems of mycosociology and the mycoso-
ciological studies performed in Norway are
reviewed.
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Vegetasjonsforandringer i Neas delta, S6r-Trpndelag

Vegetation changes in the delta area of the river Nea, Sqr-Trqndelag
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Innledning

Vegetasjon pi reguleringsstrender i magasin og

elver er hittil viet liten interesse her til lands.
Oppdragsrapporter i forbindelse med konse-

sjonssoknader o.l. er stort sett forundersokelser
med vegetasjons- og floraoversikter i planlagte
utbyggingsomrider. Lite er gjort for i klarlegge
vegetasjonsforandringer i eller i umiddelbar
narhet av reguleringssonen etter en regulering
(cfr. Skulberg 1979). Flere hovedfagsstudenter

arbeider imidlertid med slike problemstillinger
(Fredriksen 1980, Andersen 1981, Wold 1981,
Ostebrot l98l), og vi fir hipe vi snart fir doku-
mentert virkningen av reguleringer pi vegeta-

sjonen ogsi fra norske vassdrag. Dette er viktig
for i neste omgang i kunne forutsi virkningen
ved planlagte vassdragsutbygginger.

Av fennoskandisk litteratur pi omridet fore-
ligger det en god del svenske arbeider. Av mer
oppsummerende arbeider med omtale av gene-

relle effekter pi vegetasjon kan nevnes Sjors &
Nilsson (1976), Sundborg (1977) og Nilsson
(1979 a, b). Arbeider som dokumenterer regu-
leringseffekter pi vegetasjonen fra bestemte
vassdrag er Jonasson (1976), Lundquist &
Wistrand (1976), Nilsson (19'17 a, b, 1978 a, b,
c, 1979 c, 1980, l98l a, b) og Nilsson & Grels-
son ( I 980).

Skjematisk kan en si at reguleringseffektene
opptrer i tre ulike miljoer (Sundborg 1977),

- storre reguleringsmagasin med irs- eller
fler6rsregulering

- oppdemte elvestrekninger, oftest korttids-
regulert

AKSE OSTEBROT

Botanisk Institutt. NLHT
Universitetet i Trondheim
Bjornsons gt. I 2

TOOO TRONDHEIM

- nedstromsstrekninger, elvestrekninger ned-
enfor demninger, som regel med jevnere
og mindre vannforing enn normalt

Gjennom regulering forandres den naturlige irs-
rytmen i vannstandsfluktuasjonen, dette gielder
ogsi i sjoer med liten reguleringsamplitude.

I en uregulert sjo er vannstanden oftest
hoyest om viren og forsommeren. Ut over som-

meren synker vannstanden sakte og ved islegg-

ing pi hosten er vannstanden ofte noe under
normalvannivi. Den synker ytterligere mot
vinterlawann for si i stige ved neste virflom.
I regulerte sjoer er irsrytmen delvis omvendt.
Pi senvinteren for snosmeltingen er vannstan-
den lavest, lik den naturlige rytmen. Pifyllingen
begynner ved islosningen og pigir under vir-
flommen og iblant hele sommeren. Under torre
ir fylles det ikke alltid til demningsgrensen. Pi
ettersommeren og hosten er vannstanden
hoyest, hvor man under naturlige forhold i
stedet har lav vannstand. Avtappingen under
vinteren er vesentlig sterkere og raskere i et
reguleringsmagasin enn den vannminskingen
som foregir ogsi under normale forhold.

Ved korttidsregulering i oppdemde elvestrek-
ninger er vannstandsfluktasjonen mindre, men
mer hyppig enn under naturlige forhold. Dette
forer til stor variasjon i vannets stromhastighet,
spesielt i de ovre deler av disse strekningene. Pi
nedstromsstrekninger forer irsregulering nor-
malt til en utjevning av vannforingen, virflom-
men tappes og vinterforingen okes. Kortids-
regulering gir pulserende vannforing nedstroms.

Andre viktige effekter enn forandring i vann-
standsrytmen ved vannkraftutbygging er forand-
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ring i erosjon, naringstilgang, lysforhold og

sedimentavleiring. Spesielt skader iserosjonen
strandsonen i storre magasin. Her fir en ofte
"for sein" islegging, og isen legger seg ved en

hoyere vannstand enn i den naturlige sjoen.
Tapping om vinteren forer til at isen blir ligg-
ende i skure phtorrlagt strand.

Nedenfor forklares noen av termene som
brukes i teksten.

HRV - hoyeste tillatte reguleringsnivi
magasin

LRV - laveste tillatte reguleringsnivi
magasin

Nedstroms - nedenfor et eller annet
punkt i elva

Oppstroms - ovenfor et eller annet
punkt i elva

Nidelva

. - kraftstas-joner

O 20 40 60 80 lO0Km

\\
Fig. l. Nea-Nidelva vassdraget med kraftstasjoner. Undersokelsesomridet avmerka med pil,

The Nea-Nidelva watercourse with power stations. Investigation area shown with anow.

t02

for et

for et

angitt

Progressiv suksesjon - her brukt om alle sukse-
sjonsserier der tendensen gir fra enten
rene feltsjiktsamfunn eller buskvegetasjon
mot skog. Progressiv suksesjon kjenneteg-
nes oftest ved okende biomasse. Ulike
definisjoner finnes i litteraturen (cfr.
Waldemarsson Jensen I 979).

Retrogressiv suksesjon - her brukt om sukse-
sjoner knyttet til erosjon. Retrogressiv
suksesjon kjennetegnes oftes ved avtag-
ende biomasse. Brukes ofte i forbindelse
med suksesjoner forirsaket av hoy vann-
stand, f,eks. ved oppdemming (cfr. Walde-
marsson Jensen 1979).
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Historikk - omridebeskrivelse

Nea-Nidelva vassdraget er gjennomregulert fra
fjellet til fjorden. Utbyggingen startet pi 1900-
tallet med reguleringen av Nidelva. I lopet av en

femtiirsperiode ble det bygget fem elvekraft-
verk pi rekke og rad, (nr. l-5 pi fig. l). Vann-
foringen er her noksi jevn hele iret. Mellom de

nederste kraftverkene flyter elva rolig. Selve

fossene, Nedre- og Avre Leirfossen, Fjarems-
fossen og Hyttefossen nedenfor reguleringsdam-
men til Selbusjoen, er vanligvis t@rrlagte meste-
parten av iret. Reguleringen av Selbusjoen
startet allerede i I 920-irene og siden den gang

har flere anlegg pivirket vannstandsforholdene,
sist Bratsberg som kom i drift 1977 . BLde
Svean, Lokaunet og Bratsberg har sitt inntak i
Selbusjoen. Selbusjoen er regulert melom kot-
ene 150,0 og 161,3. Sjoen irs- og dognreguleres.

Utbyggingen av Nea startet med reguleringen
av fjellmagasinene Essan og Sylsjo i 1944 og

1952. Den videre utbyggingen har siden gitt
nermest kohtinuerlig inntil det femte og

@verste Kraftverket i Nea var ferdig i 1974. Pet

tab. I er det gitt en oversikt over magasiner

og kraftverk i Nea-Nidelva vassdraget med noen
reguleringsdata. (Nummerering av lokalitetene
samsvarer med fig. 1).

Det undersokte omridet omfatter de ytre

deler av Neas delta ved utlopet i Selbusjoen.

Omridet er ogsi pivirket av en terskel som

stenger det vestre lopet (fig. 4); bare ved hoy-
vann er det vannforing her. Hoyeste vannstand
er i mai-juni. Vannstanden avtar jevnt utover
sommeren. Laveste vannstand er normalt i
mars-april. Vannstanden i vegetasjonsperioden
varierer fra 6Lr til ir. I irene 1977-80 var vann-
standen lavere enn normalt hele sommeren, i
1980 ble magasinet ikke engang fyllt ved vir-
flommen.

Omridet ligger innenfor et belte der berg-
grunnen bestir av gri og svart fyllitt og kvarsitt

nngasin/kraftrrerk utbygd/

i drift
ca. midlere

orod. ITRV LRV

mag.

mill m3

1. Nedre Leirfossen
2. Avre Leirfossen
3. Fjeremsfossen

4. Svean

5. Lokaunet

6. Bratsberg

7. Selbusjden, rnag.

8 . Ilegsetf or s

9. Bjdrgabassengetr m48.

1 0. Gres s1 ifos s

1 1 .Gresslibassenget, mag.

12.Nea

l3.VessingsjO, rnag.

1 4. Vessingfoss

l5.Essand/Nesj6, mag.

1 6. Nedalfoss

1 7. Sy1s j O, rnae.

1910

1 903

1950-57

1 937-38

1923-26

1977

1925

1959-62
It

1965-66
It

1 958-60
tl

197 1

1968-7 1

197 4

1952

120

150

150

220

75

300

200

'l 10

?

85

66

cwh

161 ,3

255

289

674

729

851

155

249

284

659

706

831

348

l+ 13

215

37 ,3

610

187

Tabell I. Oversikt over magasiner og kraftverk i Nea-Nidelva vassdraget.

Reservoirs and power stations on the Nea-Nidelva watercourse.
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som tildels er grafittholdig (Wolf 1979).
Klimaet er svakt suboceanisk med iLrsnedbor

ca. 860 mm. De hogreliggende omrider i vass-
dragets nedslagsfelt har vesentlig hoyere nedbor

Alopecurus geniculatus
Agrostis borealis
A. stolonifera
Calamagrostis neglecta
Chenopodium album
Chrysanthemum vulgare
Deschampsia caespitosa
Spergula arvensis
Hieracium sp.
Juncus alpinus
Ranunculus acris
R. reptans
R. repens
Rubus saxatilis
Rumex acetosella
Salix sp. juv.
Veronica scutellata
Bryum cf. pseudotriquetrum
Pohlia sp.
Pseudobryum cinclidioides

Alnus incana B
Picea abies
Solidago virgaurea
Hylocomium splendens

Achillea ptarmica
Equisetum arvense
Juncus alpinus
Leontodon autumnalis
Ranunculus reptans
Salix nigricans

ingen nye

ingen nye

ingen nye

Salix glauca/lapponum B
Achillea ptarmica
Galium palustre
Mentha arvensis

(eks. Vennafiell 671 m.o.h. med ll75 mm).
For varstasjon Selbu (representativ) er julimid-
del l4,7oC og januarmiddel -4,2oC.

8, 9 Salix nigricans B
S. glauca/lapponum B
S. pentandra B
S. triandra B
Calamagrostis purpurea
Polytrichum commune
Agrostis borealis

I I Chrysanthemum vulgare
Hieracium umbellatum
Prunus padus

l0 Achillea ptarmica
Agrostis tenuis
Chrysanthemum vulgare
Festuca rubra
Prunella vulgaris

12 Achillea ptarmica
Agrostis tenuis
Chrysanthemum vulgare
Galium boreale
Hieracium umbellatum
Hypericum maculatum
Stellaria graminea
Vicia sepium

l3 Filipendula ulmaria
Rubus idaeus
Angelica sylvestris
Urtica dioica

4

6

7

Tabell II. Nye arter antatt kommet inn i de ulike vegetasjonstypene som folge av reguleringen (de fleste.sann-
synligvis kommet inn etter bygging av terskelen). Vegetasjonsenhetens nr. folger fig. 4 og 6.

New species of the various vegetation types assumed estabtished as a result of the development (most
of them presunubly established after construction of the sill). No. of the vegetation units is in accor-
dance with ftg. 4 and 6.
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Metoder - terminologi

Vegetasjonsforandringene som er vist piL fig. 4
bygger pi flybildetolkninger.

Fra 1952, 1962, l9'74 foreligger lavtflyings-
serier (M l:10.000-l:20.000) fra omridet.
Den aktuelle vegetasjonen sommeren 1980 ble

tegnet direkte inn pi en skisse over omridet. Til
tolkning av flybilder ble det brukt et speilstereo-

skop med trinnlos forstorringsmulighet. Tolking
av flybilder pi dette detaljnivi gir ikke klare

holdepunkter for annet enn hovedtrekkene i
vegetasjonsutviklingen, dvs. til i skille mellom
ipne omrider, omrider med busksjikt og omra-

der med tresjikt. Utgangspunkt for strandlinje-
konturen (fig. 4) er okonomisk kartverk
M I :5000. Awikene fra denne konturen ble

tegnet inn slik de framkom pi flybildene.
De ulike vegetasjonstypene ble analysert

med plantesosiologiske metoder ved subjektiv
utlegging av kvadratiske analyseruter av varier-

ende storrelse, avhengig av bestandens utstrek-
ning. Antatt nye arter kommet til i de ulike
vegetasjonstyper (tab. II), hovedsaklig som ef-

fekt av reguleringer, bygger pi kjennskap til

tilsvarende vegetasjonstyper ved uregulerte vass-

drag i Trondelag (Klokk 1980, 1981 , Sather et

al. 1980, Fremstad l98l), samt tolking av suk-

sesjonsutviklingen pi stedet i felt.

Yegetasjonsforandringer I 9 5 2- I 980

Vegetasjonskartene fra 1952,1962 og 1974 er

tolkninger som bygger direkte pi flybilder og

det mi derfortaes forbehold om mulige feiltolk-
ninger. Vegetasjonsforandringene er storst pi
den vestre halvoya. Denne ligger lavere enn oy-
platiet, ogvirkningene av terskelen er her storre'
Bygging av terskelen forandret sedimentasjons-

og erosjonsforholdene i deltaet drastisk; bare

ved hoyvann er det ni vannforing i det vestre

lopet. Elveforbygning hindrer at den okte vann-

foringen i det ostre lopet har medfort erosjons-

skader.
Vegetasjonsforandringene pi halvoya sk"ldes

i hovedsak reguleringen, som gir en giennomgi-

ende torrere jordbunn i. mesteparten av vekst-

sesongen. Terskelen forsterker denne tendensen

og igiengroingen av omridet har gett raskt. Den

Omridet ytterst pa halvoya preget av vinderosjon og sandflukt. Glissen smfl-r@rkvein (Calamagrostis

neglecta) vegetasjon til venstre pi bildet.

The outermost part of the peninsula characterized by wind erosion and drifting of sand. Calamagrostis

neglecta vegetation to the left side of the picture-

Fig.2.
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vestre delen av halvoya er sterkt utsatt for vind
og bolgeslag (se pilene pi 1980 kartet, fig. 4).
Grunnen her bestir stort sett av finsand og det
er tydelig at vinderosjon pigir. Sommeren 1980
var t@n og varm med lav vannstand i Selbusjoen,
og en kunne ved selvsyn konstatere sandflukt
og antydning til et sanddynelandskap i miniatyr
i dette omridet (fig.2). Den glisne vegetasjonen
dominert av smi-rorkvein (Calamagrostis neg-
lecta) vtl sannsynligvis forsvinne helt ved ytter-
ligere erosjon.

Slik forholdene var sommeren 1980 ble ut-
viklingen tolket slik at det i dette omridet
hadde vart et tettere vegetasjonsdekke, og at
den utviklingen som pagikk var av relativ ny
dato. Muligens har den ytterligere forandringen
i vannstandsforholdene ved anlegg av Bratsberg
kraftverk vart den utlosende faktoren for en
begynnende vinderosjon i dette omridet. Bare
ei lavtliggende gryte - en slags parallell til et
dynetrau - med tilstrekkelig fuktighet var til-
synelatende uberort av vinderosjon i dette om-

ridet. Dominerende art her var krypkvein
(Agrostis stolonifera). Hoyt individantall av lin-
bendel (Spergala aryensis), og froplanter av vier
(Salix spp.) samt forekomst av meldestokk
(Chenopodium album) tyder pi en ung vegeta-
sjonsetablering - sannsynligvis skjedd etter en
forutgiende skjerming veC dannelse av den
utenforliggende sandbanken. Dette stotter igien
hypotesen om at omformingen av dette omrl-
det ved vinderosjon er av ny dato. Hele det
smale elvelopet som for delte av halvoya var
tsrt da feltarbeidet pigikk sommeren 1980.
Den ovre delen av det tidligere elvelopet var
dekket av evjesoleie (Ranunculus reptans)-
dominert vegetasjon. Her var det betydelig
mengde organisk materiale ner overflaten og
vegetasjonsdekket var nesten sluttet. Denne
delen er skjermet fra vind og vil i neste omgang
vokse til med vierkratt (fig. 3). I den nedre
delen er det ovre humusholdige jordlaget
erodert bort og vegetasjonen forsvunnet. Om-
ridet innenfor (8 pi 1980 kartet, fig.4) har tid-

Irig. 3. Gjenvoksning av et tidligere elveleie pi halvoya. Vegetasjonssoneringer fra venstre mot hoyre:
- evjesoleie - krypkvein vegetasjon (l)
- smi-rorkvein - hoystarrsump vegetasjon (3)/(6)
- sslwier - lappvier kratt med hoystarrsump relikter (g,9)
- grflorskog med mandelpil (12)

An overgtown former river bed on the peninwla. Vegetation zones lrom teft to right:
- Ranunculus reptans - Agrostis stolonifera vegetation ( I )
- Calamagrostis neglecta - Magnocaricion vegetation (3)/(6)
- Salix glauca - Salix lapponum shrub with Ma1nocaticionremains (g,9)
- grey alder forest with Salix tilandra ( I 2)
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ligere sannsynligvis vart en hoystarrsump. Felt-
sjiktet har enni sterk hoystarrsump-karakter,
men flere engarter er kommet inn, og det er eta-
blert et tett busksjikt av solwier (Salix glauca),
lappvier (5. lapponum,/, istervier (5. pentandra)
og mandelpil (5. triandra). Som vanlig for pro-
gressive suksesjoner som dette kan suksesjons-
utviklingen pi stedet spores fra det nest hoyeste
til det hoyeste sjiktet.

Flybildene viser godt utviklingen av busk- og
tresjikt, men gir mindre muligheter for sikre
feltsjiktstolkninger. Pi 1952-kartet er det anty-
det et uspesifisert feltsjikt over storstedelen av
halvoya. Pe 1962 kartet er muligens mestepar-
ten av disse omridene dekket av et tett lavt
vier-kratt, men mest sannsynlig er dette omridet
blitt dekket av busker og trer i perioden mel-
lom 1962 og 1974; i 1974 enni sannsynligvis
mest vier og lite grior. Fram til 1980 er enda
storre arealer tilvokst av busk- og tresjikt, og
griorskogen brer seg stadig utover pi bekost-
ning av vier-krattene.

Den ostlige oya LiEEer pi et hoyere plati og
elveforbygning hindrer dessuten at det skjer
store forandringer ved erosjon eller sedimenta-
sjon. Vegetasjonsforandringene skyldes derfor
her stort sett endret kulturtrykk ved mindre
beiteaktivitet. Resultatet er likevel i hovedtrekk
det samme som for halvoya; en okt buskvekst
og tresetting. Pi den nordlige delen av oyaer et
sumpomride i ferd med i gro iglen av et tett
vier-kratt. Bare den avsnorte kroksjsen har
intakt sumpvegetasjon.

Over mesteparten av halvoya er suksesjonen
'progressiv med griorskog som det antatte slutt-
stadium (Fig. 5.). I omrider med sterk erosjon
er suksesjonen retrogressiv, og sannsynligvis en
retrogressiv awikende (deflected) suksesjon
(Waldemarsson Jensen 1979), dvs. at suksesjon-
en har awikende stadier fra det den hadde i den
forutgiende progressive suksesjonen. Den driv-
ende kraften for den progressive suksesjonen er
en generelt lavere vannstand i perioder av iret.
Lavere vannstand er ogsi den opprinnelige kil-
den til den retrogressive suksesjonen, men vin-
den er her ni den drivende faktoren.

Pk oya er suksesjonen utelukkende progres-
siv, men det skyldes her alt vesentlig minsket
beitetrykk. Pi den nordlige delen, i omridet
ved sumpen, er nok vannstandsendringer hoved-
faktoren til vier-krattenes okende dominans.

En stor del av de antatt nve artene fra den

opprinnelige vegetasjonstypen (Fig. 4) er arter
som ellers vokser pi steder uten busk- og tre-
sjikt og ofte i samfunn med liten konkurranse.
Typiske representanter for disse er ryltik (Achil'
lea ptarmica), knereverumpe (Alopecrus geni-
culatus), meldestokk (Chenopodium album),
reinfann (Chrysanthemum vulgare), skogsiv
(luncus alpinus), folblom (Leontodon autum-
nalis), blikoll (Prunella vulgaris), evjesoleie
(Ranunculus reptans), smisyre (Rumex aceto-
sella) og linbendel (Spergula arvensis). Dette er
gjennomgiende konkurransesvake arter hvis
eksistens er betinget av at de stadig finner nye
egnede biotoper. De er derfor ofte vanligst i
omrider sterkt pivirket av menneskelig aktivi-
tet. Nodvendige egenskaper er forst og fremst
stor frosetting og rask utvikling (Baadsvik
l98l). Ellers kjennetegnes slike arter ved store
populasjonssvingninger fra ir til iLr. Med nivrer-
ende utvikling der sannsynligvis mesteparten av
omridet gror til med griorskog, vil arter med
andre egenskaper som lang levetid, sterk vege-
tativ utvikling og glentatt frosetting over lang
tid dominere.

Effekter av reguleringen

Vegetasjonsforandringene som folger av reguler-
ingen har v@rt store- Bygging av den nevnte
terskelen har nok i tillegg mye i si for forandr-
ingene i det undersokte omridet. Gjennomgiende
lavere vannstand i deler av vekstsesongen har
fort til at de ulike vegetasjonssonene har rykket
utover stranda. Typisk for strandvegetasjonen
er derfor at artsinventaret i en vegetasjonssone
er en blanding av det opprinnelige samt et
sterkt innslag fra den innenforliggende sonen.
Finsedimentstrender som legges bare ved som-
merlawann, og hvor det enni er litt organisk
materiale, domineres av evjesoleie (Ranunculus
reptans). "Pusleplantesamfunn" med evjesoleie-
dominans synes i vere sv@rt vanlig og ofte
dominerende pi flate strender langs de fleste
regulerte vassdrag (sjsrs & Nilsson 1976, Baads-
vik & Bevanget 1978, Andersen 1981, Wold
1981, Ostebrst l98l). Stabile innsalg i disse
samfunnene er niLlesivaks (Scirpus acicularis)
og sylblad (Subulaia aquatica).

