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Vasspest, Elodea canadensis Michx,
funnet pi Vestlandet

Bigrrn Rorslett

Rsrsfett, B. 1995. Vasspest, Elodea canadensis Michx, funnet pA
Vestlandet. Blyttia 53i. 169-175.
Canadian pondweed, Elodea canadensis Michx, new to West Norway

- The submersed aquatic macrophyte, Elodea canadensis, is reported as
new to West Nonvay. In 1993, E. canadensiswas found in 4 out of 40
investigated lakes in the municipalities of Karmay and Haugesund,
Rogaland county. The new sites included meso-oligotrophic as well as
eutrophic lakes. The distribution ol E. canadensis within these lakes
strongly suggests that it is introduced by man.

The fowland lakes of West Norway offer E canadensis a highly favou-
rable habitat, and being ice-free in winter they enable this species to stay
winter-green and get a significant competetitive advantage against native
macrophytes. lt is expected that E canadensis will rapidly spread in the
coastal districts of West Norway.

Bjorn Rorsleft, Norwegian lnstitute for Water Research, P.O. Box 173
KjelsAs, N-0411 Oslo.

Innledning
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
ble hosten 1993 kontaktet av Karrlagy og
Haugesund kommuner med sporsmAl
angAende mulig forekomst i distriktet av
vasspest, Elod.ea canadensis Michx, en
beryktet problemplante i vatn over store
deler av verden. Vasspest var tidligere
ikke kjent utenfor de lavereliggende dele-
ne av Qstlandet (ROrslett 1977, Rgrslett &
Berge 1986), samt i Setesdal (Blomdal &
Egerhei 1983) (fig. 1).

I l6pet av august-september 1993 ble
funn av vasspest gjort i fire av rundt 40
undersokte vatn i Haugesund, T)rsver,
Sveio og Karmoy kommuner. Lokalitetene
er de forste pA Vestlandet, og reiser inter-
essante problemstillinger om sprednings-
mAte og fremtidige muligheter for videre
Okt spredning i Vestlandsinnsjgene.

De nye lokalitetene
Vasspest ble funnet i to vatn pA Karmoy,
Hilleslandsvatn og FiskAvatn, hgsten
1993. Planten har pA lokalt hold vert
kjent iallefall fra Hilleslandsvatn noen 6r,
men har forst i senere tid vakt oppmerk-
somhet ved sin aggressive vekst og kvanti-
tative utvikling. Forekomsten i FiskAvatn
er ogsA bemerket tidligere, uten at noen
har fAtt fastslAtt hvilken plante dette drei-
de seg om. Det er derfor ikke helt overras-
kende at vasspest kunne forekomme pA
selve Haugalandet. Vasspest ble der noe
senere funnet i Tornesvatn og Nordre
Skeisvatn i Haugesund kommune. Fore-
komsten i Tornesvatn var mistenkt pga.
meldinger om observert kraftig vekst av en

"ukjent" plante, mens Nordre Skeisvatn
utgjorde et nytt og helt uventet finnested.
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Fig. 1. Utbredelse av vasspest, Elodea canadensis, i Norge. Etter Rorslett & Berge (1986) og upu-
bliserte funn.

The distribution of Canadian pondweed , Elodea canadensis, in Norway. After Rorslett & Berge (1986)
completed with unpublished records.
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Hilleslandsvatnet ligger pA Sor-Karmov
og er omgitt av dyrket mark, beitemark og
noe furuskog. Innsjoen er 0,59 km2 stor og
forholdsvis grunn, unntatt et dypere parti
som gAr ned til 19 m. Vasspest ble pA lo-
kalt hold registrert som et voksende pro-
blem i begynnelsen av 1990-Arene. Ved
undersokelse av Hilleslandsvatn i august
1993 ble vasspest funnet i svere mengder
rundt hele innsjoen. De storste og tetteste
bestandene var i sorenden av vatnet.
Plantene blomstret og virket serdeles livs-
kraftige. Bestandene var pA dette tids-
punktet minst 4'-5 hr gamle.

Vannfloraen i Hilleslandsvatn utmerker
seg ved 6 vere svarb mangfoldig og har
h6y artsdiversitet, i overkant av 20 vann-
boende arter. Dette er trekk som kjenne-
tegner mesotrofe (middels neringsrike)
innsjoer (ifr. Rorslett 1991), sammen med
blandingen av kravfulle og noysomme
arter. Blant de mer kravstore kan nevnes
krustjonnaks, Potamogeton crispus, og van-
lig andemat, Lernna mirtor, mens de tallri-
ke iso6tidene (rosettplanter) regnes for 6
vere karakterarter for naringsfattige
lokaliteter. Hilleslandsvatn og Steins-
fiorden, Norges best utviklede vasspestlo-
kalitet (Rorslett et al. 1986), har vannflora
med svart mange felles arter. Samtlige
tjonnaks-, Potamogeton, arter, med unntak
for kyst-tjgnnaks, opptrer i begge innsjoe-
ne. Hilleslandsvatn tilhorer den sAkalte
Potarnogeton-innsjotypen med rik repre-
sentasjon av elodeider (langskuddsplan-
ter).