Pi enkelte av disse strendene finnes enni
rester av den rene innsjo-vegetasjonen. Enkelte
steder er det tynne og lite motstandsdyktige
vegetasjonsdekket pi slike steder brutt opp og
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Fig.4. Vegetasjonskart over det undersok.te omridet. 1952, 1962 og 1974 kartene er basert pl flybildetolk-
ninger. 1980 kartet er bygd pl feltinventeringer.

Vegetasjonsenheter og symboler: l- evjesoleie - krypkvein vegetasjon,2- tidltunge - skjermsveve
vegetasjon, 3,4, S- smi-rorkvein vegetasjon (4 og 5 preget av erosjon), 6- hoystarsump vegetasjon,
7- hoystarrsump vegetasjon med vier*ratt initialer, 8, 9- vier{<ratt med hoystarrsump relikter, l0-
mandelpil-kratt, tort, ll- solwier - lappvier kratt, erodert, 12- grAorskog med mandeloil, 13- hoy-
staude+ng, 14- griorskog, 15-finsand, l6- vier.kratt, uspesifisert, l7- feltsjikt vegetasjon, uspesifi-
sert, 18- Apen eng/beitemark. Enhetenes beskrivelse er gitt i fig. 6.

= - dyrket mark x - spredt busk og/eller tresetting
Arealer med mer enn lWo dekning av busker og/eller trar er vist med raster. Prikket linje under num-
meret pe enheten betyr usikker tolking.

Vegetation maps of the investigation area. The 1952, 1962, and 1974 mops are based on interpreta-
tions of at photos. The 1980 map is based on field investigations.

Vegetation units and symbols: 1- Ranunculus reptans - Agrostis stoloniferavegetation,2- Lotus
corniculatus - Hieracium umbellatum vegetation, 3, 4,5- Calamagrostis neglecta vegetation (4 and 5
characterized by erosion), 6- Magnocaricion, 7- Magnocancion with Salix.shrub initials,8, 9- Salix-
shrub with Magnocaricion remains, 10- Salix trnndta-shrub,dry, 1I- Salix glauca - Salix lapponum
shrub, eroded, 12- grey alder forest u?ft Salix triandra, 13- toll herb meadow, 14- gey alder forest,
15- ftne-grained sand, 16- Salixthrub,unspecitied, I7- field vegetation layer,unspecitied, I8- open
meadow/gtazing hnd. For description of the units see fig. 6.

= - cttltivated land x - sparse shrubs and/or trees
Areas with more than I0% cover of shrubs andlor trees are hatched. The interpretation of units with a
dotted line under the number is uncertain.
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erodert bort. Det er vanskelig i tenke seg en

naturlig nykolonisering i omridet hvor ero-

sjonen forst har startet. Hvor langt inn erosjon-
en vil gi er avhengig av vegetasjonstypen pi

stedet, stort sett var erosjonen ikke nidd over

"hoystarrsump-niv6"; tette hoystarrmatter med

begynnende vier-kolonisering si ut til i holde

stand.

Antatt opprinnelig
vegetaslon

Aktuell vegelasjon - 1 980 Antatt videre utvikllng

craorskog m/
sallx trlandra

Blandlngskog
salLx trlandra/

Glissent kratt
uten felt og

Sallx glauca/ S.
- kratt - erodert (11)

Saltx glauca/
S. IaDDonun-kratt

Sallx-kraMagnocarlclon
vegetasJon

Hieraclu unbefl

uagnocariclon veg
n,/ sallx-kratt
lnitlaler ( 7 )

Ranunc. reptans-
Agrostls stolonlf
veg. (1 )Nytt land

f lmaterlale

Flg.5. De analyserte vegetasjonstypene plassert i en antatt suksesjonsutvikling.

The vegetation units analysed ananged in an assumed succession development.
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Alopecurus genLculatus
Agrostlg stolonlfera
Deschanpsia caespitosa
Equisetun fluvlatile
Juncua alpinus
Ranunculus reptans
Rumex acetosella
sallx sp. juv.
Alnus incana B
Achillea nillefoliun
A. ptarnlca
Alnus lneana C
Betula pubescenE C
Calanagrogtis neglecta
'Chrysanthenu leucanthenun
C. vulgare
Festuca ovina
Hieraclun unbell.atw
Leontodon autuMalis
Stereocaulon sp.
Pogonatun urnigerum
Bryun cf , pseudotrlquetrum
Scapania sp.
Raconi-trlun erlcoides
Polytrichuh juniperinun
Hypnun Ilndbergli
Hyloconj.un splendens
Drepanocladus uncinatus
Climaciun dendroldes
Lotus corniculatus
Picea abies C
Solialago vLrgaurea
Carex aquatills
C. juncella
C. veslcaria
Juncus fllLfornls
Salix nlgricana C
Alchenilla sp.
Roegnerla canina
Spergula arvensis
Carex acuta
SaIix glauca/lapponun B
Comarun palustrls
Galiun palustre
uentha arvensi,g
Sal-lx glauca/lapponum C
Scilpus namilatus/palustris
Veronlca scutellata
Pseudobryun ci.ncI ioides
Salix nigricans B
S. pentandra B
S. nigricans C
Calamag!ostis purpurea
CaIIiergon cf . cordifollun
Scorpidium scorpioides
Polytrichun comune
Agrostls borealis
Lyslnachia thyrgif lola
Scutellaria galericulata
Sphagnum sp.
Safix triandra B
Talaxacum sp,
Prunus padus
Alnus incana A
Salix nlgricans A
Alnus incana B
Vicia cracca
Sal-j.x caprea A
FiLipendula ufnaria
valeriana sambuc if olia
Ranunculus repens
Angellca sylvestris
cirsium heterophyllun
Sorbus aucuparla C
Caltha palustri.s
calium boreale
Salix triandra A
Rhyt j.dladelphus sguarrosus
Ranunculus acris
Aqrostis tenuis

Fig. 6. Artenes fordeling pi de analyserte vegetaqionstlpene. Bare arter med frdcvensprosent >50 er tatt med.

$pecies distribution oI the types of vegetation analysed. Only species with frequency percentage
? 5A are included.
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SUMMARY

Vegetation changes caused by hydro-electric
development are studied at the mouth of the
River Nea in Lake Selbusjoen. A sill build in
1942, is also responsible for the changes in the
area. The main trend of the succession during
the passing of the last 30 years is described by
interpretation of air photos from 1952,1962,
and 1974 (Fie. 4). The vegetation occurring at
present was mapped summer 1980. The hydro-
electric development has caused a lower water

level during parts of the growing season. This
had led to an increased density of shrub and

forest vegetation. The shrubs expand into
Magnocaricion vegetation and Alnus incana
expands into Sallx shrubs. The dominating
shrub species arc Salix glauca, S. lapponum, and
S. triandra. Parts of the area (arrows on the

1980 map, Fie. 4) have been eroded by wind
and the veletation has been thinned out. This is
presumable due to the development. The as-

sumed progress during the current period in the
various areas is indicated on fig. 5.
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Norsk Botanisk Forening

BLYTTIAS FREMTID

Hovedstyret avholdt 29. januar 1982 et mote i
Oslo der alle lokalavdelingenes representanter
deltok. Fra Blyttias redaksjon motte Finn-Egil
Eckblad (redaktor) og Klaus Hoiland (vise-
redaktor). Hovedsaken pi motet var Norsk
Botanisk Forenings okonomi og Blyttia.

I fuil forstielse med redaksjonen kom styret
fram til en rekke tiltak som skal settes i gang
for i gjore Blyttia mer attraktiv for foreningens
medlemmer. Det vil bli mer informativt stoff,
sammendrag av botaniske artikler fra andre tids-
skrifter og serier, smistykker og mer medlems-
stoff. For vitenskapelige artikler skal det stilles
krav om at de er godt illustrerte, og skrevet slik
at de er forstielige for et bredt publikum. En
vil vurdere nyordninger som kan muliggiore
bruk av fargeillustrasjoner, og styrke Blyttias
okonomi uten at det medforer okning i abonne-
mentspriser. Av redaksjonelle og trykningstek-
niske grunner kan endringene i Blyttia forst
giennomfores fra nr. I 1983.

For i styrke kontakten mellom redaksjon og
lokalavdeling ble det vedtatt at lokalavdelingenes
medlemmer i hovedstyret samtidig skal vere
lokale redaksjonsrepresentanter som skal bidra
til toveis kontakt mellom redaktar og lokalav-
deling. Lokalavdelingene oppfordres til 6 sende
inn kommentarer til redaktoren om Blyttia
etter hvert som de enkelte nummer kommer ut.

Hovedstyret vil for ettertiden forsoke 6
komme sammen en gang i iret for i kunne ta
opp saker av felles interesse, og styrke kontak-
ten mellom lokalavdelingene. Ved at hoved-
styrets medlemmer ogsi er lokale redaksjons-
representanter, kan det ved samme anledning
holdes et kontaktmote mellom redaksjon og
lokale redaksjonsrepresentanter.

HOYEDFORENINGENS ARSMELDING I 98I

NBF hadde pr. 31.12.1981 i alt 1047 medlem-
mer, derav 70 livsvarige, 849 A-medlemmer og
104 B-medlemmer, mens 24 var direkte med-
lemmer av hovedforeningen.

Styret har hatt folgende sammensetning: Olav
Balle (Vestlandsavd.) formann, Oyvind Rustan
(Ostlandsavd.) sekretar, Morten Laane (Ost-
landsavd.) kasserer, Per Arvid Asen (Sorlands-
avd.), Petter Skjaveland ( Rogalandsavd.), Bj orn
Sether (Trondelagsavd.) og Arve Elvebakk
(Nordnorsk avd.). Medlemskartoteket har vert
ved Trondelagsavdelingen. Redaktor for'Blyttia'
har vert Finn-Egil Eckblad.

I Iopet av iret har NBF avgitt uttalelser i
naturvernsaker av forskjellige slag. Virksomhe-
ten har ellers vart konsentrert til de enkelte lo-
kalavdelingene.
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OSTLANDSAVDELINGEN

Arsmelding l98l

Ostlandsavdelingen hadde pr. 31.12.1981 457
medlemmer, hvorav 56 livsvarige, 371 A-med-
lemmer og 30 B-medlemmer. I irets lop har for-
eningen mistet 38 medlemmer, mens 28 har
kommet til.

Arsmotet ble holdt 25. februar. Arsmeld-
ingen og regnskapet ble opplest og godkjent.
Etter valgene ble styrets sammensetning: Finn-
Egil Eckblad, formann (ikke pi valg), Trond
Schumacher, viseformann (ny, etter Arne
Pedersen), Oyvind Rustan, sekreter (ikke pi
valg), Christian Brochmann, kasserer (ny, etter
Rolf Wahlstrom), Jean Rasmussen, styremed-
lem (ikke pi valg) og Rolf Wahlstrom, styre-
medlem (etter Richard Borge). Revisorer: Erling
Nordli (ikke pi valg) og Steinar Sjoborg (gen-
valg), varamann F. Wischmann; Morten Laane,
kasserer (gienvalg), varamann R. Wahlstrom.
Valgkomite: Elmar Marker, Liv Borgen og Clara
Baadsnes.

Det har vert arrangert 7 moter, 8 dagseks-

kursjoner og sommerekskursjoner til Oland i
Sverige.

25. februar: Arsmote. Valg. Oyvind Rustan:
Vegetasjon og flora pi Cape Verde oyene.

18. mars: Reidar Elven: Finnmarkskysten.
29. april: Rune Halvorsen: Sjeldne og sirbare

planter i Sor-Norge.
7. oktober: lnger Nordal: Botanisk bksepedi

sjon til Cameroun.
28. oktober: John Larsson: Vegetasjon og

landskap i Afghanistan.
25. november: Eilif Dahl og Gro Gulden:

Inntrykk fra fransk botanikk og vegetasjon.
9. desember: Julemote. Olav Balle: Lynghei-

ene i Nordhordaland.
Det har vart 30-70 personer tilstede pi

motene som har vert holdt i Biologibygningen,
Blindern, med unntak av julemotet som ble
holdt i Norges Blindeforbunds kantinelokaler.
Etter motene har det vert selskapelig samvrer

med te og smorbrod.

Ekskusjoner l98l

10. mai. Til Bygdoy. l7 deltagere. Turen startet
pi Huk bussholdeplass i kjolig vlrvar. Den sene
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viren med frost og snsfall fram til de forste mai-
dager giorde at terrenget fremdeles var'brunt'
med fi gr@nne innslag. Bjorkebladene hadde
da heller ikke kommet skikkelig ut av sine
knoppskjell. Vi la turen mot Hukodden, men
irets virplanter hadde enn6 ikke nidd fram, si
n&r som Arabidopsis thaliana pi en gunstig
soleksponert berghylle. Det ble derfor mye
snakk om planter vi kunne ha funnet slik som
Erophila verna, Myosotis stricta, Veronica verna
og Saxifraga osloensis bl.a. som er velkjente
herfra. Pi veien mot Paradisbukta fikk vi imid-
lertid demonstrert en rekke fioler slik som
Vioh odorata (forvillet nerhage), V. collina, V.

rupestris, V. riviniana og V. canina. ( tillegg til
fiolsystematikk utviklet det seg gjettekonkurran-
ser om hva enkelte gronne nyskudd og visne ro-
setter fra fjoriret kunne representere, og her var
det tydelig at enkelte turdeltagere hadde gitt ru'
ten tidligere ir og merket segvoksestedene. Stor
interesse knyttet seg til et mispelkratt i gamle

ruiner innenfor stranda, og Lids flora- kunne
ikke hjelpe oss til noe navn. Ekskursjonslederen
lovet i finne ut av buskaset, og n@rmere under-
sokelser har fort til arten Cotoneaster lucida
(glansmispel) sorii er en nord-asiatisk prydbusk
med relativt store blisvarte frukter og spisse,
glinsende blader. Arten er tidligere omtalt i
Blyttia 1962:61.

Gjennom Kongeskogen var det lite i finne,
men etter en del leting fant noen fi gienver-
ende (de ovrige trakk seg tilbake etter en

uventet regn/sludd-by ge) Carex pe diform is som
ble demonstrert mot Carex digitata. Det kalde
virvaret gjorde at turen ble avsluttet relativt
tidlig, og deltagerne ble enige om e prove igjen
et annet ir. Generelt mi sies at ekskursjoner for
17. mai kan vise seg i bli i tidligste laget, selv pi
de gunstigste, sommervarme lokaliteter pi
kambro-siluren i Indre Oslofjorden. I ir var et
slikt ir. Men da @stlandsavdelingen hadde vir-
tur i samme omride 14. mai 1972 var konklu-
sjonen "en tur med pent var og mange arter".
Si foreningen prover sikkert iglen et annet ir.

Trond Schumacher

24. mai. Til Nesodden. l2 deltagere tok biten
til Nesoddtangen og derfra buss til Ommen pi
Nesoddens vestside. Vi startet pi toppen av

Omsisen og gikk bratt ned isen til Ommen som
er lagt ut som friareal. Jorda i den bratte skrin-



ningen er t@$ og skrinn og vegetasjonen ut-
gjores av en lavrik furuskog med fi arter av kar-
planter. Ved foten av isen skiftet imidlertid
vegetasjonen totalt karakter og vi fant en frodig
og rik edellovskog. Denne lokaliteten er varm
og solrik og jorda her et mye hoyere narings-
innhold enn i den skrinne lavfuruskogen lenger
oppe. Av edellsvtral f.ant vi alm (Ulmus glabra) ,
ask ( Frax inus ex celsio r ), lonn ( A c e r p la tanoid e s),
lind (Tilia cordata) og smA eksemplarer av som-
mereik (Quercus robur). Feltsjiktet var frodig
og inneholdt arter som virerteknapp (Lathyrus
vernus), trollber (Actaea spicata), liljekonvall
(Convallaria maialis) , mattestarr (Carex pedifor-
mis), maurarve (Moehringia trinervia), bliveis
(Hepatica nobilis), brunrot (scrophularia no-
dosa), vivend,el (Lonicera periclymenum) og
krossved ( Yiburnum opulus). Fullstendig kryss-
liste finnes ved Botanisk museum. Oslo.

Oyvind Rustan

31. mai til Stein gird i Barum. Ca. l5 deltagere.
Veret var forst lettskyet, men bedret seg be-
traktelig utover dagen. En av tankene med
turen var i vise fram rike skogstyper og kultur-
betingete plantesamfunn i landskapsvernomri-
det rundt Dalivann. Omridet, som avgiort
horer til noe av det mest naturskj@nne i Oslos
n&rhet, veksler med gronne jorder og smi skog-
holdt. Vi beveget oss i langsomt tempo sorover
mot Delivann og foretok flere avstikkere inn i
skogholtene, som for det meste besto av grior-
heggeskog pi de fuktige partiene og rik ligurt-
granskog pi de torrere stedene. Den rike vegeta-
sjonen skyldes forst og fremst marin leire fra
kvarter, men ogsi den underliggende bergarten,
som vesentlig bestir av sandstein fra silur (down-
tonsk sandstein), mi karakteriseres som nerings-
rik. I grior-heggeskogen fant vi store bestander
av storklokke (Campanula lotifolia) og krans-
konvall (Polygonatum verticillatutn) sammen
med den beskjedne lerkesporen ( Corydalis inter-
media). Under gr6or og hassel vokste tildels
store mengder av den eiendommelige snylte-
planten skjellrot (Lathraea squamaria), som er
se tilpasset sitt tvilsomme liv at den i evolu-
sjonens lop helt har kastet vrak pi klorofyllet.
Pi jordene demonstrerte vi sterile eksemplarer
av flere alminnelige kulturbetingete planter
("ugras") og si noye pi virens matnyttige glen-

nomgangstema - forskjellen pi karve, hunde-
kjeks og ryllik. I et dike langs jordene fant vi
slyngsotvier ( S olanum dulcamara), en giftplante
som ble mye brukt i trolldomsmedisinen, og gul
frostjerne (Thalictrum flavum). Ved bredden av
Dalivann kom turens floristiske hoydepunkt,
en pen bestand av myrtelg (Thelypteris palustis).
I en rik skog sor for Delivann si vi en masse-
forekomst av skavgras (Equiseum hyemale).
Turen endte pi Valler stasjon.

Klaus Hoiland

14. juni. Til Sorkedalen. 7 deltakere m@tte fram
til virens moseekskursjon. Vi startet fra Sorke-
dalen skole og tok vegen over Tomte til Svart-
orsatra. Vanlige vegkant- og bergmoser ble
notert. Pi fattige berg fant vi Hedwigia ciliata
(hedwigsmose), Schistidium apocarpum (blom-
stermose) ogGrimmia trichophylla. I et kildesig
ned mot vegen dukket Plagiomnium elatum
(kalkfagermose) og Bryum weigelii opp, begge
er typiske arter ph slike steder. I et annet, rikt
sig vokste Cratoneuron commutatum (stor
tuffmose), Philonotis fontana (kildemose).
Drepanocladus revolvens (brunklomose) og
Aneura pinguis (fettmose).

Rundt Svartorsetra var det overveiende
kalkrik grunn, og vegetasjonen var rik p6, inter-
essante arter bAde av lavere og hoyere planter.
Pi de torre, kalkrike bakkene som omgir gar-

. den, noterte vi Dracocephalum rayschiana
(drakehode), Filipendula vulgoris (knollmjo-
durt), Trollius europaeus (ballblom) og Arabis
hirsuta (bergskrinneblom). Av moser noterte vi
Thuidium abietinum (granmose) og Hylocom-
ium pyrenaicum (beitemose). Torre, kalkrike
berg var rike pi moser. Vi noterte Encalypta
stre pto carpa (stor klokkem ose), Tortula ruralis
(vanlig hiLrstjerne), Tortella tortuosa (vanlig
vriemose) og Barbula convoluta. Pi noe fuktig-
ere kalkberg ned mot en bekk, fant vi Preissia
quadrata (skjotmose), Blindia acuta, Campy-
lium halleri, Anoectangium aestivum og laven
Soloina saccata (vanlig skillav). Noen hundre
meter vest for Svartorsetra gir de kalkrike,
kambrosiluriske bergartene britt over i fattig
nordmarkitt. Her var mosevegetasjonen helt
annerledes; bergveggene var bevokst med
Amphidium mougeotii (polstermose), Saelania
glaucescens, Pohlia cruda (opalmose), Bartra-
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mia pomiformrb (vanlig kulemose),8. ithyphyb
/a (stiv kulemose) og Cynodontium strumife-
ruz (halsbyllmose).

Ved Setertjern finnes rikmyrflekker hvor
Eiophorum latifolium (breiull), Scirpus hudso'
nianus (sveltull), Carex diandra (kjevlestarr) og
C. buxbaumii (klubbstarr) vokser. I myk- og
fastmatter noterte vi Scorpidium scorpioides
(makkmose), Cinctidium sty giunt (gittermose)
og Sphagnum warnstorfii (rosetorvmose) som
viktige arter. Noe fattigere vokste Sphagnum
subfulvum (lapptorvmose) og S. centrale (kratt-
torvmose).

Tilbaketuren la vi over Grottumsflaka hvor
vi passerte fuktige, skyggefulle berg med
Mylia taylorif (rod muslingmose). I dette hogde-
laget ostafjells er blibardominert granskog pre-
get av innslaget av mosearter som Plagiothecium
undulatum (krystjamnemose), Barbilophozit
floerkei (lys skjeggmose) og B. lycopodioides
(gisefotmose) som alle er typiske for klimatisk
fuktigere omrider. I ipen rosslyngfuruskog fant
vi D icronum drummondii (kjempesigdmose), og
pi ein eng ved Smedstua dukket Carex caryop'
hyltea (vhrstarr) opp. Vi returnerte over Sorke-
dalen skole, vel fornoyd med utbyttet av turen.

Rune Halvorsen

14. - 19. juni. Sommerekskursjon til @land,

Sverige. l8 deltagere ankom i lopet av 13. juni
slik at vi startet for fullt sondag 14. juni,

Innkvartering pi Bo pensjonat, Vickleby.
Noen av oss foretrakk i bruke telt, og disse fikk
vi lov i sette opp pi eiendommen.

14. juni. Vi tok turen til Stora Fro hvor vi
botaniserte pi enger, i skogkanter og pi avfalls-
plasser langs veien. Her noterte viMelampyrum
clistatum (kam-marimjelle), bide hovedformen
og f . alutaceum med lysgule stotteblad og blom-
ster. Pi et brakkmarksomride skvi Hyoscyamus
n$er (bulmeurt) og Matricaria recutita (kamille-
blom). PL tsrr eng var Trifolium montanum
(bakkeklsver) og Helianthemum nummularium
(vanlig solrose) vanlig. I skogkanten innenfor
torr-engene fant vi Thalictum simplex (smalfro-

stjerne), Viola hirta (lodnefiol), Melica uni'
flora (lundhengeaks). Lenger inn i skogen
vokste mengder av Laserpitium latifolium (hvit-
rot) og Dac ty lorhiza fu chsii (skogmarihand).

Vi gikk si giennom skogen i retning stranden
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og passerte en sump hvor vi si staselige eksem-
plarer av Carex riparia (kjempestarr) sammen
med Sium latifolim (stor vasskjeks). Narmere
stranden noterte vi ytterligere to interessante
starr-arter Carex divulsa (agderstarr) og Carex

hartmani (hartmansstarr). Vi gikk tilbake og
giorde deretter en stopp pi veien som gir til
campingplassen pi Stora Fro. Her fant vi en

lokalitet for Melampyrum nemorosum (bl|-
marimjelle).

For vi spiste middag tok vi turen innom
Resmo kyrke hvor vi pi brakkmark kunne
notere Anthiscus cerefolium (hagekjsrvel),
Papaver argemone (klubbevalmue) og Papaver
dubium (brakkvalmue).

15. juni. Turen gikk til det store alvaret.
Forste stopp var ved Mcickelmossen som er en
grunn sjo midt pi alvaret. Vi botaniserte forst
pi de fuktige engene rundt denne sjoen, hvor
vi fant arter som Dactylorhiza incarnata (eng-

marihand), Sesleia caerulea subsp. zllglno.ra
(svenskegras), Carex flacca (bIlstarr), Carex

h o s tiana ( engst arr) og Primula fa in o s a ( "majvi-
va"). Pi litt torrere omrider vokste Anthericum
ramosum (smisandlilje) i sprekkene mellom de

flate kalkhellene. Ute i selve vannet vokste
store tuer av Carex elata (bunkestarr). Et
stykke innover pi alvaret langs sjoen fant vi
Orchis militais (johannesnokler), dessuten fant
vi Veronica catenata (dikeveronika) og Viola
percicifolia (bleikfiol) i og med smi vannpytter.
Pi tilbaketuren la vi veien om torr alvarmark-
Mengder av Helianthemum oelandicun (olands-

solrose) i rikelig blomstring og det lille vivepare
graset Poa bulbosa (lokrapp).

Neste stopp var ved Gdsslunda, en lund med
skog og kratt ute pi alvaret. Pi engen utenfor
skogen sa vi avblomstrete eksemplarer av

Dactylorhiza sambucina (sostermarihand) og

Orchis mascula (virmarihand), mens Orchis
ustulato (kruttbrenner) og Orchis militaris
(johannesnokler) var i god blomstring. Pi litt
fuktig eng noterte vi Viola pumila (dvergfiol),

og pa lysninger inne i skogen fant vi Carex

tomentosa (filtstarr) og Serratula tinctoria
(fartistel). Pi vei til middag ble Anthericum
liliago (sandlilje) observert fra bilen, og det
medforte en ekstra stopp.

Etter middag i Mcirbylinga fikk vi tid til et
par ekstra turer. Ved stranden i Mcirbylinga si
vi Papaver rhoeas (kornvalmue), deretter en

snartur til en lund ute pi alvaret ost for M6ckel-



mossen. Her noterte viOphrys insectifera (flue-
blomst), Dactylorhiza incarnata var ochroleuca
(engmarihand med gule blomster) ogBrachypo-
diu m pinna tum (kalkgronnaks).

16. juni. Det ble langtur nordover pi Oland
denne dagen. Spesielt la vi merke til barskogen
som her dominerte mange steder i motsetning
til de sydlige delene av Abnd.

Vi observerte Cepholanthera longifolia (hvit
skogfrue) langs veien mange steder da vi kjorte
giennom barskogen. Det var en opplevelse i se
den i slike mengder.

Ved Enerum oppsokte vi noen fine orkide-
enger som hadde mange av de orkideene vi hittil
hadde sett. Dessuten lette vi etter Anacamptis
pyramidalis ("klotyxne"). Det viste seg vanske-
lig i kjenne igien denne i knoppstadiet, inntil vi
fikk sett eksemplarer hvor de aller nederste
blomstene var utsprunget. Forst da klarte vi
med sikkerhet i pivise alle de andre som enni
ikke var utsprunget. Dette stedet li ved sjoen,
og her ble et kjempe+ksemplar av Isatis tinc-
toria (vaid) funnet helt nede ved stranden. Litt
hoyere opp pe noen gamle rullesteinsvoller var
det artig i treffe pL Myricaria germanica (klived).

Vi glorde en stopp ved Enerums alvar. Her
er det stor forekomst av Orchis morio (nan_
marihand). Dessverre var tidspunktet alt for
sent, men det lyktes da i oppspore et par
eksemplarer som hadde noen fi blomster igien
slik at vi fikk bekreftet at det virkelig var Orchis
morio. Orchis ustulata (kruttbrenner) ble ogsi
notert her. Ikke langt unna var det en brakk-
mark med en del artige saker, Onopordon acan-
t hiu m (eseltistel), M a lv a s y lv e s t ris ( apo tekerkat-
tost) og Malva neglecta (smikattost).

17. juni. Dirlig var, men bra botanisk ut-
bytte. Forste stopp pi Ekelunda alvar ga imid-
lertid ikke noe nytt. Vi kikket deretter pi en
rugiker ved hovedveien. Begeistrin g vakte Agro-
sternma githago (klinte) som det var mye av i
denne ikeren. Et annet ugras i ikeren var Vicia
villosa (lodnevikke).

Vi kjorte si ned til sjoen ved Sandby. pi
tangvoller se vi Alopecurus arundinaceus
(strandreverumpe), Geranium dissectun (iker-
storkenebb), I et bekkesig var Catabrosa aqua-
tica (ktldegras), og pi torr eng innenfor tang-
vollene noterte vi Tifolium fragiferum eord-
barklover). I zumper bakenfor torrengene ble
Veronica catenata (dikeveronika) og Valeriano
dio ic a (smin endelrot) funnet.

Tilbake til hovedveien stoppet vi ved et sand-
omride. He'r fant vi Koeleria glauca (kam-
bunke), Herniaria glabra (brokkurt) og Onopor-
don acanthium (eseltistel). Et par av oss glorde
en avstikker og kom tilbake med Vicia tenui-
/o/ra (luktvikke).

18. juni. Vi reiste sydover. Forste stopp
giorde vi bare et par km syd for Vickleby, hvor
vi botaniserte pi overgangen mellom alvaret og
den vestre "landborgen". Her var Ranunculus
illyricus (ullsoleie) og Oxytopis campestris
s\bsp. linnaeana (markmjelt) vanlige.

Neste stopp var ved stranden ved Morbylilla
hvor vi var si heldige i oppleve Adonis vernalis
(viradonis) i blomst. Morsom var ogsi hybriden
Geum rivale x urbanum (enghumleblom x kratt-
humleblom). Pi grus ved stranden fikk vi se
Crambe mortfima (stradkAl). En klynge busker i
narheten viste seg i besti av Crataegus leavigata
(parkhagtorn) og Sorbus intermedia (svensk
asal).

Vi rastet ved Parbodng, og der vi satt vokste
Carex ligerica (olandsstarr) og Melampyrum
arrense (tkermarimjelle). Et strandbesok ved
Parboiing ga oss mengder av Tetragonolobus
maritimus (kloverert). Pi torr bakke ble Aira
preacox (dvergsmyle) og Thlaspi perfoliatum
("virsk?irvfr6") observert. I en sump bak stran-
den si vi Sium latifolium (stor vasskjeks).

Vi kjorte si til @lands ssdra udde hvor vi
giorde en turiststopp. I skogen litt nordenfor si
vi Care x hartmani (hartmansstarr).

Siste stopp var ved As kyrke hvor vi si den
merkelige skjermplanten Falcaria vulgaris (sag-
kjeks). Pi en ikerkant like ved ble Vicia sotiva
(forvikke) oppdaget.

19. juni. Siste ekskursjonsdag. En nodvendig
valutastopp i Fiirjestaden giorde at noen fikk
anledning til i se pi ugras langs veien og i et
blomsterbed. Her fant vi Anagallis aryensis
(nons-blom), Myosotis discolor (perlemorfor-
glemmegei), Myosurus minimus (muserumpe),
Lacntca seniola (taggsalat) og Yeronica persica
(orientveronika).

Vi kjorte videre nordover til Halltorp hvor vi
si pi en eldgammel fredet eikeskog. Av spesiell
interesse her var Carex tomenfo.ra (filtstarr) og
Ne o t tia nidu s-av is (fuglereir).

Neste stopp var ved Borgholms ruiner. Noen
botaniserte, andre benyttet anledningen til 6

beskue den svenske kongefamilien. Botanikerne
fikk notert Vicia pisiformrs (ertevikke) , Chaero-
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phyllum temulentum (svimekjeks), Petrorhagia
prolifera (knoppnellik\ G eranium columbinum
(steinstorkenebb), Bromus sterilis (sandfaks),

Crataegus cumisepala (begerhagtorn) oE Melica
c ilia ta (Er ushen geaks).

Vi fortsatte til stranden nord for Borgholm.
Herfra kan nevnes Ranunculus baudotii (hvit'
leggsoleie) og Carex extensa (vipestarr).

Vi kjorte over til ostsiden av'Aland til Lop-
perstad hvor vi forterte vir medbragte kylling.
Pi en sandlig eng ved veien traff vi igien pi
Carex ligerica (olandsstarr) og Koeleria glauca

(kambunke), dessuten den lille Carex obtusata
(radstarr).

Her ved Lopperstad fikk vi oppleve svensk

midtsommerfeiring med heising av maistang
etterfulgt av sang og dans.

Siste stopp pi en lang dag var ved Griberg.
Forst traff vi ph Allium scorodoprasum (bendel-

lok). Deretter kom vi til en fuktig eng meo

mange orkideer, Herminium monorchis (hon-
ningblom), Epipactis palustris (myrflangre),
O phry s inse c tifera (flueblomst), Platanthera bi'
folia (vanlig nattfiol) og kjempe-eksemplarer av

D a c ty lo rhiz a incarnata ( engmarihand).
20. juni. Avreise.
Vi hadde store forventninger til Oland. De

ble innfridd. Opplevelsene var som et eventyr.

Geir Arne Evie

23. august. Til Gressholmen og Rambergoya i
indre Oslofjord. 14. deltakere tok biten fra
Vippetangen i flott badevar. Bading ble det

imidlertid ikke tid til, for floraen og vegetasjon-

en pi oyene er mangfoldig og interessant, og

det var mye i rekke over.
Vi startet med de artsrike torrbakkesamfun-

nene pi Gressholmen, og demonstrerte sam-

funnstyper og karakteristiske arter. Pi de skrin-

neste knausene finnes det pionersamfunn med

bergknapparter (Sedum acre og S. album), lav-
landsformen av fjellrapp (Poa atpina) , samt tid-
lige virplanter som var forsvunnet pi dette tids-
punktet. Pi kalkbergene pi Rambergoya vokser

det mye murburkne (Asplenium ruta-muraria).
I omrider med litt dypere jordsmonn fant vi
kalktorrenger hvor rundbelg (Anthyllis vulne-

raria), kantkonvall (Polygonotum odordtum),
flatrapp (Poa compressa), markmalurt (Artemi'
sia campesnis) og hjorterot (Seseli libanotis) var
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vanlige. Srerlig pi Rambergoya si vi store og

uberorte kalktorrenger. Denne vegetasjonen er

torkeutsatt, og den eneste busken som greier

seg skikkelig er dvergmispel (Cotoneaster inte-
gerrimus). Andre typiske arter var aksveronika
( Veronica spicata) , stjernetistel(Carlina vulgaris),

bakkemynte (Satureia acinos), knollmjodurt
(Filipendula vulgoris), vtll-lin (Linum catharti'
cum) ogbakketimian (Thymus pulegioides).

Blodstorkenebbengene pi Gressholmen har

relativt dyp og fin jord, og finnes som skog-

kantvegetasjon mot kalkfuruskog og alm-
lindeskog. Blodstorkenebb (Geranium sangai-

neum) vokser i mengder her, av andre arter kan
nevnes nakkebrer (Fragaria viridis), geitved
(Rhamnus catharticus), svartmispel (Cotone-

aster niger) og (Rosa spp.) .

Kalkfuruskogen p& Ramberg@ya er stor og
godt utviklet. Oslo Skytterlag har nermest inn-
fort fredning av omredet, for nedslagsfeltet for
kulene fra Gressholmen Skytebane ligger i
denne skogen. Denne sondagen hadde skytterne
tatt seg fri, og vi fikk demonstrert de fire rogn-

og asalartene som vokser her, rogn (Sorbus

aucupaia), rognasal (5. hybrida), solvasal /S.

rupicola) og svensk asal /S. intermedia). Ellers
si vi mye rodflangre (Epipactis atorubens),
knegras (sieglingra decumbens) og skogvikke
(Vicia sylvatica).

I dag er det smale sundet mellom Gresshol-

men og Rambergoya utfylt, og dermed er det

dannet en bukt med akkumulasjonsstrand.
Fjoresalturt (Salicornia strictissima) dekker
store flater ytterst, innover er det saltsiveng

med typiske arter som saltsiv (funcus gerardii),

strandstjerne (Aster tripolium), strandkryp
(Gtaux maitima), krypkvein (Agristis stoloni-

fera) og rodsvingel (Festuca rubra). Det var

absolutt plukkeforbud pi sjeldenheter som

strandrisp (Limonium hutnile), tusengyllen
(Centaurium littorale) og dverggyllen (C- pul-

chellum).
Pi den flateste delen av Rambergoya er det

en fin overgang fra strandeng i den beskyttete
bukta, via rikfuktenger og sivakssump til ekspo-

nerte tangvollstrender pi yttersida. Her si vi pir

svcrdlilje (Iris pseudacorus), stratdvortemelk
(Euphorbia palustris), asparges (Asparagus

officinalis) og den sjeldne skjermplanta krusfro
(selinum carvifolia): Pi steinfyllinga pi Gress-

holmen stir mengder av ormehode (Echium

vulgare), sprikepiggfro (Lappula squanosa) og



svalerot ( Vince t oxicum hirundinaria ), antakelig
Norges storste bestand av sistnevnte art.

En utbytterik tur, selv for de mest kresne
deltakerne!

Oyvind Rustan Chistian Brochmann

30. august til Sorkedalen og Finnerud. Fra
Sorkedalen skole over Tomte til Finnerud-
Langs den forste del av ruten er floraen relativt
triviell. Vi var vesentlig henvist til veikantugress
og ellers i studere gress og starr, verd i nevne er
hybriden Calamagrostis arundinacea x spigejos
(snerp- x bergrorkvein). Litt nedenfor Finnerud
kommer vi inn i et kambro-siluromride. som
imidlertid er si sterkt varmepivirket at vi ikke
fir den store kalkvirkningen. Her er ogsi tildels
si megen menneskepivirkning at vire forhip-
ninger om en rik flora ikke slo tll. Briza media
(hjertegress), Po tentilla crantzii (flekkmure) og
Gentianella campestis (marksote) var noen fi
lyspunkter. Lia NW fra Finnerud hadde tidlig-
ere en interessant flora (jfr. ekskursjonen 22.
juni 1969, Blyttia 28:37). Av fordums herlig-
heter gjenfant vi denne gangbareLactuca alpina
(turt). Grofting av Femmyr Qfr.22.juni 1969!)
har hatt som resultat at praktisk talt alle rik-
myrarter er utryddet, uten at det er kommet
noe skog i stedet. Litt trsst fikk vi endelig ved
Motjern, hvor myra og tjernet fremdeles kan by
pi endel interessante arter som Scirpus lacustris
(sjosviaks), ,Sc. quinqueflorus (sm&sivaks),
Rhynchospora fusca (brunmyrak), Carex bux,
baumii ssp. buxbaumlf (klubbestarr), Juncus
stygius (nokkesiv) og Dactylorhiza incarnata
(engmarihind). Ca. 20 deltagere.

F. l4lischmann

13. september. Lavekskursjon til Skidalen. Ca.
l5 deltagere. Vi startet ved Midtstua stasjon og
fulgte veien mot Skidalen. En stor furu med rik
forekomst av Hypocenomyce scalaris ble forste
stopp. Etter i ha sett pi en del av de vanligste
epifyttiske bladlavene, hvorav den mest interes-
sante vel var Hypogymnia bitteriona (sukkerlav),
fortsatte vi innover og studerte Cladonia-
floraen langs veien. Verd i nevne er C. cyanipes
(blifotlav), C. phy llophora (svartfotlav), C. tur-
gida (narreskjell) og C. verticillata (etasjebeger).

Etter lunsj gikk vi ned i en kloft med gam-

mel granskog. Pi de skyggefulle bergveggene
sto bl.a. Chrysothrix chlorina, Coniocybe fur-
furacea, Cystocoleus ebeneus, Haematomma
o chrole ucum og Huilia glauc o pha ea.

Senere kom vi til en grov ur under en vest-
vendt fjellvegg. Pi blokkene fant vi flere Clado-
nia-arter, bl.a. C. metacorallifera (skjellrodbe-
ger). @verst i ura sto noen gamle seljer og osper.
Pi disse sto Nephroma bellum (glattvrenge),
N. parile (grynvrenge), N. resupinatum (lodne-
vrenge), Parmeliella trip tophylla (stiftfiltlav) og
Phlyctis argena.

Pi veien tilbake st@tte vi pi flere Peltigera-
arter, bl.a. P. degenii (blank bikkjenever). Det
ble ialt notert 5l arter av makrolav. hvorav 26 i
slekten Cladonia.

Einar Timdal

Lordag 19. september til Lorenskog. Bare to
deltagere motte opp. Mangelen pi deltagere
skyldes ei rekke uheldige sammentreff : Forst og
fremst annonseringen av turen. Ved en misfor-
stielse sto det at det skulle vare en sopptur.
Dette var egentlig ikke meningen, og da hosten
l98l var en usedvanlig dirlig sopp-host, fant vel
de sopp-interesserte av medlemmene ut at det
neppe var noen vits h mste opp. Dessuten var
veret heller dirlig, surt, gri*t og smiregn. Til
slutt kommer at frammotet var satt relativt tid-
lig, kl. 09.00 fra Oslo Sentralbanestasjon. Der-
for er det meget tilgivelig at folk ikke orket i
sti tidlig opp for i ni et tog som garantefi forte
til regn og lite sopp.

Pi Lorenskog stasjon ble vi enige om i helt
glemme soppen, og heller konsentrere oss om
karplantene. Geologisk bestir omridet av pre-
kambrisk grunnfjell, for det meste gneis, som
gir svart lite nering til plantene. Likevel er
floraen ofte overraskende rik, sarlig vannflo-
raen. Dette skyldes losmassene som for det
meste bestir av marin leire fra kvartar. Med
dette i mente, la vi turen mot det vite element,
n&rmere bestemt Langtjernet. Like sor for
Lorenskog stasjon var det for en stor sump hvor
det blant annet vokste kjempesoleie (Ranun-
culus lingua). Dessverre har massebilismen slukt
denne botaniske perlen. I dag er hele sumpom-
ridet blitt til parkeringsplass. Etter at vi hadde
konstatert dette, dro vi i retning av girden
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Kjenn der det er lett adkomst til vannet. Under-
veis demonstrerte vi en del mer alminnelige
planter, der vi kan nevne fredlos (Lysimachia
vulgaris) og slyngsotveier ( S olanum dulcamara ).
Ved Langtjernet var det et rikt planteliv der
takror (Phragmites communis) og sjosivaks
(Scirpus lacustris) dominerte. Av andre sump-
og vannplanter kan vi nevne myrkongle (Calla
palustris) (med praktfulle bar), kattehale
(Lythrum salicaria), andemat (Le.mna minor),
vasshir (Callitriche sp./ (ubestemmelig da den
manglet frukter), gul frostjerne (Thalictrum
flavum), werdlilje (Iris pseudacorus) og sist,
men ikke minst viktig, selsnepe (Cicuta virosa)

som ble tilborlig demonstrert. Overraskende
stotte vi pi noen tette kjerr av lappvier (Salix
lapponum). Men da hadde varet slitt om i enda
surere retning, og temmelig blifrosne og stive
pi fingrene satte vi kursen tilbake mot L@ren-

skog stasjon.