Folgende arter ble bemerket fra Hilles-
landsvatn:

Callitriche hamulata Klovassh6r
Carexrostrata Flaskestarr
Eleocharis acicularis NAlesivaks
Eleocharisuniglumis Fjaresivaks
Elodea canadensis Vasspest
Equisetum fluuiatile Elvesnelle
Glyceria fluitans Mannasotgras
Iso\tes lacustris Stivt brasmegras
Iso\tes setacea Mykt brasmegras
Juncus articula.tus Ryllsiv
Juncus bulbosus Krypsiv
Lemna m.inor Vanlig andemat
Littorella uniflora Tgnngras
Lobelia dortmanna Botnegras
Lysimachia thyrsiflora Gulldusk

Vasspest, Elodea canadensis, funnet pd'Vestl@ndet L7l

Myriophyllum
alterniflorum
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Potamogeton alpinus
Potamogeton
berchtoldii
Potarnogeton crispus
Potamogeton gramineus
Potamogeton gramineus

x perfoliatus
Potamogeton natans
P otamogeton p erfoliatus
Potamogeton
polygonifolius

Vanlig tusenblad
GuI nokkerose
Hvit nokkerose
Strandror
Takror
Rust-tjOnnaks

SmAtjOnnaks
KrustjOnnaks
Grastjonnaks

Vanlig tjonnaks
Hjertetjgnnaks

Kyst-tjonnaks
Ranunculus flammula Groftesoleie
Schoenoplectus lacustrls Sjosivaks
Sparganium
angustifolium Fl6tgras
Utricularia ochroleuca Mellomblererot
Utriculariauulgaris Storblererot

Ellers ble det funnet rikelig med kransal-
ger, Nitella cf. opaca, og endel moser (mest
Fontinalis antipyretica og F. dalecarlica).

FiskAvatnet ligger pA Nord-Karmoy. Y at-
net ble mindre grundig undersokt. Vass-
pest vokste i store mengder i innsjoen.
Bestandstettheten var sammenliknbar
med Hilleslandsvatnets flere steder, men
forgvigvirket det som koloniseringen ikke
var fullstendig. Bestandene var etter utse-
endet A domme minst 3-4 hr gamle i 1993.
Blomstring ble observerb i mindre omfang
enn i Hilleslandsvatn. Floristisk sett tilhg-
rer FiskAvatnet samme type som Hilles-
landsvatn, Potamogeton-sj6er, men arts-
rikdommen virket lavere. lonnaksarter
(Potamogeton gramineus og P. perfoliatus)
var dominerende i vannvegetasjonen.

FiskAvatnet er omgitt av beitemarker,
og virker A vere utsatt for lokal eutrofie-
ring i betydelig grad. Ved befaring ble det
funnet utslipp av urenset husdyrkloakk.
En god naringstilgang betyr gunstige
vekstforhold for vasspest. Plantene i FiskA-
vatn skilte seg fra dem i Hilleslandsvatn
ved A ha store utfellinger av svart sulfid,
noe som kan skyldes forurensningene i
innsjoen.
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Tornesvatnet ligger straks nord for
Haugesund, bare rundt 0,5 m o.h. og er
omgitt av dyrket mark, beitemark og noe
furuskog. Innsjoen er forholdsvis grunn
unntatt et dypere parti i /stre del. De stgr-
ste og tetteste bestandene var i Ostenden
av vatnet, der Kvalaelva fra Nordre Skeis-
vatn munner ut. Flere steder her blom-
stret plantene og virket svert livskraftige.

Vannfloraen i Tornesvatn utmerker seg
ved A vare svert mangfoldig og har hoy
artsdiversitet. Saltvannsinnsig i den ves-
tre delen kan ha bidratt til A fremme arts-
mangfoldet. Eksempelvis kan ne'rnes fore-
komst av utpregede brakkvannsspesialis-
ter som bust-tjOnnaks, Potamogeton pecti-
natus, og pollsivaks, Schoenoplectus taber-
naemontanji. Tornesvatn tilhorer Potamo-
geton-sjgtypen med en rik representasjon
av elodeider.

Etter vasspestens utbredelse, kvantita-
tive utvikling og bestandenes oppbygning
kan planten ha vart i Tornesvatnet noksA
korb tid, kanskje ikke mer enn 3-4 Ar for
de eldste bestandene. Koloniene flOt ikke
sarnmen selv i de tettest bevokste omrAde-
ne. Koloniseringen av innsj6en var sAvidt i
gang i 1993, og bare spredte pionerkolonier
ble funnet langs nordsiden.