Klaus Hsiland

SORLANDSAVDELINGEN

Arsmelding l98l

Pr. 31.12.1981 har Sorlandsavdelingen 48 A-
medlemmer og 7 B-medlemmer. Pi irsmotet
25. februar ble dette styret valgt: Jostein
Andreassen (formann), Haakon Damsgaard
(viseformann), Per Arvid Asen (sekretar) og

Ole Kristian Wigemyr (kasserer). Styremedlem-
mer: Kntrt Halvorsen og Torfinn Hageland.

Pi irsmotet ble ogsi Johs. Johannessen,
John Nuland og Olav Simonsen hedret som
eresmedlemmer i Sorlandsavdelingen.

Det er avholdt 2 mster og 3 ekskursjoner:
25. februar: Jostein Andreassen: Glimt fra
floraen i Hellas, vi gledet oss over nydelige
bilder av bl.a. Ophrys. Oppmotel-23.

25. november: Per Arvid Asen: Glimt fra flo-
raen pA Faroyene. Oppmote:2l.

Ekskursjoner l98l

14. juni til Homboroy i Eide (Aust-Agder). 14

deltakere som trosset dystre varutsikter fra
morgenen av ble belonnet med oppklaring og

varmt v&r senere pi dagen. Vi kom iland ved et
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par girder pi den nordvestre delen av @ya, og
noterte oss Juncus tenuis (ballastsiv) i trikket
ved brygga. I utkanten av jordene her fant vi
Viola odorata (marsfiol) i mengde med typiske
lukkede blomster. Her sto ogsi tettstarr (Carex
spicata) og krokhals (Anchusa arvensis). I den
store bukta som skjerer inn fra sor vokste det
Carex disticha (duskstarr). Ni fulgte vi stran-
den vestover tilbake til utgangspunktet, her var
det en variert veksling av vit- og torrenger, og

svabergsvegetasjon. Flere steder vokste Achis
morio (narrmarihand) i karakteristiske klynger.
Pi en viteng fant vi Suaeda maritima (saft-
melde). Arter som Linum catharticum (vill-lin),
Briza media (hjertegress) og Carex flacca (blk-
starr) ble tatt langs stranda. Plantelisten viste
215 arter.

28. juni var 16 deltakere igjen pi bittur,
denne gang til noen oyer ved Kristiansand.
Forst gikk vi iland pi Ytre Gronningen vec
Oksoy fur. Pi den knapt 400 m lange og 100 m
brede holmen helt ute i havgapet noterte vi oss

forst Cerastium diffusum (kystarve) i mehgde,
sikkert en plante som er blitt mye oversett.
Videre si vi et godt utviklet felt med Carex
punctato (prikkstarr). Etter denne ipningen
gikk vi rundt holmen og si bl.a. Geranium luci'
dzm (blankstorkenebb), Carex flacca (bllstan),
C. pulicaris (loppestarr), og Atriplex littoralis
(strandmelde). Midt pi holmen i vit mark sto
en pen bestand med Carex disticha (duskstarr).

Andre stopp var Oksoykalven, en svert
eksponert holme preget av mye fuglegjodsel.
Her fant vi igjen en stor mengde med velutvik-
Iede Cerastium diffusum (kystarve), og til man-
ges overraskelse sto tiggersoleien (Ranunculus
sceleratus) frodig flere steder i dammer og
fuktige sokk. Nir den sto i vann dannet den

noen eiendommelige blader.
Siste stopp var Fredriksholm ved Movig. I

selve festningsmuren si vi bl.a. Poa compressa
(flatrapp) og Valerianella locusta (vlrsalat). Ved
bry gga v okste M e d i c a g o lup ulina (snegleskolm),

ellers nevner vi Malva sylvestis (apotekerkat-
tost) pi yttersiden og Trifolium campestre
(krabbeklover) oppi selve festningsvollen.

9. august til Aseral. I bratthengene nordvest
for Ljosland fikk de 7 deltakerne demonstrert
at ogsi Aseral har sine "frodige lier", i dette
omridet ble bl.a. folgende arter notert: Sedum
rosea (rosenrot), Alchemilla alpina (fjellmari-
khpe), W o odsia ilv e nsis (lodnebregne), Turritis



g la b ra (tfu nurt), S a x ifra g a c o t y I e d o n ( b ergfru e),
S. oppositifolra (rodsildre), Ulmus glabra (aIm),
Cryptogramma crispa (hestespreng) , og Asple-
nium viride (gronnburkne),.

Soppturen mitte utgi da soppene uteble.

Per Arvid Asen

ROGALANDSAVDELINGEN

Arsmelding l98l

Rogalandsavdelingen hadde pr. 3ll12-81 74 A-
medlemmer og l3 B-medlemmer, tilsammen 87
medlemmer.

Arsmotet ble holdt 18. februar pi AmS i
Stavanger. l9 medlemmer motte. Etter valget
ble styrets sammensetning: Sverre Bakkevig,
formann (ny), Ole G. Lima, nestformann (ny),
Jonas Nygird, kasserer (gienvalg), Haldor Bergs-
aker, sekreter (ny), Inger Marie Paulsen (ny).
Varamann: Kolbein Arneson. Ekskursjonsko-
mite: Inger Marie Paulsen, formann, Styrk Lote,
Haldor Bergsaker, Alf Helge Soyland. Vara-
mann: Johanne Landsvik. Valgkomite: Per
Yabo, Laurits Landsvik. Randi Haukebo.
Representant til hovedstyret: Sverre Bakkevig,
Varamann:O.G. Lima. Representant til emblem-
komiteen: Sverre Bakkevig. Medlem i ridet for
Ullandhaughagen : Per Vabo.

SporsmLlet om vignett for Rogalandsavdel-
ingen ble utsatt i pavente av resultatene fra em-
blemkomiteens arbeid.

Kontingenten for 1981 ble satt til kr 60,-
for A-medlemmer, og kr. 10,- for B-medlem-
mer. Studenter og skoleelever betaler kr. 40,-.
Arsmotet erklarte seg enig i at Finn Wischmann
blir utnevnt til eresmedlem.

Arets plante blir denne gang marinokkel
(Botrychiuml. Studieforbundet Natur og Miljo
meddeler at NBF er tilsluttet deres organisasjon,
men at medlemskapet ikke trer i kraft for Stor-
tinget gior oss tilskuddsberettiget. Det ser imid-
lertid ut til at et samarbeid med en av de til-
skuddsberettigede organisasjoner innen Natur
og Miljo om onskelig kan innledes.

Forslag til vedtekter for stiftelse av nye
Iokalavdelinger vil av hovedforeningen bli satt
opp og sendt ut til horing i lopet av viren.

Det har blitt holdt 5 moter, 5 dagsekskur-
sjoner, og en helgetur til Stjernaroyane.

18. februar: Arsmote. Deretter tok Laurits
Landsvik oss med pe en spennende reise til
ostblokklandene. Med utfyllende kommentarer
til de vakre lysbildene ga han oss inntrykk fra
Moskva, Polen, Ost-Berlin og Romania.

25. mars: Sverre Bakkevig: Forskning, folk
og flora i Florida.

6. november: Per Arvid Asen: Flora og natur
pi Faroyane.

9. desember: Iulemote der medlemmene for-
talte om sommerens botaniske opplevelser og
viste lysbilder.

I 5 . januar: Rogalandsavdelingens 20-&rs jubi-
leum ble markert med en fest pi Heimly. Fest-
komiteen som besto av Kolbein Arneson, Her-
vor Boe og Solveig Wathne hadde lagt opp til et
spennende program, med bide middag og
multekrem. Kveldens hoydepunkt ble likevel
Per Magnus Jorgensen's foredrag om "Botanikk
fra Nyhaugen til Botany Bay".

Ekskursjoner l98l

20. mai. Arets forste ekskursjon gikk til Nji i
Time herred. Ekskursjonsomridet var for det
meste en artsfattig eikeskog. Det var likevel
gledelig med en ny lokalitet for lundstjerneblom
(Stellaria holostea) pi Jaren. Ellers fant vi
bergflette (Hedera helix), trollhegg (Rhamnus
frangula) , maurarve (Moehringia trinemia) og
kusymre ( Primula vulgaris).

O.G. Lima

3. juni. Kveldstur til omridet ved Skjaveland
bru i Klepp herred. Det undersokte omridet er
forholdsvis nydannet og ligger som en holme i
Figgioelva, rett nedenfor den gamle brua.
Antagelig er det opprenskningen i elva i forbind-
else med fiskedambyggingen som har resultert i
at dette omridet har grodd over med vegetasjon
som elva ikke lenger fir tak pi. Denne nye
"holmen" var utilgiengelig for beitende husdyr.
Omridet var preget av tre og krattvegetasjon
med or og viertyper. Ellers besto vegetasjonen
av kraftige urter hvor blant annet vendelrot
(Valeriana sambucifulia) dominerte. Den si ut
til i variere mye. Noen var robuste og dunhir-
ede, mens andre var mer spinkle i veksten, og
glatte. Ellers bevirket den neringsrike jorda og
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kraftig vegetasjon at enkelte planter, som skog-
karce (Cardamine flexuosa), ble nesten ugien-
kjennelig hoye og kraftige. Mellom blokkstein-
ene langs elvebredden var det bedre mulighet til
i finne de mindre og typiske vannplantene. Men
pi' denne tiden var det fi som hadde kommet i
blomst. Av den grunn ble det ikke oppdaget for
en stund etter turen at en ubestemmelig plante
som Haldor Bergsaker tok med seg hjem til
"driving" viste seg i vare den pi vire kanter
noe sjeldne gul frostjerne (Thalictrum flavum).

Alf Helge Soyland

2 l. juni. Sondagstur til Strand i Ryfylke; Etter
varmeperioden i mai hadde v6ret vore heller
vi'tt og kaldt, men denne sundagen fekk vi eit
str&lande ver. Det var likevel ikkje si mange
som var m@tt fram for i ta Tau-ferja fri Stavan-
ger. Deltakertalet hadde auka til bortimot 15 di
vi forlet Tau i "minibussen", for i dra opp til
Veland for i starta rusleturen over til Holta og
Bjorheim. Som guide i det strandske kulturland-
skapet hadde vi fitt med oss Peter Barkve. Han
gav oss mange interessante glimt fri omridet.
Vi giekk opp lia fri Veland og langs Holtavatnet,
og ned til Holta og Bjorheim. Botanisk gav ikkje
turen det heilt store utbytte. Men om ikkje
plantene var botaniske sensasjonar er dei likevel
vakre. I det flotte v6ret blei turen ei naturopp-
leving som vi ser tilbake pi med glede.

Styrk.'t ote

10. - 12. juli. Helgetur til Stjernaroyane. Del-
tagerne ankom Aubo pi fredagskvelden og ble
innkvartert pi skolen. Her motte Ragnvald
Hidle og Kjell0ve Hauge, som sto for det meste
av programmet i lopet av turen.

Noen brukte kvelden til i ta i oyesyn klatre-
lerkespore (Corydalis claviculata) som ble fun-
net iret for av R. Hidle. 'Vi fant smivokste
eksemplarer av arten ph torr grunn, mens den
vokste i st@rre forekomster i beitemark. Kvelds-
turen ellers ga som resultat blant annet kule-
kane (Roippa austriaca), wartknoppurt (Cen'
taurea nigra) og skogvikke (Vicia sylvatica).

Lordag gikk turen i silregn til Eidsund pi
Ombo. Herfra ble vi fraktet i buss til Vestersjo-
vatnet hvor milet var ei fin li pi nordostsida av
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vannet. Pi myrene langs vannet fant vi myr-
krikefot (Lycopodium inundatum), stri krike-
fot (L. annotinum), hvitmyrak (Rhynchospora
alba), traneba,r (Oxycoccus quadripetalus) og
sveltstarr (Carex pauciflora). I lia, som delvis
var ovewokst av granplantning, fant vi folgende
arter : Junkerbregne ( Poly stichum braunii), ragg-
telg (Dryopteris pseudomas), geittelg (D. dila-
tata), skogsvingel ( Festuca altissima), kjempe-
svingel (F. gigantea), hengeaks (Melica nutans),
kusymre (Primula vulgaris) og storfrytle Luzula
sylvatica). Pi noen hyller overst i lia traffvi pi
gulsildre (Saxifraga aizoides), hvitbladtistel
( C ir siu m h e t e r o p h y lluml, kranskon v all ( P o ly g o'
natum verticillatum), liljekonvall (Convallaria
maialis), norsk asal (Sorbus norvegica), lodne-
bregne (Woodsia ilvensis), fjellodnebregne
(W. alpina), svartburkne (Asplenium tricho-
manes), blankburkne (4. adiantum-nigrum) og

skjorlok ( Cy stopteris fragilis).
Turen gikk videre til Skipavik pi ostsiden av

Ombo for i se pi en forekomst av knoppurt
som Kjell0ve Hauge tidligere hadde funnet der.
Det viste seg at hans mistanke var riktig, det var
skjeggknoppurt ( Centaurea pseudophrygia) som
vokste her. Like inntil veien sto ogsa svart-

knoppurt /C. nigra), kiempesvingel (Festuca
gigantea) og spansk kjorvel (Myruhis odorata).
Etter en del diskusjon ble det ogse etter hvert
klart at knoppurthybriden Centaurea nigra x
pseud ophry gia var funnet.

Neste stopp var Skir. Vi fulgte veien mot
Flotene og fant etterhvert folgende arter: Blank-
burkne ( A splenium adiantum-nigrum ), smilberg-
knapp (Sedum annuum), solblom (Arnica mon'
tana), bergrorkvein (Calamagrostis epigeios),

maigull (Chrysosplenium alternifolium), ku-
symre (Primula vu\artil, akeleie (Aquilegia
vulgaris), firkantperikum (Hypericum macula'
tum), fagerperikum ftL pulchrum), pg en mis-
pel som ble bestemt tll Cotoneaster dielsiana.

Sondag ble planene om videre botanisering
droppet til fordel for en tidligere hjemreise.
Kjell-Ove Hauge ankom i bil for i bringe de

mest interesserte over pi Tjul for i se pi en fin
forekomst av falkbregne (Polystichum aculea'
tum). Med seg hadde han en kloverart som er

blitt bestemt til museklover (Trifolium dubium),
og et eksemplar av breiflangre (Epipactis helle-
borine). Folget ankom Tjul, og krabbet opp en

bratt li og fikk ta i oyensyn veldige forekomster
av falkbregne. Pe Kyrkjoy, like ved brua



vokste ogse en del eksemplarer av steinstorke-
nebb (Geranium columbinum). lO deltakere var
med piL turen.

Roger Halvorsen

12. august. Kveldstur til Hiland i Varhaug.
Bortimot 30 planteinteresserte fikk botanisere
omkring kunstmaleren Oskar Sorreimes land-
sted "Kvitlastovi". Han har en ca. 3 mil stor
eiendom, og den har ikke vart beitet eller gjod-
slet pi omtrent l0 ir. Denne store enga var
svert frodig og ble dominert av mjodurt (Filip-
endula ulmaria), hundekjeks ( Anthiscus sy lv es-
stris) og en hybrid mellom wart og vanlig
knoppurt (Centaurea jacea x nigra). yi fant
snart to indikatorer pi kalkholdig jord: Hjerte-
gras (Briza media) og fielltistel (saussurea
alpina).

Ellers blomstret blant annet blodtopp (San-
gltisorba officinalis), hanekam (Lychnis flos-
cuculi), groftesoleie (Ranunculus flammula),
kvitbladtistel (Cirsium heterophyllum/ og myr-
hatt (Comarum polustre), mens tettegras (pin-
guicula vulgaris) og blodstorkenebb (Geranium
sanguineum) sto med frukt.

Noen av ekskursjonsdeltakerne forserte gjer-
det rundt Sorreimes eiendom og fant ogi der
kravfulle planter som vill-lin (Linum catharti-
c u m ), my rsaula:uk ( T rig I o c hin p alu s tr e ), j iblom
(Parnassia palustris), soldogg (Drosera rotund,i-
folia), dvergjamne (Selaginelta selaginoides),
blistarr (Carex flacca) og engstarr (C. hostiana),
Av andre Carex-arter kan nevnes stolpe-, beite-
og stjernestarr (C. iuncella, oederi ogechinata).
Det vokste ogsi tre forskjellige mjolkearter her:
Myr-, grein- og krattmjolk e ( E p il o biu m palus tre,
rofeum oE montanuml,

Dessverre stengte havskodda for den store
utsikten, men kvelden var mild og stille, si
mange foretrakk i spise nistematen utendors.
Noen av oss kikket innom "Kvitlastovi" og
Sorreimes atelier, og kunne bare sli fast at disse
er verd et referat i seg selv.

Inger M. Paulsen

23. august. Sondagstur til Frafjord i Gjesdal
herred. 7 deltakere startet fra Sandnes i tykk
skodde, men med godt hip om fint var inne i

landet. Dette slo da ogsi til. Vi hadde tenkt oss
til Bridlandsdalen, men det ble for langt for en
dagstur. Botanikere farer ikke langt, men grun-
dig fram i terrenget. Vi botaniserte omkring
Bridlandsgirdene innerst i Frafjorddalen. Ter-
renget var vanskelig i ta seg fram i pi grunn
av rasmark med store steinblokker som var
overgrodd med mose. Pi en avsolt plass fant vi
en stor koloni strutseveng (Matteuccia strut-
hiopteris). Den var smevokst, det skyldtes nok
plassen den vokste pi. Videre fant vi junker-
bregne (Poly stichum braunii), smortelg (Thelyp-
teis limbosperma), skogstjerneblom (Stellaria
nemorum), bergfrue (Saxifraga cotyledon) og
sumphaukeskjegg (Crepis paludosa). Ellers var
det vanlig vegetasjon pi surt og fuktig jord-
smonn. Vi merket oss at det vokste edellovskog
i den solrike delen av dalen.

Haldor Bergsaker

6. september. Sopptur til et omride sor for
Trengesdalsvatnet i Sandnes kommune. l6 del-
takere var med pi turen som ble ledet av Randi
Haukebo. Arets soppsesong var dirlig, og
dagens fangst ble heller ikke mye a skryte av.

Haldor Bergsaker

Yalg 1982. Pi irsmotet 19. februar 1982 ble
hele det sittende styret gienvalgt. Det samme
gielder ogsi medlemmer i komit6er og utvalg.

VESTLANDSAVDELINGEN

Arsmelding l98l

Pr. 31.12.1981 hadde Vestlandsavdelingen 9
livsvarige medlemmer, 105 A-medlemmer og l0
B-medlemmer.

Arsmotet vart halde 24. februar 1981, og
irsmelding og reknskap vart godkjent. Vala gav
fylgiande resultat: Styre: Berit Brunstad, for-
Olav Balle, 2. styremedlem. Ekskursjonskomite :

Mary Losvik, Anders Lundberg og Bjorn Moe
(attval). Revisorar: Steinar Handeland (attval)
og Oivind Vasshaug (attval). Medlem av hoved-
foreningens styre: Olav Balle, med Berit Brun-
stad som vararepresentant.
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I l98l vart det halde 6 moter og 6 ekskur-
sjonar. Alle mota vart halde i Realfagbygget,
Allegt. 4l .

24. februar: Amanuensis Jorn Erik Bjorn-
dalen med kiseri, deklamasjon og lysbildete
over temaet: "Ronnerdahl han binder ut av
blommor en krans .". Botaniske motiv i
Evert Taubes skjergirdsdiktning. Frammote:
24.

24. mars: Cand.mag. Bjorn Moe: "En'bota-
nisk fottur i vire planterike fjellomrider: Gud-
brandsJalen, Dovrefi ell og Saltfjellet". Lysbilete-
program synkronisert med lyd. Frammste: 34.

7. aprrl: Cand.real. Arve Elvebakk: "Blant
Berbarar og blomster i Marokko". Lysbilete-
kiseri. Frammote:4O.

6. oktober: Professor Knut Fagri: "Kari og
Mari og Jerry - Kwonga og Mulga. Noen for-
virrede viLrinntrykk fra Vestaustralias vegeta-
sjon". Lysbiletekiseri. Frammste : 40.

27. oktober: Amanuensis Eli Fremstad: "Det
norske Arktis - trekk fra Svalbards okologi".
Lysbileteforedrag. Frammote : 49.,

15. desember: Julemote med teamet: "Eks-
kursjonsglimt". Lysbilete fri ein del av irets
ekskursjonar. Frammote : 2 5.

Ekskursjoner l98l

10. mai. Ekskursjon til Fedje. Vi reiste med
buss over Radoy til Rossnes, og videre herfra
med ferge til Fedje. Aya igger lengst nord-vest
i Hordaland. Havna pi Fedje ligger nord pi oya,
og her bor mesteparten av folket noksi konsen-
trert.

Pi ost-siden av oya gikk vi langs veien syd-
over mot Hellisoy Fyr. Vegetasjonen her bestir
av oseanisk lynghei. De viktigste karplantene er:
Calluna vulgaris (rosslyng) Erica tetralix (pose-

Iyng), Iuncus squarrosus (heisiv), Molinia cae-

rulea (blktopp) og Blechnum spicont (bjonn-
kam).

Dagens hovedtema var vegetasjonshistorie,
og Anne Tjemsland berettet fra sine undersok-
elser i Sengsvatnet. Hennes pollendiagram viser
at Fedje var skogkledd med bjork for ca 12.000
6r siden (like etter siste istid). Seinere erobres
@ya av forskjellige treslag etter som klimaet blir
gunstigere. Interessant er det at hassel kommer
meget tidlig, for ca 9.300 ir siden. Fiskere og
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jegere brukte hasselnotter som en del av foden.
Dette har sannsynligvis hjulpet hassel med i
spre seg langs kysten. Hassel kom altsi til Fedje
ved menneskets hjelp.

For ca. 4.300 ir siden skjer det en drastisk
tilbakegang med skogen. Pe samme tid
ekspanderer rosslyng, og lyngheien oppstod pi
denne tida. Avskogingen pi Fedje er blant de

eldste man kjenner til. Det er sannsynligvis
mennesket som er hovedirsaken tilavskogingen.
Man har vist at skogen forsvinner forst i de om-
rider der en kan spore bosetning.

Pi Fedje har det vert drevet intensivt torv-
taking. Torven er kjent for i vrere meget god

med lite askeinnhold. Den ble eksportert inn til
fastlandet.

Vi gikk nordover pi vestsiden av oya. Store
omrider var her dominert av teppemyrer (blan-
ket bogs), blant annet med innhold av Betula
nana (dvergbjork). Hymenophyllum peltatum
(hinnebregne) fant vi mengder. Pi torr bakke
stod Aira praecox (dvergsmyle), og pi berg

Sedum rosea (ro.senrot).
l7 deltakere, mest studenter, koste seg i det

fine og varme veret.

Anne Tiemsland (leder) og Biorn Moe

24. mai reiste vi til Rottingi i Os for bl.a. i se pi
viraspektet i lauvskog. Etter at det ni er kom-
met bro over til @ya, er den lett tilglengelig med

bil. Det var varmt, stille var og l9 deltagere pi
turen.

Storstedelen av lauvskogsvegetasjonen finnes
pi den vestlige delen av oya. Her er ogsi mye
dyrka mark og bebyggelse. Den varmekj@re
lauvskogsvegetasjonen er for det meste fordre-
vet til randsoner, Eom for eksempel vegkanter
og bratte bakker og skrenter som ikke er si
lette i dyrke opp. Langs vegkantene og i engene

blomstret engkarse, lovetann og tusenfryd i
mengder, sammen med smalkjempe og gieter-

taske. Under klynger av bjorketrer blomstret
hvitveis, kusymre og skogfiol.

I hasseldominerte skrininger var kristtorn,
bergflette og vivendel svart vanlige. Kristtornen
sto i knopp, og blomstringen si ut til i bli rik i
ir. Skogbunnen varfordet meste dekket av lave,

frodige planter: Jordbar, tveskjeggveronika,
snauveronika, urakatt, steinstorkenebb. og ved

vite sig kystmaigull. Virskrinneblom sto ogsi i



blomst. I et litt hogere skikt vokste nyresoleie,
ramslsk og virmarihand med sterkt fiolette
blomster. Sanikel og jordnott sto enda bare i
knopp. Det ble gravd et jordprofil som viste at
artene her vokser pi brunjord uten skiktning.

En smal bekkedal inn fra Skitnevigen danner
overgangen mellom vestsiden av @ya og @stsi-
den, som for det meste er dekket av furuskog.
Ved vigen vokste bl.a. svartor, sverdlilje, klourt,
sloke, soleihov og et par store tuer med knorte-
starr, lett kjennelig pi fiorirsfruktene. En
mynteart som vokste ved stranden, kunne vare
vassmynte. PiL den planlagte Rottingituren til
hosten fir vi lete etter avblomstrede eksem-
plarer for i kunne bestemme den til art.

Ogsi svartorsump fantes i denne dalen. Svart-
ortrar pi "sokler" veksler her med lavereligg-
ende partier som i perioder er oversvommet. pi
soklene vokste bl.a. gauksyre, skogburkne og
bringeber, i sigene den varmekjare slakkstar-
ren, soleihov, og en form av groftesoleie med
uvanlig runde blad. Under noen gamle graner
fant vi mengder av skjelrot, som snyltet pi gran-
rottene. Vanligvis snylter denne arten pi lauv-
tr@r.

Furuskogen p& ostsiden av oya inneholdt en
god del kristtorn, i tillegg til rosslyng, bliber og
tytteber. Kystplanten fagerperikum fant vi
ogsi her. En del gran var plantet inn, og ved
myrer og sig vokste svartor. I en myr fant vi
blomstrende han- og ho-planter av tvebustarr,
noe som viser at myren fir tilsig av mineralrikt
vatn.

Det vai lite lav pi trer og busker, antagelig
er skogen noksi ung. Men det ble funnet en god
del blad og busklav pi fjell og stein:

Collema flaccidum, C. tenax, Dermatocar-
pon miniatum, Leptogium cyanescens, L.
lichenoides, Labaria laetevirens (kystart), .l/e-
phroma bellum, N. leavigatum, pannaria leu-
cophaea, Parmeliella plumbea, peltigera hoi-
zontalis, Sticta fuliginosa, S. sylvatica, Lepi-
doma demissus og Pseudocyphelaria sp. Den
siste kan va.re intricata, i si fall noksi sjelden.
Opplysningene om lavene er gitt av Lillian
Skjolddal.

Ved stranden pi ostsiden blomstret skjor-
buksurt og fjorekoll. Det var varmt og fint p6
svabergene, et passende sted for en rast for
hjemturen. Leder pi ekskursjonen var Ingvald
Rosberg.

M.H. Losvik

14. juni. Tur til Litla Kalsoy i Austevoll. Lite
hovelege rut'etider for westamaranbitane giorde
at mange reiste ned dagenfor og overnatta i telt
og ei leigd hytte. @ya har lenge vore kjend blant
botanikarar for sin rike flora. Ein viktig foreset-
nad for det interessante plantelivet er dei sterkt
kalkforande bergartane av kambro-silursk alder
som forvitrar lett og gir mineralnaring til plan-
tene. Me hadde ikkje gitt langt for me fekk
foling med dei serprega trekka ved bide planter
og vegetasjon pk oya. Eit viktig innslag i fuktige
grasbakkar og sig er store, kraftige Orchis mas-
cula (virmarihand), dei stsrste meir enn 40 cm
hoge. Carex flacca (b\lstarr) opptrer i masse-
forekomst saman med Briza media (hjartegras).
Ogsi mange andre planter er mykje storre og
kraftigare enn dei plar vera. Store eksemplar av
Asplenium adiantum-nigrun (blankburkne) og
A. trichomanes (svartburkne) er vanlege i berg-
sprekker. Ein ny art for mange var Phyllitis
sc olo p e n driun (hjortetunge).

Det meste av oya er trelaus, men i nokre sme
lier pi austsida finst hasselkratt med undervege-
Iasjon av Allium ursinum (ramslauk),8 rachypo-
dium sylvaticum (lund,gronnaks), Dentaria bub
bifera (tannrot), Polygonum odoratum (kant-
konvall), o.a. I bakkane rundt desse kratta fant
me mange artige planter, kvar med sine ser-
trekk. Mange er kalkkrevjande, andre har ei sor-
le g utbreiing i N orcg: A n t hy llis v uln e raria (rund -
skolm), Arabidopsis thaliana (virskrinneblom),
Draba incana (lodnerublom), Geranium luci-
d u m (blankstorkeneb b), S a tu r e j a a c in o s (b akke -
mynte), og fleire andre.

Pi vestsida av @ya kom me over ein stor set-
nad med Carex paniculata (toppstarr). Tuvene
var omlag I m hoge. Pi ei myr i nrerleiken fant
me Carex mackenziei (poylestarr). Litt uvanleg
var det i finna Salix herbacea (musoyre) si
langt mot vest.

Den dominerande strandtypen er klippekyst,
men i smi viker er det mindre strandenger og
brakkvasskulpar med ein interessan t flora. Blys-
mus rufus (rustsivaks) og Eleochoris uniglumis
(fjoresivaks) er begge samfunnsdannande. Det
same gield Puccinellia maritima (fjoresaltgras).
Litt lenger inne i soneringa finst Carex distant
(grisnestarr) og C. o trubae (knortestarr).

Kryptogamfloraen pi oya er minst like rik
som karplantefloraen, og det blei giort mange
interessante funn, sarleg av lav. Av mikrolav
fant me m.a. Buellia canescens, Diplotomma
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alboatrum, L ecanora disperso (vrangkantlav) og

Placynthium nigrum. Tilsvarande interessante
funn blei giort av makrolav: Collema flaccidum
(skjellglye), I e p t o gium sinua tu m (tuvehinnelav),
Parmelia cinita (hhrkinslav\, Parmeliella atlan-
fica (kystbllfiltlav), Sticta dufourii (skjellpore-
lav), o.a.

Anders Lundberg

3. - 5. juli. Ekskursjon til Sore Bomlo. Arets
hovudekskursjon var lagt over tre dagar, fri fre-
dag til sondag. Me var heldige og hadde fitt
med oss prof. Fegri som er lokalkjent i omri-
det. Med vanlig sikkerhet forte han oss fram til
mange av dei botaniske godbitane som har gjort
oya se kjend i vide kretsar. Pi forehand hadde

me avtalt overnatting pl skulen i Langevlg,
som blei brukt som utgangspunkt for turane
vire.

Pt turen nedover stoppe me i Mosterhavn og

sig p& torrbakkevegetasjon med m.a' Geranium

san gt in eu rn (b lodstorken ebb), A n t h y lli s v uln e'
rarra (rundskolm) og Trifulium dubium (muse-

klover).
Vegen til Langevig giekk forbi eit tjern med

Carex paniculnta (toppstarr). Etter innkvarter-
ing p& skulen gjekk turen til Loyninghamn.
Nede ved havna sig me n&rare pi eit slipetorn-
kratt (Prunus spinosa). I eit torrberg ner vegen

fant me Allium vineale (strandlauk). Bakkane

omkring Loyninghamn er sterkt beita kultur-
mark. Vegetasjonen er prega av dette, men her

og der stAr, ein og annan botanisk godbit. Sor-

bus meinichii (fagerrogn) som er endemisk var

ny for dei fleste. Litt uvanleg er det ogsA i
finna Erica tetralix (klokkelyng) med kvite
blomstrar. Vicis orobus (vestlandsvikke) er ein

vanleg art i dette omridet. Den hyppige fore-
komsten av dei to "vanskelege" artane Poly'
gala serpyllifolia (heiblifjor) ogP. vulgaris (stor'
blifjsr) gav eit fint hove til i glera seg kjend
med begge to. Det store innslaget av Nardus
sfriclc (finnskjegg) viste at omrAdet er sterkt
beita, men Cynosurus cristatus (kamgras) som

lokalt opptrer rikeleg, viste ogsi at det er god

tilgang pA mineralnaring i jorda'
I kveldinga koyrte me eit stykke nordover

mot Berge. Her var det meininga me skulle sji
pl bestovingsokologi hos orkidear, men v€ret
var litt for katdt til at aktiviteten hos insektene
var p& topp. Men me fekk likevel gjere oss kjent
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med fleire orkidear. Dei to Platonthera-aftarre
(vanleg nattfiol og grov nattfiol) var begge van-

lege, og det same vat Gymnadenio conopsea
(brudespore). Ikkje st vanleg 3i langt vest i Sor-
Noreg er Barfsia alpina (svarttopp).

Utpl kvelden fekk me del i bygdefesten som

var skipa til av det lokale sogelaget.

Lordag 4. juli. Forste stopp denne dagen var
Vorland som ligger like nord for Langevigen.
Vi gikk gjennom et jordbruksomride og kom
ned til Vorlandstjorna. Dette er et meget ner-
ingsrikt ferskvann som nesten er gjengrodd med
Nuphar luteum (gul nokkerose), Potamogeton

ndtons (vantig tjonnaks), Utricularia vulagris
(storblererot) og Lemnq minor (andmat)'

Rundt hele vannet danner Phragmites com-

munis (rakrsr) en tett bord. Som undervegeta-
sjon var det sumpsamfunn med Carex iuncella
(stolpestarr), Comarum palustre (myrhatt) og

Gelium palustre (myrmaure).
Vi kjorte 3 km videre nordover og kom til

Andal. Herfra gikk vi vestover i et omride med

furuskoger av forskjellige typer. En av dem har
Erica cinerea (purpurlyng) som dominant i felt-
skiktet. Dette er en meget sjelden vegetasjons-

type i Norge som kun finnes i ytre kyststrok pi
Vestlandet. Ellers kom vi over partier med furu-
skoger som var meget artsrike. Vi fant dem

helst under bratte berg der hvor det er rikelig
med kalkrikt sigevann. Av arter kan en nevne:

Asplenium viride (gronnburkne), Primula vul'
garis (kusymre), Rubus saxatilis (teiebar),
Carex pulican'r (loppestarr), C. digitata (finger-

starf) Melica nutans (hengeaks), Briza media
(hjertegras), Brachypodium sylvaticum (lund-
gronnaks), Hypericum pulchrum (fagerperi-

kum), Lysimachia nemorum (skogfredlos) og

Saniculn europ aea (sanikel).
Vi kom sa til Andersvatnet. Her er det sump-

vegetasjon dominert av Phragmites communis
(takror), Equisetum fluviatile (elvesnelle) og

Carex lasiocarpa (tradstan). Vannplant en Lito'
rella uniflora (tjonngras) ble ogsA funnet. I nord-
enden avvannet kom vi over i et rikmyr-omride.
Her fant vi et par sjeldne arter som Schoenus

femtgineus (brunskjene) og luncus stygius
(nokkesiv). Ellers stod (Jtricularia minor (smh'

blererot) og (J. intermedia (eytieblarerot) i
pen blomstring.

Ved Tollevik kom vi til et omride med enger

som tidligere ble slltt, men som i dag ser ut til
i gro igjen. Her er det meget artsrikt, og en kan



nevne: Platanthera chlorantha (grov nattfiol),
Carex flacca (blhstan), Linum catharticum
(vill-lin) og Sanguisorba officinalis (blodtopp).

Etter middag giekk turen til ei lita myr nord
for Langevig som er tilridd freda. Rike sig med
mykje Eriophorum latifolium (breiull), Carex
hostiana (engstarr), C. dioica (tvebustarr),
C. pulicarts (loppestarr), Equisetum palustre
(myrsnelle), Triglochin palustre (myrsaulauk)
o.a. var vanlege. I botnskiktet dominerte rikin-
dikatorane Campy lium stelbtum (stjernemose),
Drepanocladus revolvens (brunklomose) og
Sorpidium scorpioides Makkmose). Vegeta-
sjonen hoyrer truleg til forbundet Eriophorion
latifolii. I vegkanten stod Rosa pimpinelli-
folia (trollnype).

Sondag 5. juli. Vi gikk langs vegen til Kalda-
vigen. Si tok vi oss videre framover i typisk
oseanisk lynghei. Viktige arter her er Calluna
vulgaris (rosslyng), Erica tetrulix (klokkelyng),
Luzula congesta (heifrytle) og Carex binemis.
Milet virt var i komme ut til de ytterste strand-
bergene som ligger helt syd-vest pi Bomlo. I
sprekker fant vi de to sjeldne bregnene Asple-
nium marinun (havburkne) og Phyllitis scolo-
pendrium (hjortetunge). Asplenium adiontum-
nigrum (blankburkne) var noksi vanlig i omrA-
deti

Godt beskyttet av fjellets overheng og i fra
sidene stod skogsarter som Carex remota (slakk-
starr) og Luzula sylvatica (storfrytle). Vi gikk
noe lengre sydover og kom til en lokalitet for
Hymenophyllum peltatum (hinnebregne) som
for ovrig.er sjelden pi Bomlo. Den stod sammefl
med den vakre dronningmosen (Hookeria
lucens). Pi en liten rullestein-strand fant vi
M ert ensia maritima (ostersurt).

Pi tilbaketuren stoppetvived en liten strand-
eng i Kaldavigen som blant annet inneholdt
Carex distans (grisnestarr), Pn ccinellia rnaritima
( fjoresaltgras) og S p e rg ularia me d ia (havbendel).

Turen til Sore Bomlo var s&rs vellukka, ikkje
berre fordi omridet har ein rik og variert flora.
Me vil ogsi svart gierne takke Knut Fagri for
at han lot oss ta del i dei rike roynslene han har
fri dette omridet. Me vonar i fi til ein liknande
tur til neste ir.

13. september. Ekskursjon til Bruviknipa. Med
buss og privatbiler kjorte vi inn til Bruvik-
botnen som ligger syd-ost pi Osteroy. Herfra
gikk vi oppover mot ost-siden av Bruviknipa.

Bergartene i omridet er av kambro-silurisk
alder og horer til De Store Bergensbuene. Det
er glimmerskifersom dominerer, og den forvitrer
lett. Vi fant en rekke kalkkrevende fjellplanter
som: Dryas octopetala (reinrose), Potentilla
crantzii (flekkmure), Veronica fruticans (berg-
veronika), Thalic trum alpinum (fjellfrostjerne),
Carex capillanr (hirstarr), Silene acualis (fjell-
smelle) Saxifraga aizoides (gulsildre), S. coty-
ledon (bergfrue), ,S. nucft.r (smAsildre) og S.

oppositifolia.
Noen arter har sin vest-grense i Skandinavia

her, det gielder Carex rupestn's (bergstarr),
Salix re ticulafa (rynkevier), og Erigeron b oreale
(fjellbakkestjerne).

Terrenget er noksi ulent med bratte skrenter.
Vi kom inn pi en sti som forte oss til toppen av
fjellet (822 moh). Her er det fattig rabbevegeta-
sjon som dominerer. De viktigste artene er:
Carex bigelowii (stivstarr), Ju,tcus trifidus (rab-
besiv), Loiseleuria procumbens (greplyng),
Arctostophyols alpina (rypeber) og Empetrurn
hermaphroditum (fjellkrekling). Vi kom over et
lite snoleie med typiske arter som:tr'nophorum
scheuchzeri (snoull), Carex lachenolii (rype-
starr), C. ruftna ftokulstarr), Salix herbacea
(musore), Saxifraga stellaris (stjernesildre),
Sibbaldia procumbens (trefingerurt), og Gna-
phaliu m supinum (dverggriurt).

Fra toppen gikk vi ned pi Rossmyrene. De
er fattige med Carex rostrata (flaskestarr), C.
pauciflora (sveltstarr) og C. limoso (dystarr).

Bratt nedstigning forte oss ned i Skafti-
dalen. Ovre delen er preget av beitemark og hei.
Her stod kystplantene Carex binervis (heistarr),
Juncus squaftosus (heisiv) og Sieglingia decum-
bens (knegras). De to bregnene Polystichum
lonchitis (taggbregne) og P. braundi (junker-
bregne) mi ogsi nevnes. Noen steder var det
smi rike myrpartier med Carex flava (gulstarr)
og C. pulicaris (loppestarr).

Vi fulgte Skaftidalen nedover og kom grad-
vis over i edellovskog. Pi Skafti ble tidligere
kjente lokaliteter av to orkideer gienfunnet, det
var Neottia nidus-avis (fuglereir) og Epipac-
tis helleborine (breiflangre). Det var pent og
varmt hostvar og 14 deltakere.

Biorn Moe

Anders Lundberg og Biorn Moe
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27. september. Hostekskursjon til Rottingi. Til
tross for osende regnv&r motte I I deltagere
opp for i vare med og plukke sopp. Leder var
Olav Aas.

Turen gikk til en furuskog pi sor-vestsiden
ay @ya, der det i skogbunnen vokser mye efoy
(Hedera helix), vlvendel Lonicera peiclyme'
num), kristtorn (Ilex aquifolium), storfrytle
(Luzula sylvatica) og bjonnkam (Blechnum
spicant). I sokkene finnes svartorsumpskog.

Det var dessverre ikke mye matsopp i finne.
Vi fant endel stubbeskjellsopp, lys piggsopp,
samt noen enkelte eksemplarer av matriske og
rodnende fluesopp. Av andre arter si vi seig

kusopp, seig hostmorkel, tagesopp, honning-
sopp og seigsopp.

Pi forne pl bakken bokste ogsi hettesopper
som blodhette, flihette og rynkehette. Vi fikk
demonstrert 2 slorsopper: Jodslorsopp og oran-
geslorsopp. Pl eldre trer vokste knusk-kjuke og

svartstilkkjuke, og pi svartortr@rne var den

svarte orekjuken vanlig.
Interessant var det I' se eksempler pi smi

begersopper (Ascomycetes, inoperculate)-
Uhyre vanlig var Lophodermium pinastri, som
si ut som tverrstriper pi visne furuniler, og

en art av ordenen Phacidiales pi kristornblad.
En art av slekten Chlorosplenium (gronnved)

hadde farget et morkent trestykke bligront
inni. Disse begersoppene er viktige nedbrytere
av organisk materiale.

Vi fant dessuten potetroyksopp, fingersopp,
storbladet gelesopp (Tremellales) og en lyser@d

begersopp //.lcocoryne) som ligner slimsoppene.

M.H. Losvik

TRONDELAGAVDELINGEN

Arsmelding l98l

Pr. 31. desember l98l hadde Trondelagsavdel-
ingen 180 medlemmer, av disse er 3 livsvarige,
147 A-medlemmer og 30 B-medlemmer. Dette
er en netto oppgang pi I medlem fra 1980.

Arsmotet ble avholdt 23. februar 1981. Det
ble framlagt irsmelding og regnskap for 1980
som begge ble godkjent. Kasserer Kjell Remman
og styremedlem Dordi Kletten stod pi valg, og

begge hadde frasagt seg gienvalg. Valkomit6ens
forslag pi Marthe M. Gjestland som ny kasserer
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og Thyra Solem som nytt styremedlem ble en-
stemmig vedtatt.

Styret for l98l: Arne Garthe, formann;
Bjorn Sether, nestformann; Inger Gjerevoll,
sekret@r; Martha M. Gjestland, kasserer; Morten
Selnes, styremedlem; Thyra Solem, styremed-
lem.

Ekskunjonskomit€en ble enstemmig gien-
valgt. Den bestir av Arne Garthe, Olav Gjare-
voll, Jarle I. Holten og Sigmund Sivertsen.

Revisorer for l98l er Jarle N. Kristiansen
(gienvalg) og Svein Aage Hatlelid (ny).

I lopet av iret har det v@rt arrangert 4 eks-
kursjoner.

Det er blitt holdt 7 mster, alle i Foredrags-
salen ved Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab,
Museet. Motene har hatt et giennomsnittlig
oppmote pi nesten 30.

Folgende moter har vart arrangert:
26. januar: Cand.real. Gunnar Holt: "Atlan-

terhavets skoger". Bjorn Sather viste under
kaffen bilder fra Aland.

23. februar: Hovedfagsstudent Liv Ellen
Vold: ':Pi jakt etter norsk malurt".

23. mars: Forsteamanuensis Ian-Petter Bjorn-
seth: "Genokologi - fysiologene undersoker
klimaraser hos trer og andre planter".

27. apil: Cand.real. Rolv Hjelmstad: "Som-
merdager i Ytre Vikna naturreservat". Under
kaffen fikk vi se bilder fra en ekskursjon til
Hovsnebba i Sunndalen, og fikk Rhododendron-
blomstring i Todalen.

14. oktober: Professor Eilif Dahl: "Inntrykk
fra fransk botanikk og vegetasjon".

9. november: Cand.mag. Haavard Selnes og

cand.real. Arne Jakobsen: "Flora og vegetasjon
pi Gotland".

14. desember: Amanuensis Kjell-Ivar Flat-
berg: "Planteriket pi kryss og tvers".

Foredragene har vart ledsaget av lysbilder,
og etterpi har det vart hyggelig samv&r med
en enkel servering.

Inger Gierevoll
Sekretar

Ekskursjoner l98l

Utenom det ordinere ekskursjonsprogrammet
ble en ekskursjon (6 deltakere) foretatt til
Mallorca 25. april - 2-mai. Den ga et bra tverr'



snitt av mediterran flora og vegetasjon samtidig
som den ogsi ga mulighet for i tjuvstarte bade-
sesongen. Orkid6sesongen var middels bra.

Sondag 10. mai. Kryptogamekskursjon til
Vanvikan. Ekskursjonsomridet er sydvendt,
med alm, hassel og ellers en rik karplanteflora
som det var litt tidlig for. Arter som murburkne
(Asplenium ruta-muraria) og junkerbregne
(Polystichum braunii) var lette i pivise, det
samme var tannrot (Dentaria bulbifera) og
blankstorken ebb ( G eranium lucidum).

Denne lokaliteten representerer innergrense
for den utpregete kystarten storfrytle (Luzuh
sylvatica) , og dette medforer ogsi et merkbart
kystelement blant kryptogamene. Av lav med
hoveddtbredelse langs kysten kan nevnes solv-
never ( L obaria amplissima), blyhinnelav ( Lepto-
gium cyanescens) , kystvrenge (Nephroma laevi-
gatum), kystirenever (Peltigera collina), brun
blareglye (Collema nigrescens), kystfiltlav
(Pannarin rubiginosa) og vanlig bllfrltlav (Par-
meliella plumbea), de 3 siste pA rogn (Sorbus).

Av lav kan ellers nevnes den tridformede
arten Polychidium muscicola pi toppen av stor
steinblokk, og den nylig beskrevne begerlaven
Cladonia umbricola i fuktig moseheng pi berg-
vegg. Videre den noe varmekjare blanknever
(Peltigera hoizontalis). Noen av de vanligste
barkboende skorpelavene ble demonstrert:
Buellia griseovirens, Lecidea efflorescens, L.
epizanthoidiza (over mose pi rogn) og Pertusa-
ria carneopallida.

Pi marka og pi stein i skogbunnen vokste
mange kravfulle skogsmoser, som krusfagermose
(Plagiomnium undulatum), krypfagermose /P.
cuspidatum) og stor moldmose (Eurhynchium
striatum). Pi torv i en 169 bergvegg fantesAula-
comnium androgynum som tidligere ikke er
kjent fra Fosen-halvoya. I de bratte og skygge-
fulle bergveggene vokste en variert moseflora
som langt fra ble helt utforsket: der fantes bl.a.
revemose (Thamnium alopecurum), Cololeieu-
nea calcarea, Scapania aspera, Mnium stellare,
Districhium inclinatum og Zygodon rupestris.

Av sopp var det ikke si mange arter fremme,
med unntak for vanlige kjuker o.1.. nevnes kan
skarlagen virbeger (Sarcoscypha coccinea),
symrebeger (Sclerotinia eI. Dumontinio tube-
rosa) og teglkjuke (Daedaleopsis confragosa),
den siste som vanlig pi selje (Salix caprea).

Arne A. Frisvoll Sigmund Sivertsen
Tor Tonsberg

31. mai. Sondagsekskursjon til Buvika i Skaun
kommune. 12 deltakere. Leder: Jarle Inge
Holten.

Hovedhensikten med ekskursjonen var i stu-
dere de bratte liene mellom Bellsisen og Asen,
ca. 2 km sor for Buvik sentrum. Disse ostvendte
liene er flere steder dypt nedskiret av bekke-
klofter, til dels utilgiengelige, endog for entu-
siastiske amatorbotanikere. Som ventet var flo-
raen og vegetasjonen i disse kloftene av en sub-
oseanisk type, serdig med hensyn til moser, de
mest interessante er kanskje krusfagermose
(Plagiomnium undulatum), kriLkefotmose
(Rhytidiadelphus loreus), kystjamnemose
(Plagiothecium undulatumi og ikke 6 forglem-
me krusfellmose (Neckera crispa). Et annet
interessant preg ved bekkekloftfloraen der, er
det relativt store innslaget av alpine/subalpine
arter, f.eks. gronnburkne (Asplenium viride),
gulsildre (Saxifraga aizoides), fjellfiol (Viola
biflora), trnt (Lactuca alpina) og kvitsoleie
( Ranunculus platanifulius). Lavarten lungenever
(Lobaria pulmonaria) ble funnet en gang i
klofta nedenfor Asen. Lungenever er ikke vanlig
i Skaun, og synes i ha sin hovedforekomst i
bekkeklofter med gammel granskog, pi grunn av
artens krav til fuktig armosfariske forhold.
Ellers ble ogsi registrert mikrolavarten Lepraria
chloina ph ettort girsnnsteinsberg. I Midt-Norge
er denne laven gierne knyttet til kvartsitt eller
gneis.

Selve skogbunnen hadde fortsatt preg av 6
vare i sent viraspekt denne sondagen, til tross

.for de halvstore bregnene. Maigull (Chrysosple-
nium alternifolium), gullstjerne (G1gea lutea)
og kvitveis (Anemone nemorosa) blomstret
fortsatt. Fukteng-/fuktskog-vegetasjon i lia
var av en rik type, med stort innslag av stortve-
blad (Listera ovata), og denne ble overraskende
ofte funnet sammen med liljekonvall (Convalla-
ia maialis). Pi rike og noe torrere partier ble
funnet myske (Galium odoratum), trollba,r
(Actaea spicata), junkerbregne (Polystichum
b raunii ), kranskonvall ( Poly gonatum v erticilla-
tum) og tyrihjelm (Aconitum septentionale).
Over marin grense (over ca. 180 m), tiltok meng-
den av noysomme skogs- og heiarter betydelig,
f.eks. bjonnkam (Blechnum spicant) og rosslyng
(Calluna vulgarb).

Ved Bellsishaugen ble registrert et lite hassel-
kratt (ca. 170 m). Av floristiske godbiter herfra
kan nevnes virerteknapp (Lathyrus vernus),
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krattfiol (Viola mirabilrs/, fingerstarr (Carex
digitata) og skogvikke (Vicia sylvatica).Pt ned-
turen til bilene ble funnet mye virkil (Ranun-
culus ficaria) og bekkekarse (Cardamine amara).

larle Inge Holten

Lordag l. - sondag 9. august. Sommerekskur-
sjon pi Okstindan-omrhdet.2 mann bega seg av-
girde, en tredje sluttet seg til ved Kjennvatn
mandag. Sondagen bie uventet fin, og anled-
ningen ble benyttet til en ekskursjon fra Korgen
til Leirskardalen, med botanisering opp de

bratte liene ved Tratbakken og til Stolpfjell h.
I120 m. En liste pi vel 250 arter ble tatf opp
under ekskursjonen som endte med plaskregn.

Frodig vegetasjon i lia, temmelig fuktpreget og

derfor ikke si artsrik som man kanskje kunne
vente. Ingen kvitsoleie (den er angitt fra Leir'
skardalen av M.N. Blytt og N.G. Moe, uten at
noen ser ut til i ha gienfunnet den siden. Men
dalen er fremdeles utilstrekkelig undersokt).
Derimot fantes springf ro (Impatiens nolitangere)

nederst i lia som ellers ikke var blant de aller
artsrikeste. Alm fantes ikke her, men et par

mindre trer ble funnet vel en kilometer lenger

inne i dalen senere.

Oppe i fjellets varierende berggrunn, ogsi
kalkstein, med en til dels ganske rik fjellflora.
Nevnes kan rabbetust (Kobresia myosuroides),
blimjelt (Astragulus nomegicus) og reinmjelt
(Oxytropis lapponica). Dessverre kom 'vi ikke
helt opp pi Stolpfjellet som egentlig planlagt,
tiden stiakk ikke til.

Etter ny overnatting i Korgen gikk turen tiL

Kjennvatn der tredjemann stotte til. Om etter-
middagen ekskursjon til et kalkomride pi nord-
sida av vatnet. Bl.a. fantes taggbregne (Polystic-
hum lonchitis), skavgras ( Equisetum hyemale),

fjellkveke ( R o e gne ria b orealis ), rabbetust, rabbe-
star r ( C ar e x gla cialis ), sm alstarr /Ca r e x p ar all e la,

if. Hult6n skal den ikke finnes pi norsk side

her, men det er noen fi' tidligere angivelser -

Okstind-omridet, ogsi belegg), blimjelt, rein-
mjelt og lappmarksoyentr@st (Euphrasia salis-

burgensis). Av kulturspredte arter etter anleggs-

virksomheten berggull (Erysimum hieracifo-
lium), nonk mrure (Potentilla norvegica) og

hanekam (Lychnis flos-cuculi). Det ble kikket
etter rosekarse (Braya lineais) i kalkrasmarkene
uten hell, men senere pi hosten ble den pivist i
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veikanten i vestenden av Kjennsvatnet, pi kalk.
4. august innover langs Grasvatnet til Spjelt-

fjellet i et tildels noe surt var. Vekslende berg-
grunn og vegetasjon. Pyttlaven (Siphula cerati-
tes) ble funnet pi sin hittil innerste lokalitet her
(funnet pi Kjennsvassfjellet under NBF-ekskur-
sjonen 1972). Det var godt i ha bru over Oks-
fjellelva som ellers ville vart noksi uoverkom-
melig. Pi kalklokaliteter ble funnet mange av

de krevende artene fra dagen for, dessuten smi-
sote ( G e n tianella t e n ella ).

5. august fremdeles surt og vitt var. Ekskur-
sjon fra teltleiren (som ble stiende) til Skullen-
fjellet. Her var den en del "halvrike" lokaliteter
med reinrose (Dryas), rabbetust m.v. Ellers ob-
servert tinderublom (D'rabo cacuminum) spar-

somt, videre gulmjelt (Astragalus frigidus), sno-
gras (Phippsia algida), jokelstarr (Carex rufina)
og reinfrytle (Lazula wahlenbergii). Forste gang

tinderublom ble pivist i dette omridet var av

O. Rune pi det svenske fjellet Mieskattjikka
som ligger bare fi kilometer lenger ost. Siden er

den funnet et par steder NW av Okstind-massi-
vet.

6. august. Veien tilbake til Kjennsvatnet ble

lagt via Oksfjell-tjonna, der University of Read-

ing har en liten feltstasjon. Forst passerte vi en

del kalkterreng, med bl.a. fjellmarinokkel
(Botrychium boreale) , kalklok (Cystopteris
regia), lappmarksoyentrost og ellers en del av

kalkplantene fra tidligere. En Helvella ble ogsi
funnet, det synes A dreie seg om en art be-

skrevet fra Alpene som hittil ikke har v&rt an-
gitt i Norge. Reinstarr (Carex arctogena) ble
ogsi funnet i noe utvasket heiterreng, den synes

ikke i vare si kalkkrevende som vanlig antatt.
Returen til Kjennsvatn var noksi vit. Hytta

var sterkt belagt av tyske motorsykkelturister,
og vi foretrakk telting av plasshensyn.

7. august. Litt innsamling i nermeste omegn,
deretter forflytting til Korgen. Tredjemann
dro til Sverige.

8. august. Til Leirskaret i nydelig ver. Bota-

nisering opp langs Morkbekken i imponerende
morene- og breterreng, til Steinbua, deretter
over vestryggen av Grifjellet og ned igien. Mork-
bekken kommer ut fra et ganske stort vatn som

ikke stir pi kartet fordi det nok tidligere har
vert dekket av breen. Den vestgiende stien
hadde et bruarrangement som ikke virket tillit-
vekkende! Ellers mye friske morener under til-
voksning. Det kunne vart interessant e se ner-



mere pe hoyereliggende felter som tidligere har
hatt nrermest en nunatakk-beliggenhet, men
tiden rakk ikke til. Mellom blokk oppe i rein-
rose-rabbetustheiene funnet antatt tinderublom
sparsomt (fra for kjent et par kilometer lenger
vest), ellers bl.a. sett snoarve (Cerastium arcti-
cum), dvergsyre (Koenigia islandica) og snosoleie
(Ranunculus nivalis). Langs anleggsveien nede i
lia en del kulturspredte arter. I det gode veret
ble det fin oversikt over en rekke lokaliteter
som burde vert undersokt narmere. Sikten var
dirligere pi ostsiden av Okstindan, men inn-
trykket var en god del ugiort arbeid ogsi der.

9. august retur til Trondheim via Hoylandet
i utmerket ver og med lite botanisering.

Egil I. Aune Sigmund Sivertsen

Sondag 6. september. Soppekskursjon til Stjor-
dals-omridet. Varet virket ikke betryggende,
men det var likevel ca. l5 deltakere. Turen gikk
opp Leksdalen og videre pi skogsveien over mot
Mostadmarka. Den gode soppsesongen var pir
retur, men det var enda ett og annet i finne, til-
med kantareller. Forste stopp var Fossaunet,
med en del gammel, moserik granskog. Bl.a.
knippesotpigg (Bankera violascens) og gulskive-
vokssopp (Hygrophorus karstenii). Ved Stue-
bergfollen ble det en lengere stopp, inklusive
kaffepause i surveret. Her var det pifallende
mengder av Hygrophorus secretanii (hittil mest
kjent som f/. monticola, selv om A. Blytt
brukte det fsrstnevnte). Den har enda ikke fitt
noe norsk navn. Ekskursjonens laveksperter
gjorde funn av furuskjell (Cladonia parasitica)
som ny for Trondelag pi den samme lokaliteten
(se ogsi Blyttia nr. l, 1982). Dessuten kystfilt-
lav (Pannaria rubiginosa) pi einer.

I Neverholet ble det ogsi giort stans. pi litt
mer omfattende beitemarker sies bl.a. fiolettgri
vokssopp (Camorophyllus lacmus) som neppe er
registrert i Trondelag tidligere. En interessant
Helvella er forelopig navnlos. Ellers pi stubber
ferskenhatt (Phyllotopsis nidulans) og musling-
soppen Crepidotus crocophyllus som ble rap-
portert ny for Europa si sent som i I 970 (fra
Tsjekkoslovakia).

Ellers ble det demonstrert en mengde arter,
spiselige og uspiselige, og ettersom varet ble
mindre ufyselig enn man hadde fryktet, sa de
fleste seg fornoyde med turen.

NORD-NORSK AVDELING

Arsmelding i98l

Nord-Norsk avdeling av NBF har pr. |.1 .82 120
betalende medlemmer (104 A-medlemmer, l4
B-medlemmer og 2 livsvarige). Dette er en ok-
ning pi 40 medlemmer fra ifjor. Hertil kom-
mer 8 nye medlemmer som ble tegnet i slutten
av I 98 l. Disse betaler ikke kontingent for 1982.

Kontingenten har vart kr. 50,- hvorav kr.
45,- gin tilbake til NBF - sentralt.

Pi irsmotet 20.2.81 fikk styret folgende
sammensetning: Leder: Hanne Edvardsen (ny),
nestleder: Arve Elvebakk (ny), sekretar: Sonja
Johannesen (ikke pl valg), kasserer: Bjornulf
Andreassen (ny), styremedlem: Ola Skifte (ny/
redaktor av "Polarfl okken"), vararepresentanter :

Eilif Nilssen og Brynhild Vorren, revisor: Karl-
Dag Vorren (gi. valgt), representant til NBF's
hovedstyre: Arve Elvebakk, ekskursjonskomite:
Alfred Granmo, Jan Thomas Schwenke og Liv
Molster.

Det har vert avholdt 8 styremoter, 6 med-
lemsmoter og irsmote. Oppslutningen om mot-
ene og aktiviteten i foreninga generelt har vart
god.

Moter:

2O.2.: Lrsmote; iLrsmelding, regnskap og valg.
Karl-Dag Vorren holdt foredrag og viste lysbil-
der fra en tur i Osterrike.

5.3.: J'ohannes Reiersen, "Fra floraen i Lofo-
ten og Vesterilen".

29.4.: Jarle Nilsen; Klimalaboratoriet pi
Holt (Tromso) og hva det brukes til.

3.6.: Gunvor Granls; Fotografering av plan-
ter.

19.10.: Ivar Schjeldrup; Hvorfor har vi for-
soksgerden og hvordan er drifta ved Holt for-
soksgird lagt opp. Ivar Andersen; Grastyper og
dyrkingsforsok.

25.1 l.: Sigmund Spjelkavik: Fra en botanisk
ekskursjon til Nepal.

l8-12.: Julemote, kavalkade over sommerens
ekskursjoner og feltarbeid. Markering av lO-irs
jubileet ved koservator Ola Skifte som fortalte
om Peter Benum.

I lopet av l98l har foreningen utgitt to fyl-
dige nr. (170 sider) av medlemsbladet ,'polar-Sigmund Sivertsen Tor Tonsberg
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flokken". (Institusjoner og enkeltpersoner som
ikke er medl. av lokalforeninga kan abonnere pi
"Polarflokken" for kr. 40,- pr. ir). Foreninga
har arrangert 7 ekskursjoner (se egne referat) *
4 soppturer og 2 urteturer som er alrangert i
samarbeid med Tromso Museum, Av andre akti-
viteter kan nevnes fotokonkurranse, artikkel-
serie om virblomster (forts. frq ifjor), avslutt-
ende registreringer av rike skogtyper i Troms
(ved Eli Fremstad og Bernt Johansen) offentlig
uttalelse om botaniske verdier langs Alta-Kauto-
keinovassdraget * pressemeldingen om samme.
(Uttalelsen er trykt i Polarflokken nr. 2, 1981.)
Planlegging av studiearbeid i tilknytning til Stu-
dieforbundet Natur og Miljo. I tillegg kommer
aktivt PR-arbeid (bl.a. er 60 eks. av Polarflok-
ken til videregiende skoler i Nordl., Troms og

Finnmark) og rent organisatorisk arbeid.

Ekskursjoner l98l

3. juni. Urtetur. Turledere Liv Molster og

Harald Mehus. Ca. 40 deltagere.
10. juni. Urtetur. Turledere Harald Mehus og

Brynhild Vorren. Ca. 35 deltagere.
Begge turene startet fra Tromso Museum-

Det ble besokt folgende lokaliteter:
Gammel eng mellom Tromso Museum og

NRK, Folkeparken og strandomrider mellom
Marinbiologisk stasjon og Troms Folkemuseum.

Alle de vanligste planter som brukes til mat,
te og plantefarging ble funnet og demonstrert.
En del giftige planter ble demonstrert i tillegg.
Turdeltagerne samlet ogsi inn en del planter-

Av nytteplanter fra enga kan nevnes iker-
snelle, engsyre, skvallerkil, stornesle, marikiLpe,
geitrams.

Fra strandlokalitetene nevnes melde, iker-
dylle, gisemure, karve, hundekjeks, ryllik og

sibirgraslok.
10. juni var f.eks. sibirgraslok og tangmelde

kommet iirye lengre i vekst enn pi samme tid
tidligere ir.

Brynhild Vorren

8. juni. Virsoppekskunjon til Malangen. I
kjempeflott virv6r starta I 3 ekskursjonsdeltak-
arar ph ein lengre dagstur med ferje og bil til
Malangen-halvoya s@r for Tromso. I tillegg til
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virsopp hadde vi lagt det heile opp slik at dei 4
stoppa skulle vere ei avansering fri gneis, glim-
merskifer, serpentin til kalkstein.

For forste stopp i furuskogen pi Vikran dril-
la vi inn sandmorkel og furukonglehatt. Og
furukonglehatten ( S tobilurus esculen tusi duk-
ka opp pi nedgravne kongler allereie under
forste furua - arten har vore lite observert i
Nord-Noreg. Morkel vart det ikkje, men den fat-
tige furuskogen er ein av dei ytterste i Troms,
og hadde fortent eit lengre opphald. Lavane

fingerbeger (Cladonia digitata) og Cyphelium
tigillare vart funne pi ny yttergrense i omridet,
naturleg nok, sidan dei er knytta til furu her
oppe.

Neste stdpp var ved Lanes i ei sorvestvendt
skikkeleg nord-norsk edellauvskogsli, dvs. med
grior, silkeselje og hegg som viktigaste treslag.

Her var det typisk nok bide fjellplantar som

snosildre (Saxifraga nivalis) og varmekjare sor-
lege plantar som kranskonvall (Polygonatum
v erticillatum ), bergskrinneblom ( A rabis hir su ta ),
berggull (Erysimum hieracifolium/ og den alltid
like artige lerkesporen ( Corydalis intermedia).

Dei mest typiske vinoppane var vanleg 16r-

skhl (Encoelia furfuracea) pi 'oilljer'n@r artens

nordgrense, Dasyscyphus cf. bicolor var. rubi
pi visne bringeberstilkar og cf. gribrun spro-

sopp (Psathyrella spadicea-griseo) - eit skikke-
leg sprang nordover for sistnemnde viss mikro-
skoperinga stadfestar namnet.

Pi vierkvistar fann vi ein ytterst merkeleg
sopp som vi undra oss mykje over. Han sig ut
som geleaktige, orange, 2 cmhoye, tynne bispe-

stavar eller klokkefjerer. Alfred Granmo har

seinare bestemt han til Cytospota cf . salicis, eirr

sikalt imperfekt sopp som ein ikkje kjenner den

systematiske plasseringa til, sidan han aldri er

kjent fertil. I lia fann vi ogsi den artige brod-
krogsoppen (Crucibulum leve), barksoppen
Cylindrobasidium evolvens og bjorkekolsopp
( Hy poxylon multiforme ).

Si koyrde vi til Sandsvatnet lenger inn pi
halvoya og skremde bl.a. opp l0-12 grigiess

fr| veg1rsfta! Her litt lenger inn fri havet lig
snoen og isen stort sett enno, si ekskursjons-
milet sig noksi pittoresk ut: Runde, raudlege

'vorter' i terrenget - serpentinkollane. Eigent-
leg ein sterkt omvandla vulkansk bergart som er

veldig hard, men som samstundes inneheld isrer

mykje magnesium. Dette virkar som ekstra nreI-
ing for enkelte plantar og som gift for andre.



Mest pifallende var den enorme mengda gron-
burkne (Asplenium viride) og fjellarve i alle
varianter fri ullarveliknande (truleg Cerastium
alpinum var. nordhagenii) til glattarve (Cerast-
iu m glab ra t um/. Skred arv e ( A r e n aria n o rv e gi ca )
fann vi ogsi og serpentinformer av smisyre
(Rumex acetosella). Typiske lavinnslag pi ser-
pentinen var smifiltlav (Pannaria leucophaea) i
enorme mengder og kalkmessing)av (Xanthoria
sorediata).

Siste stopp ved Tortenskolten inne ved Stil-
vikbotn hadde vi tenkt skulle vere dagens hogd,e-
punkt - ei sorvestvendt kalksteinsli. Men i si
mite vart vi skuffa. Solvbunkemark pga. beiting
og masse nyplanta gran dominerte. Vi vurderte
sterkt i innfore slagordet "NEI TIL GRANA
NORD FOR RANA' som reaksjon pi den om-
fattande og til dels ukritiske granplantinga i
landsdelen.

Av plantar noterte vi oss den same spr@sop-
pen som tidlegare, pluss ospe+ldkjuke (phelli-
nus tremulae) og ein begersopp (peziza sp.).
Praktisk talt pi overtid - dei fleste sat allereie i
bilane og venta - giorde ein av oss eit siste ut-
fall mot ei osp nedafor vegen. Og der stod jam-
en fossenever (Lobaria hallii) - ein av dei sjeld-
naste ldVaene bide i Noreg og Europa, dessutan
sividt kjent fri Gronland og Canada! Ny nord.
grense - i verdsmilestokk - pi eit tre heilt
dekt av rikborksarten skildogglav (Physconia
pulverulacea) - aleine verdt dei 20 mila som
heile turen tok.

Arve Elvebakk

13. - 14. juni. Helge-ekskursjon til Milselv og
Salangen i Troms.

Pi ekskursjonsplanen sto en tur til Karlsoya i
Nord-Troms, men den ekstremt sene viren for-
hindret denne, og vi valgte i stedet i dra sorover
i fylket, i hip om i mote den omtalte viren.
Noe vi ogsi gjorde. Sjelden har vel noen av de
fem deltakerne sett si mye og riktblomstrende
hegg (Prunus padus) og slike mengder med gul-
veis (Anemone ranunculoides) som piL denne
turen-

Fra Tromso kjorte vi forst rundt Ramfiorden
og med en stopp.nord for Selnes ytterst i Bals-
fjorden. Berggrunnen her er ikke spesielt gun-
stig, men bratte vestvendte berg gir grunnlag for
en noksi frodig oreskog oppunder bergrota,

med bl.a. villrips (Ribes spicatum), jonsokkoll
(Ajuga pyramidalis), skoggriurt (Omalotheca
sylvatica) og lodnebregne (lloodsia ilvensis).
De to siste er varmekrevende og ganske sjeldne
i ytre Troms.

Sorberget Akka ved nedre delen av Milselva
er en "klassisk" lokalitet med en uvanlig arts-
rik oreskog og kalk-rasmark. Foruten de vide,
gule teppene av gulveis merket vi oss sibirturt
(Lactuca sibirica), gul frostjerne (Thalictrum
flavum), kranskonvall (Polygonatum verticilla-
tum), tllsynelatende spontan krusetistel /Car-
duus cispus), trollbar (Actaea spicata), mar\-
sko (Cypipedium calceolus), og i rasmarkene
kalktelg (Gymnocarpium robertianum), lege-
steinfrs (Lithosperumum officinale) pi nord-
grensa, og en liglandsforekomst for dverglodne-
bregne ( l4t o o dsia glab ella ).

Etter at vi hadde innkvartert oss pi Fosshog-
da, Bondeungdomslagets glrd midt i Milselv,
tok vi en kveldstur til Skogala, et lflgt fjell rett
ovcr grensa til Bardu kommune. Besoket ga
ikke si store resultater, bortsett fra store meng-
der gulveis igien (ny lokalitet), og kvelden ble
stort sett brukt til 6 plage deltakerne med vier-
arter og -hybrider.

Forste stopp sondag var den bratte sorlia pi
Storala i Bardu. Dette er ei meget frodig ore-
skogs-li, men uten det helt store artsutvalget.
Skogsvinerot ( S ta chy s sy lv atica) har innergrense
her og ble notert.

Turen gikk si vestover ut Salangen forbi
Salangsverket til de bratte liene ost for Loksa.
Liene her er sorvendte oE t@rre, med ospekratt
og en rekke tcirre svaberg med fuktige sokk mel-
lom. Mer sorlige arter her er berggull (Erysi-
mum hieracifolium), jonsokkoll (Ajuga pyra-
midalis) og brunrot (Scrophularia nodosa).

PiL tur innover fjorden iglen tok vi oss en
solbakke+topp ved Yttergird innafor Salangs-
verket. Dette er en av de nordligste lokalitetene
for det varmekjare torrbakke-elementet i sor-
Troms, og vi noterte oss en fin blanding av lig-
lands- og fjellplanter: Markjordbar (Fragaria
vesca), vlllauk (Allium oleraceutn), berggull,
tirnurt (Tunitis glabra), tirilltunge (Lotus cor-
niculatus) , blankbakkestj erne ( Erigeron politus) ,
aksfrytle (Luzuln spicata) og snosildre /Saxi-
fraga nivalis). Her varogs6 viren kommet sipass
langt at vi fikk se litt skikkelig blomstring.

Turens siste stopp var i en flommarksskog
ved @vrevatnet i Salangen, antydet som en
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verneverdig lokalitet av naturvernkonsulenten i
Troms. Deler av skogen var hogd ut og odelagt,
men fortsatt sto det et storre bestand med en

pen blandingsskog av svartvier (Salix nigicans),
istervier (5. pentandra) og bjork, med istervier
pA godt over l0 meter. Skogbotnen var jamt
sumpete, med dominans av mjodurt (Filipen-
dula ulmaria/ og sterke innslag av villrips og

krypsoleie ( Ranunculus repens). Artfattig, men
en plantesosiologisk interessant skog.

Laurdag 20. juni. Ekskursjon til Laksvatn. Ca.

l0 deltakere. Botanisk forening fekk ut pi vin-
teren eit brev fri det nystarta Balsfjord Natur-
lag der dei spurde om nokon fri foreninga kun-
ne leie ein tur pi jakt etter orkid6ar.

Eit par dagar for ekskursjonen giorde under-
teikna ei synfaring, utan at vi hadde greidd i fi
n&tare opplysninger om kor Naturlaget hadde
tenkt at turen skulle 96. Vi giekk oss di ein tur
pi nordsida av Laksvatnet der vi ikkje fann
orkid6ar. men trass i den seine viren fann vi ei

sorhelling der ein del varmekrevjande virplanter
var komen si pass langt at ein kunne sji kva det
var. Den vanlege lerkesporen (Corydalis inter-
media) stod det masser av bide i frukt og i
blomst. Pi turen tilbake til vegen fann vi blad-
gelesopp (Tremella foliacea) pi ei bjork, og

dette er av dei nordligaste funna av den.
Dagen kom da ekskursjonen skulle vere.

Etter ein del venting med kaffe hos ein del av

medlemmene i Naturlaget kjorte vi til @yrnes til
Georg Hemmingsen for i starte ekskursjonen
fra garden hans. Det viste seg at staden der vi
skulle pi leiting etter orkidEar ikkje var utsmelta
enda, sA vi tok ein tur opp i lia overfor garden

hans. Og der stod gullsymra (Anemone ranun-
culoides) i enorme mengder. Hadde vi vore litt
tidlegare ute ville nok skogbotnen ha vore
heilt gul, men diverre var mesteparten avblom-
stra. Dette er ein ny (upublisert) lokalitet for
denne arten, men i folge deltakarane er den

ikkje uvanleg i omridet.
Skogen i lia der vi giekk var ei blanding av

bjork og or, men sjolv om den lig gunstig

eksponert, var det lite som var komen opp.
Turen blei avslutta med bilkaffe pi ein raste-

plass med utsikt over Balsfjorden, og di vi kom
ned fekk vi servert skikkeleg gardskost, risen-
gryns- og rommegraut.

28. juni. Plantetur pi Floyfiellet. Turen starta
fra fjellheisstasjonen pi Storsteinnes kl. 0930.
Varet var fint og tross den seine sommeren
1981, var blomstringa kommet brukbart langt.
Si de l0 deltakerne fikk se en ikke uvesentlig
del av Floyfjellets mange planter i full skrud.

Botaniseringa begynte med at vi gikk litt ned

i lia like sor for fjellheisstasjonen pi Storsteinen.
Her blomstra kantlyngen akkurat ni, det gjorde

forresten ogsi bl.a. rynkevier, blilyng og fjell-
tettegras. Bide fjelltettegras og kantlyng er

vanlig her, og nir disse to artene samtidig stir i
full blomst, er denne lia litt av et syn.

I det karakteristiske snoleiet like sorost for
Storsteinen hadde tininga nddd inn til grassonen'

Pi rabbene like nord for snoleiet blomstra fjell-
pryd og greplyng. Pi kalkknausen pi sorsida

stod reinrose, nilarve, bergstarr, rabbestarr og

selvfolgelig fjellpryd og grepplyng i blomst.
Veien opp til sjolve Floyfjellet la en forbi

det lille vatnet som ligger pi vestsida av fjellet.
I snoleiet ovafor dette vatnet vokser en av

Floyfiellets store sjeldenheter: Dvergrublom
(Draba crassifolit). Dessverre var snoleiet ikke
tint ut enda. I vatnet forekom som ventet vass-

reverumpe og vassoleie.

Fra skiferknausene opp mot Floyfjellet skal

nevnes: Skjeggstarr (Carex nardina), reinstarr
(C. arctogena/, snorublom (Draba nivalis) og

kvitkurle. Fjellkurlen som ogsi vokser her, var

derimot enda ikke "kommet ut".
Bare noen fi meter fta floya pi Floyfjellet

stir jokelsmhawe (Sagina intermedio). Denne

utgiorde ikke store tusten, men den blomstra.
Det giorde derimot ikke fjellsolblomen (Arnica
alpina), si av denne vakre planten mette en

denne gangen n@ye seg bare med bladene.
Pi det flate kalkberget like sorost for Floy-

fjellet blomstra sandfiol. De vakre bliL blomstene

"stod godt" til den grikvite kalksanden. Dette

"inntrykket" ble ikke bare turens endepunkt,
men ogsi toppunktet.

Ola Skifte

6. august. Soppekskursjon til Dividalen. Leder

Brynhild Vorren.
I et ufyselig var med regn og tike, men dog i

godt humor, satte vi kursen innover i fylket
mot Dividalen. Gradvis ble det bedre ver, og

da vi steg ut av bilene ved bestemmelsesstedet,

skinte sola fra en nesten skyfri himmel.Liv Molster
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Vi mottes pi Holt kl. I100, og herfra kjorte
vi i 3 biler med 8 soppinteresserte oppover Divi-
dalen. Den fsrste lokaliteten like sorost for Fri-
hetsli var en lyngrik furuskog, som nede ved
veien og elva gikk over i en ren bjorkeskog.

Etter en times innsamling hadde vi samling
ved bilene, hvor vi giennomgikk fangsten. Da
l98l var et meget godt soppir, ble fangsten
som ventet ganske stor, og det var ikke si van-
skelig i fi kurven fylt med matsopp. Brun-
skrubb, rodskrubb, sandsopp, mild gulkrEmle,
rimsopp og blek piggsopp for i nevne noen fi.

Her var vi spesielt pi jakt etter mer kontinen-
tale arter. Vokssopp, musseroner og spesielt en
gri piggsopp, som tidligere var blitt funnet i
Alta og Skibotn stod hoyt pi onskelisten. Her
fant vi blant annet: Amanita porphyria (svart-
ringfluesopp), CoUybio maculata (flekket flat-
hatt), Cortinarius violaceus (morkfiolett slor-
sopp), Hygrophorus camarophyllu.r (sotvoks-
sopp), -fL gliocyclus, Hypholoma sublateritum
(teglrod svovelsopp), Tricholoma imbricatum
(finskjellet musseron), T. robustum (kragemus-
seron), T. sulphureum (svovelmusseron).

Pi vei til den andre lokaliteten litt lenger
ned i dalen hadde vi en liten stopp, men det ble.
her ikke funnet noen interessante arter. Her var
det interessant i se det markerte skille mellom
lavfuruskog og lyngfuruskog hvor det vokste
smorsopp i lavfuruskogen, men ikke i lyngfuru-
skogen.

Den andre lokaliteten var like ost for nedre
Divifoss. Den var ganske bratt og ulendt, og den
bestod av en serdeles torr og fattig furuskog.
Her fant vi serlig mye av den tidligere nevnte
gri piggsoppen. Den er av Alfred Granmo be-
stemt til Bankera violascens (knippesotpigg).
Et annet interessant funn var Hygrophorus
karstenii (gulskivevokssopp). Her fant vi blant
annet'. Amanita porphy ria (svartringfluesopp),
G y romitra infula (bispelue), Hy grophorus camo-
rophyllus (sotvokssopp), H. glio cy clus, Tricho-
loma flavovirens (riddermusseron), T. robustum
(kragemusseron), T, sulphureum (svovelmusse-
ron).

En uke tidligere var jeg pi sopptur pi bl.a.
KvaIoya, og der var soppen veldig dirlig og mye
markspist. Pi denne turen i Dividalen var sop-
pen fremdeles veldig fast og fin, og ser man bort
fra de som var overmodne, var det lite som var
markspist.

For soppsesongen 1982 kan man jo nettopp

ha dette i tankene nar man planlegger som-
merens og hostens soppekskursjoner.

En annen ting som jeg merket meg, var de
store forekomstene av sl@rsopp. Tidligere i se-

songen kunne man se hvordan serlig brun-
skrubb og rodskrubb sammen med sandsopp og
smorsopp hadde en enorm bestandtetthet en-
kelte steder i Troms og Finnmark. Ni var det
altsi ikke lenger skrubbene som dominerte,
men derimot slorsoppene. Blibelteslorsopp,
rodskiveslorsopp, rodbelteslorsopp, morkfiolett
slorsopp, gul slorsopp, kanelslorsopp og brun-
kjott-bukkesopp for i nevne noen.

Geir Mathiassen

26. august. Sopptur i Tromsdalen. Turleder
Harald Mehus. Ca. 25 detagere.

Det var relativt lite god matsopp. Det fantes
rikelig av brun- og rodskrubb, men mest gamle
og markspiste eksemplarer. Det samme gjaldt
sildekremle, mens det ble funnet en del fine
eksemplarer av gronnkremle, mild gulkremle og
ringlose fluesopper. Ellers var det store mengder
risker i fint stadium, sarlig hulriske, skjeggriske,
grifiolett riske og gririske. Ut over dette var det
mest lyse traktsopper, slorsopper og rod flue-
sopp.

Blekrod grynhatt dukket ogsi opp her, som
si mange andre steder i Tromss-omridet denne
sesongen.

Harald Mehus

26. august. Sopptur Charlottenlund, Tromsoya.
Turleder Brynhild Vorren. Ca. 30 deltagere.

Turen startet fra Nordlysobservatoriet og
endte med samling ved hoppbakken pi Charlot-
tenlund. Forste del av turen gikk i glissen
bjorkeskog og pi myr. Det ble funnet mye fine
spiselige kremler: Gronnkremle, mild gulkremle,
sildekremle og mandelkremle. Skarpe kremler
var det mindre av. Her ble ogsi funnet en del
brun ringlos fluesopp, rodskrubb, brunskrubb,
noe rimsopp, skjeggriske, hulriske og svartriske.

I Charlottenlundomridet er det en del bar-
skogplantinger fta ca. 1920, bilde av gran, furu
og lerk. Alle vanlige rorsopper ble funnet og
demonstrert. Vanlig sleipsopp var det mye av.
Kantarell og rodgul piggsopp var det og en del

135



av. Av stubbesopper ble bide honningsopp,
stubbeskjellsopp og wovelsopp funnet, men
ikke i store mengder. En rekke riske- og slor-
sopparter ble ogsi funnet.

Brynhild Vorren

3. september. Sopptur i Gronnisenomridet,
Tromsoya. Turleder Brynhild Vorren. Ca. 35
d eltagere.

Gronnisen-omridet er et variert soppterreng,
kupert med forskjellige typer bjorkeskog, og
plantinger av furu, gran og lerk, samt noe gam-
mel kulturmark. Omridet egner seg derfor godt
til sopptur-omride- Mange av turdeltagerne har
lite greie pi sopp fra for, og det er derfor de
enkleste sopptyper som en me legge hovedvekten
pi i demonstrere. Alle viktige matsopper ble
funnet og likesi deres forvekslingsmuligheter.
De enkleste uspiselige arter ble og giennomgitt.
Artsutvalget var omtrent det samme som i Char-
lottenlund-omridet.

Brynhild Vorren

3. september. Sopptur til Krokelvdal. Leder Jan
Thomas Schwenke. 32 deltakere.

Oppmote ved Kroken varmesentral. Turen
ble lagt videre nordover i lia i fattig tildels myr-
prega bjorkeskog. Kald sno forte til at antall
deltakere minket utover ettermiddagen. En skal
heller ikke se bort fra at siden all so.pp, med
unntak for risker, var markspist, gammel og mer
eller mindre flytende i konsistensen, sank iveren
hos en del av deltakerne.

Av matsopp, av kvalitet som beskrevet oven-
for, ble det funnet rod- og brun-skrubb, stein-
sopp, kantareller, rimsopp og kremler (silde-
kremle og gul-kremle). Av annen sopp ble det
ingen sensasjonelle funn, men nevnes kan fiolett
svovelriske, rod fluesopp, bleik flathatt, klynge-
flathatt, lakssopp, istraktsopp og div. slorsopp.

I j. september. Ekskursjon til Forhaugen. I stril-
ande haustver starta vi fri Tromso sentrum og
koyrde dei 3 mila ut pi Kalvoya til ekskursjons-
omridet - det spennande svere serpentinom-
ridet pi Forhaugen innafor Straumsbukta. 'Vi'
var denne gongen kort og godt 2 personar, men
ein ekskursjon er ein ekskursjon.
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Forst hadde vi ein vel halvtimes marsj langs
ein koyreveg innover til ein skytebane ved foten
av serpentinklumpen. Kun sjolvdisiplin gjorde
at denne turen giekk sipass raskt, for vegen
glekk like ved mykologisk spennande gran-
plantefelt, rike kjelder under kalksteinsirer
(sibirgraslauk - Allium sibiricurn - og blikoll
- Prunella vulgaris -) og med tildels store
mengder kantarell i fattig bjorkeskog pi elve-
ryggane og spiss fleinsopp pi vegkantane.

Forhaugen er ein av dei storste serpentin-
klumpane i Troms, ca. 300 m hog og I km2.
Namnet kjem seg nok av den glisne furuskogen
pi desse seintvitrande torre knausane i kontrast
til bjorkeskogane omkring. Allereie pl dei
forste rasblokkene nede i skogen blei vi vdr det
sarmerkte kryptogaminnslaget pi serpentinen.
Store flater var dekt av den olivenbrune skorpe-
aktige smifiltlaven (Pannaria leucophaea). Ein
karakteristisk mose vaks talrik som kvithira.
tette puter som mest minte om smi pinnsvin.
Arten synte seg etterpe i vere knausmosen
Grimmia doniana, som helt tydeleg prefererte
serpentin, eit serdrag vi ikkje har kome over i
litteraturen elles. I mindre mengder fann vi
kalkmessinglaven (Xanthoria sorediata), som
ogsi er eit typisk innslag pi serpentin.

Lenger opp kom dei meir beromte og klas-
siske serpentinplantane i mengde : Serpentinfor-
ma av strandsmelle (Silene maritima) og fjell-
tjareblom (Viscaria alpina var. serpentinicola)
og fjelllarve/ullarve (Carestium alpinum/lana-
tum) i ei lang rekkje utgiver. Nellikfamilien var
som vanleg sterkt representert i serpentingrusen.
Fjellsmella (Silene acaulis) vaks i store mengder.
Seterarve (Minuartia biflora) var ikkje sjelden.
Vi fann ogsi nokre fi eksemplar av den sjeldne
skredarven (Arenaria norvegica), tidlegare
funnen her av Engelskjon.

Andre pifallande artar var blitopp (Molinia
caerulea), som her oppe er ein krevjande art i
motsetjing til lenger sor. Tiriltunge (Lotus cor-
niculatus) er kystplante i Troms/Finnmark og

fantes i store mengder. Det var ogsi rikeleg med
aksfrytle (Luzula spicata) og bllrapp (Poa
glauca), og litt furumatriske (Lactarius delicio'
sus), ein sjelden art pi vire kantar.

Rikartene hArstorr (Carex capillaris) og vri-
mose (Tortella tortuosa) fantes 69 pA fuktigare
parti i den fuktige rosslyngfuruskogen. Desse

artane illustrerer den paradoksale blandinga av

fattig- og rikartar pi serpentin, i tillegg til spe-



sialutvalet. Truleg kjem dette seg av at serpentin
er hard, silikatrik og forvitrar seint, men sam-
stundes ultrabasisk og rik pi mineralar av mag-
nesium og kalsium.

Det siste synte seg pi det skogfrie topp-
platiet. Her var det fattig lyngmark med gri-
mose og greplynghei pi rabbane. Men interes-
sante ting dukka opp ogsi her. Pi organisk
materiale vaks lemenmosen (Tetraplodon
mnioides) og den sjeldnare slektningen Aplodon
wormskioldii

Ei svar flyttblokk lyste opp pA lang lei av
fuglesjitelskande lav, og dei vanlege raudberg-
lav (Xanthoria elegans) , grynmessinglav (Xan-
thoria candelaria) og gryffagg (Ramalina poly-
morpha) var di ogsi til stades. Meir uvanta var
det at dei sikalla halofile strandbergartane sva-
berglav (Anaptychia fusca) og frynserosettlav
(Physcia tenella var. marina) dukka opp her,
300 moh., lokalt rikeleg. Vi treng nok meir in-
formasjon om dette, men vi kan iallfall speku-
lere pL om det felles magnesiuminnhaldet i hav-
vatn og serpentin kan vere orsak til denne artige
likskapen i flora.

Pi same blokka vaks det ogse ein sjelden
fugle sj itlav, R h iz o pl a co tne la no ph t halma. D ett e
er ein lysegron skorpelav med bladlavform, og
navlefeste som hos navlelav (Umbilicaria spp.).
Interessant nok er han bisentrisk i Skandinavia,
iflg. ei eldre opplysning hos Lynge. Pi grusen i
s@rvestskreninga av Forhaugen fann vi ogsi ein
annan bisentrisk art, den varme-og kalkrevjande
tvaremoseslektningen Ma nnia pilo sa.

Pi nordaustsida av toppen var det eit snsleie

ei serpentinblokk i eit snoleie ved eit vatn like
ved dukka den sjeldne laven Vestergrenopsis
elaeina opp.

Turen nedover giekk forst oppover til den
400 m hoge Gronlibruna over nokre artige,
men sma kalksteinsirer, og glimmerskiferskrin-
ingar med bl.a. bleiksote (Gentianella aurea).
Dei 5 siste kilometrane giekk i rask marsj gien-
nom fattig vegetasjon for vi kom ned til Larseng
i tusmorke. Og sidan den planlagte bussen for
Iengst var gett, var det av haikemessige grunnar
berre ei fordel at 'vi' di var redusert til ein per-
son, som forovrig var svert nogd med turen.

der iallfall 15 artar framleis blomstra, noksi'- Afsmelding lggluvanleg si seint i sesongen og si ligt nede. Pi

19. september. Ekskursjon til Hundbergan ved
Ramfjorden.

Ekskursjonen var planlagt som en ren sopp-
ekskursjon, men da det syntes i vere vel sent
i sesongen for de vanligste storre sopper, ble
turen raskt utvidet til iL omfatte ogsi planter.
Heller fi deltagere motte frem. Den vakre host-
dagen bod pf, et under av brennende farger i de
solvarme lier med rogn, bjork og oretrar. Dagen
ble avslutte med bi"l og kaffe pi stranden nede
ved Ramfjorden. Den etterfolgende liste over
sopparter ble satt opp pe stedet. Mesteparten av
disse artene er av de noksi smi strosoppene.
Mykorrhizasoppene hadde vel fitt en knekk i
og med de fsrste frostnettene omkring 10. sep-
tember.

Barksprengersopp (pe oregrein), bjorkekull-
sopp (pi or), bladgelesopp (pe oregrein), bly-
hvit traktsopp, brunskrubb (av vanlig, brun
type), floyelsr@rsopp, flihette, gronn anistrakt-
sopp, greriske, gult dvergb eger, hoy reddiksopp,
klyngeflathatt, lakssopp, lys kokosriske, lys
orebrunhatt, lys sotriske, reddikhette, rynke-
hette, rodskivesopparter, selj etjrerefl ekk, sitron-
kragesopp, skjeggriske, slimskjellsopp, slorsopp-
arter (Leprocybe spp.), steinsopp, vanlig flekk-
skivesopp, vanlig pluggsopp, vierblodsopp.

Alfred Granmo

for Fondet til
dr. philos Thekla Rewolls minne

Fondets styre har i l98l hatt folgende sammen-
setning: Vit.ass. Olaf Balle, Jordregisterinsti-
tuttet, As (fungerende styremedlem oppnevn av
Norsk Botanisk Forening), provisor Hanne Mel-
var, Oslo (oppnevnt av Norges Apotekerforening
og Norges Farmaceutiske Forening), amanuen-
sis Kari Henningsmoen, Universitetet i Oslo
(oppnevnt av Kirke- og Undervisningsdeparte-
mentet).

Kr. 1.500,- ble utdelt etter soknad (se utlys-
ning i Blyttia l98l s. 35) som stotte til feltar-
beide for hovedfagsoppgaver og stotte til tryk-
ning av lokalflora.Arve Elvebakk
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Bokanmeldelser

J.A. Nannfeldt: Exobasidium, a taxonomic
reassessment applied to the European species.

Symbolae Botanicae Upsalienses XXIII:2. Upp-
sala 1981.72 s. uten pris.

Alle har vi vel sett de sterkt rod og hvite buk-
lene pi blad av tyttebrer. Noe liknende finnes
pi blibar og skinntryte, ja pi sv&rt mange

arter innen lyngfamilien. Det dreier seg om
parasittsopper av slekten Exobasidium som i
Europa er begrenset tillyngfamilien og krekling-
familien som vertsplanter, og forovrig bare fore-
kommer pi noen fi representanter for andre,
narstiende familier.

Artsavgrensningen har imidlertid vert et

langvarig stridssporsmil blant systematikerne
fordi mikroskopiske karakterer nesten helt
mangler. Sporsmilet var om det dreiet seg om
noen fi arter med et forholdsvis vidt vertsspek-
trum, eller et storre antall sterkt spesialisert og

verktsspesifikke arter.
Den svenske plantefysiolog K.-R. Sundstrsm

foretok i 1960-Arene en rekke inngiende fysio-
logiske undersokelser av disse soppene, noe som
ga et fast grunnlag for en realistisk oppfatning
av artsavgrensningen innen denne forsividt lett-
kjennelige slekt. Sundstroms arbeider viste klart
at det dreidde seg om sterkt vertsspesifikke
arter.

I det foreliggende arbeide har si professor

J.A. Nannfeldt trukket de systematiske konse-
kvenser av Sundstroms undersokelser.

Artene er som nevnt vertsspesifikke, men da

det pi flere verter forekommer flere arter, er

artsbestemmelsen likevel ikke helt enkel, men
den kan foregiL uten bruk av mikroskop. Det er

to arter bide pi kvitlyng, melbar, tranebar og

kantlyng, tre pi hver av blibar, tytteber og

skinntryte. Nannfeldt har laget kart over ut-
bredelsen i Norden av mange av artene og det er

tydelig at Norge er noe dirligere undersskt med

hensyn ph Exobasidium enn Sverige. Ikke si
rart kanskje nir Nannfeldt i forordet antyder at

han har samlet Exobasidium siden begynnelsen
av 2o-Lrene. Si her er det bare i gi og samle-

Vdr vilda flora i Norden och vdstra Europa.
(Red. av Andrew Malloch og Geoffrey Halliday.)
Oversatt av Jim Lundqvist. Svensk bearbeiding
og forord av Hugo Sjors. Forlags AB Wiken,
H6ganiis, 1981, l8l s., illustrert i farger. ISBN
9l-7024-030-2. Pris Sv.kr. 165.-.

Etter at en rekke fotofloraer og ulike natur-
skildrende billedbsker har sett dagens lyd i de

senere erene, er vi blitt bortskjemte og mener
at ni har vi vel sett det meste i denne genren.

Men nei, for her kommer en bok som er ny og

annerledes.
Elleve britiske botanikere og professor Hugo

Sjiirs i Uppsala har skapt den, si vidt jeg vet,
forste oversikt over den vesteuropeiske floraen
og dens livsbetingelser skrevet for et bredere
publikum, for den natur- og botanikkinteresserte
almenhet. Den geografiske rammen er noe kun-
stig - det innrommer ogsi forfatterne - med

Biskaya, Island, Finnmark og Vogesene som
ytterpunkter. Store deler av det politiske- Vest-
Europa faller dermed utenfor, mens hele

Norden med Finland i ost er inkludert. Dette
Vest-Europa er variert og rikt pi kontraster pi
den ene side, pi den annen preget av visse felles
trekk i klima, vegetasjonshistorie og ikke minst
kulturpiLvirkning, som tilsammen har skapt en

form for floristisk enhet. Men, som hvert eneste

kapittel i boken viser, er enhver side ved Vest-
Europas natur og flora et tema med geografiske

variasjoner. Den overveiende del av omridet var

en gang, og er potensielt, skogsomride. Det fal-
ler derfor naturlig at forfatterne innleder med
en oversikt over de vest-europeiske skogenes

floristiske sanrmensetning og variasjon, for si i
behandle de viktigste avledete miljoene, nemlig

ulike engtyper, heier og lyngmarker, der en ikke
uvesentlig del av den naturlige floraen har til-
holdssted. Dernest behandles den floristiske va'

riasjonen i fjellvegetasjon og beslektet vegetasjon
(som forekommer pi lavere nivi i en rekke del-

omrider), foruten floraen i sjoer, elver, myr og

andre vitmarker, strandenger, sanddyner, grus-

strender og maritim klippevegetasjon. Gjennom
alle kapitler gir menneskets inflytelse som en r@d

trid. si leseren fratas alle illusjoner om uberort
natur i Vest-Europa, hvis han da har hatt slike
forestillinger fra for. De to siste kapitlene hand-
ler i tillegg om den del av den naturlige vest-

europeiske floraen som overlever pi industriav-
fall og i bebyggelse og om behovet for vern.

138

Finn-Egil Eckblad



De mange landskaps-, inventar- og artsbildene
utgjor en stor og viktig del av boken; i tillegg
kommer en god del artstegninger, kart o.l. Bil-
ledmaterialet er godt, til dels lekkert, men en
kan saktens komme med enkelte innvendinger.
Noen eksempler: Side 28 er det dirlig samsvar
mellom tekst og tegningen av et stadium i jords-
monnutviklingen. Bildet s. 38 gir ikke mye
inntrykk av en isskurt, ugiestmild finsk skjar-
girdsoy, og av alle lyngheibilder som me v&re
tatt i irenes lop, gir det pi s. 62-63 ikke leser-
en noen god forestilling om britisk heilandskap.
Kartet over utbredelsen av oseanisk hei (kyst-
heier) er ogsa vel knapt for norskekystens ved-
kommende. Bildet av "hlillmark" (s. 84) er mal-
plassert i et kapittel om fiellvegetasjon. Og det
hadde vel vart mulig i skaffe gode bilder av
soneringer i oligotrofe (fattige) sjoer som erstat-
ning for eller tillegg til de forholdsvis mange
bildene fra eutrofe (naringsrike) vann. Men
min storste innvending er likevel: Hvorfor ikke
la oss fi vite hvor i Europa landskaps- og inven-
tarbildene er tatt? En del har stedsangivelser,
men de som ikke har det, pirrer gierne nysgier-
righeten. For hvor finnes, for eksempel, si
nydelige heier som pi bildet s. l5l, bugnende
valmuemark som pi s. 157 osv.

Enkelte ting, men mest smiLting, kan en sak-
tens sette fingeren pi ogsi i teksten. Igjen noen
eksempler: Det er en kraftig undervurdering av
de en gang si utbredte flommarksskogene i
kalle dem "en slags skog" og en unodvendig
petitesse 6 nevne kalkskogen i Snisa nir en ten-
ker pi hva.som ellers finnes av kalkskog i Vest-
Europa. Avsnittet om varmekjar lovskog i
Norden burde, i det minste i den svenske ut-
gaven, vert bygd ut atskillig. Her er forresten
asken uteglemt som viktig treslag i vire sorlige
strok. Det synes ogse uheldig 6 nevne efoy og
barlind i barskogskapitlet, ettersom de okolo-
gisk snarere er knyttet til edellovskogene.

Denne oversikt over enhet og variasjon, na-
tur og kultur er lettlest, som den bor vere nir
den er myntet pi dem som ikke har botanisk
skolering. En ordliste med faguttrykk finnes
bakerst, men den virker litt tilfeldig og kunne
gjerne ha vert storre. I og med at ,'Vir vilda
flora" vil kunne og bor fi et skandinavisk pub-
likum, sivel blant amatorer som de med en viss
botanisk fagbakgrunn, er det et gode at alle
plantenavn har svenske si vel som vitenskape-
lige navn. De siste er litt mer moderne i formen

enn i Lids flora, som de fleste av oss er vant
med, men en del synonymer er med i navnere-
gisteret.

For de fleste nordiske, eller i det minste
nord-skandinaviske lesere vil "Vir vilde flora"
ha et vel sydlig tilsnitt. Selv om det i alle kapit-
ler refereres til skandinaviske forhold, er det
ikke til i komme forbi at hovedvekten ligger pi
noe sydligere breddegrader. For dem som imid-
lertid har /lft kunnskap om vest-europeisk flora
og natur, gir boken en kjarkommen oversikt og
verdifulle perspektiver ut over vir egen region
ved i sette ulike hjemlige habitattyper og deres
flora inn i en storre geografisk sammenheng.

Utgivelsen av "Vflr vilda flora" er en glad bo-
tanisk bokbegivenhet. Den fyller et litteratur-
tomrom - samtidig som den poengterer et
annet: En like god, informativ og tiltalende
oversikt over Nordens flora. Nir kommer den?

Eli Fremstad

Hansen, K. (red.): Dansk feltflora. Gyldendal.
75 8 s. ISBN 87-0 l-9 I 59 l-6. Pris innb. Dkr. I 36,-

Det horer med til de store botaniske begiven-
hetene nir det kommer ut en ny flora i et skan-
dinavisk land. Den nye danske feltfloraen er
den fsrste pa mange ir, og det knytter seg der-
for spesiell interesse til den.

Pi mange miter er "Dansk feltflora,' en helt
serpreget flora. l7 danske botanikere har sam-
arbeidet om teksten, mens to tegnere har gjort
tegnearbeidet. Floraens milsetting er i dekke
det store savnet av en moderne dansk flora.
Inntil ni har danskene hatt to floraer tilgienge-
lige, Rostrup/Jorgensen: "Den danske flora,',
som har kommet i 20 utgaver fra 1860 til 1973,
og Raunkiers "Danske Ekskursionsflora", forst
utgitt i 1890, og siden revidert gientatte ganger.
Siste utgave fra I 950 er ni for lengst utsolgt.

Den nye danske floraen er moderne i ordets
beste betydning. Den spesielle arbeidsformen,
der svart mange forfattere har bidratt, kunne
lett fort til en samling av personlig pregete av-
snitt. Ner boka likevel gir et svert enhetlig inn-
trykk, mi det skyldes en stram og meget dyktig
utfort redigering.

Innledningsvis inneholder floraen en godt
redigert oversikt over karplantenes bygning,
som gjor det lett ogsi for norske brukere i an-
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vende floraen. En alfabetisk oversikt over fagut-
trykk slik vi finner blant annet i Lids flora bur-
de likevel ha vrert med. Det er positivt at flora-
en innledningsvis gir en innforing i helt grunn-

leggende prinsipper for botanisk taksonomi og

nomenklatur. Dette er felter der amatoren ofte
blir sittende med mange sp@rsmel, slike som

f.eks. hva som er forskjellen mellom underart
og varietet, eller hvorfor artene ofte skifter
latinske navn. Tre sider i floraens innledning gir
greie svar pi disse og andre spsrsmil.

Noklerre er floraens ryggrad. De er bygget

opp etter retningslinjer som er forsokt fulgt
konsekvent giennom hele boka. Noklene er to-
delte, soker i bruke samme karakterer i. begge

alternativer, nevner den sikreste og den lengst

varige av karakterene i hvert nokkelpunkt forst,
uttrykker kvantitative karakterer med tall og

soker e bruke karakterer fra sivel vegetative

deler av planten som fra blomst og frukt. Stort
sett er dette oppnidd, men hovednokkelen vil
ofte kreve flere alderstrinn av plantene. Dess-

uten baserer litt for mange av nokkelpunktene i
hovednokkelen seg pi enkeltkarakterer. Bare

feltbruk kan avgjore hvor god hovednokkelen er.

Floraen er ordnet etter Takhtajan og Cron-
quists system hva divisjoner og klasser angir.
Taksonomi og nomenklatur pl slekts- og arts-

nivi folger hovedsakelig Flora Europaea, noe

som avgiort er en fordel. Innen hver slekt er

behandlingen av artene knyttet til artsnokkelen,
slik at artene omtales der de gir ut i nokkelen.
Pi grunn av at nokkelkarakterene nevnes for
den gqnerelle omtalen av artene, har man likevel
unngiLtt it gsore floraen unodvendig tung i bruk.
De kortfattete, men presise artsbeskrivelsene
som omfatter en god angivelse av okologiske
krav og utbredelse i Danmark, har giort det mu-
lig i gi floraen et omfang som passer en feltflora.
Dette til tross for at floraen ogsi inneholder en

rekke opplysninger vi ikke er vant til i finne i
floraer av dette slaget: For hver slekt nevnes

f.eks. bestovnings- og spredningsbiologiske for-
hold, og aller bakerst finnes en nokkel til blad-

lose vedplanter.
Tegninger finnes bare av utvalgte systematisk

viktige karakterer. De er imidlertid meget gode,

og det har dessuten i stor grad lykkes i fi med

figurer av samme karakter hos alle arter i en

slekt hvor karakteren er tegnet. Mangelen pi
habitustegninger vil neppe vere noe savn for
den mer drevne botaniker, men gjor at floraen
knapt egner seg for nYbegYnnere.
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Etter en totalvurdering av den nye danske

floraen, sitter en igien med et meget positivt
inntrykk. Den klare og presise framstillingsmi-
ten, de fyldige og gode noklene hvor det er

lagt vekt pi i finne fram til de best mulige
karakterene, hvorav mange synes i vere nye, er
positive trekk. Meget instruktive og samtidig
faglig korrekte beskrivelser av gras- og starr-
blomsterstrander og blomster er ogsi med. Frukt-
gjemmet hos starr betegnes for eksempel ikke
"frukt" som i Lids flora, men benevnes rett
"frukthylster". Skal det vare mulig i finne noe

som burde vert annerledes, matte det etter mitt
skjonn v&re om de over 40 sidene som er brukt
til i behandle lovetannsmiarter (Taraxacum

spp.) i stedet hadde blitt brukt til en forklaring
av latinske navn, en alfabetisk liste over fagut-

trykk og eventuelt til noen flere tegninger. Det

synes lite begrunnet i gi lovetennene en slik

s@rbehandling si lenge svever og bjornebar er

summarisk behandlet. I en feltflora burde en

grov inndeling vere fullgod behandling av si

omstridte gruPPer.

En sammenlikning mellom den nye danske

floraen og vir egen Lids flora ligger snublende

nar. I format og sidetall er den danske floraen
noe mindre. Likevel synes det som om den nye

danske floraen er "Lid" overlegen pi mange

omrider. Noklene og beskrivelsene er fyldigere,
mer presise, og har en langt bedre bruk av tall.
Alle mil oppgis som intervaller, ikke som mid-
delverdier slik som i Lids flora. Nomenklatur og

taksonomi er mer moderne. Det den nye danske

floraen mangler, er imidlertid Dagny Tande Lids
enkle, men illustrative habitustegninger. Det for-
sterker inntrykket av at "Dansk feltflora" forst
og fremst er beregnet for de noe viderekomne.

Si er det bare i beklage at det ikke er storre

likhet mellom artsutvalget i norsk og dansk

flora. Det begrenser naturligvis mutgheten for
bruk av den nye danske floraen hos oss- Den

burde imidlertid kunne vere til god hjelp for
botanikere pi Vest-, Sor- og delvis ogsi Ostlan-

det, men nesten alle fjellplanter og svert mange

av de ostlige artene mangler naturligvis. Men til
losning av lnange spesielle bestemmelsesproble-
mer, vil sikkert denne floraen vere til god hjelp

ogsi for norske botanikere. Prisen, 136 danske

kroner, burde ikke avskrekke noen fra i kjope
boka! Til slutt gjenstir bare en hjertelig gratula-

sjon til vire danske kolleger med en meget god

og kjarkommen flora!
Rune Halvorsen
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