Tettest vokste planten s9r6st i vatnet, og
dette sammen med kolonienes anslitte
alder kan indikere at det var her den opp-
rinnelig kom inn. Bestandene nAdde ikke
overflaten i 1993, noe som kan tilskrives
en kjglig sommer og dermed ikke sA gode
vekstforhold for planten. Trolig vil vass-
pesten vrere i stand til 6 holde seg vinter-
grgnn i Tornesvatn, og dette betyr at den
er svart konkurransesterk i vatnet. Det
ble ikke observert antydning til dannelse
av vinterskudd (turioner) i september
1993, og dette bestyrker at planten over-
vintrer grgnn. Ved at vasspesten stAr
grdnn om vinteren, 6ker faren for en hurtig
vekst pA forsommeren med pAfolgende
massedod utover sommeren, utlekking av
neringssalter og mulighet for oppblomst-
ring av blAgrgnnalger.

Forekomstmgnstret for vasspest i Tornes-
vatn viser meget tydelig at planten er in-
trodusert med mennesket. Hvorvidt intro-
duksjonen har skjedd bevisst eller ei, kan
ikke fastslAs sikkert. Tornesvatn er en
meget velegnet lokalitet for vasspest, og
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planten vil hOyst sannsynlig spre seg og
i lopet av fd Ar forekomme i betydelige
mengder i denne innsjoen.

Nordre Skeisvatnet ligger like utenfor
bysentret i Haugesund og har til dels park-
messig opparbeidede omgivelser. Det er
anlagt badeplass med bl.a. stupetArn.
Vatnet ble undersakt fua bAt. Vasspest
vokste i sm6 mengder omkring badeplas-
sen. Bestandstettheten var meget lav og
viste, sammenholdt med skuddutviklingen
at vasspest har ankommet innsjoen for
kort tid siden, antakelig barc 2-3 6r tilba-
ke. Blomstring ble ikke observert, og alle
skudd var enkeltstAende og stort sett
ugreinete. Det at vasspest bare ble funnet i
umiddelbar nrerhet av badeanlegget er en
meget klar indikasjon pA at planten er
brakt til innsj6en med menneskets hjelp.

Floristisk sett tilhOrer Nordre Skeis-
vatnet en overgangstype mellom de nar-
ingsfattige Lobelia-innsjgene og mesotrofe
vatn. Vegetasjonstrekk felles med Potamo-
geton-sjeer ble funnet i noen grad, men
artsrikdommen syntes 6 vrere betydelig
lavere i Nordre Skeisvatnet. En fullstendig
floristisk inventering ble ikke utf4rt i den-
ne innsjoen.

I motsetning til Tornesvatn er trolig
ikke Nordre Skeisvatn velegnet som vass-
pestlokalitet. Selv om planten kan slA seg
opp kortvarig, vil sannsynligvis ikke be-
standene kunne holde seg store igiennom
lengre tid. Derimot er spredningsfaren fra
Skeisvatn til andre "bedre" voksesteder
overhengende stor, fordi vatnet flittig bru-
kes av mennesker til bading o.l.

Det virker urimelig at vasspest i Tor-
nesvatn har kommet nedstroms Kvala-
vassdraget, dvs. kommet fra Skeisvatnet,
siden de klart eldste bestandene ble funnet
nederst i vassdraget (Tornesvatn).

Hvorfor er vasspest sA plagsom?
FOrst litt om planten. Vasspest, Elodea
canadensis Michx, tilhOrer froskebittfami-
lien, Hydrocharitaceae, en familie av en-
frgbladete vannplanter der mange arter er
notoriske problemplanter, men da mest i
vannere strdk. Flere arter i denne familien
er i dag spredt over hele verden takket ve-
re mennesket. Dette gielder ogs6 vasspest,
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som stammer fra grensetraktene mellom
USA og Canada og kom til Irland i 1836.
Deretter spredte den seg forst hurtig pA de
Britiske gyer, sA pA Kontinentet. Vasspest
kom til de nordiske land for 1900, men var
sein med A innta Norge og ble forst bemer-
ket i 1925 i Ostensjovann ved Oslo (Fegri
1993). Det var frem til 1950-tallet fA kjente
lokaliteter utenfor Osloregionen, men fra
1960 har det vert en hurtig spredning
Iangs st6rre vassdrag i det sentrale Qst-
landsomrAdet. Vasspestens erobring av
disse vassdragene er dokumentert i detalj
(Rorslett 1977,Rorclett & Berge 1986, Ror-
slett et al. 1986) (fiS. 1). Tidsforsinkelsen
fra introduksjon til problemvekst pA en gitt
lokalitet er som regel betydelig og kan
dreie seg om flere 6r. Nir allmennheten
blir oppmerksom pA planten, har den nes-
ten bestandig "bitt" seg fast for godt.

Vasspest vokser alltid helt nedsenket.
Planten har lange (opptil 4 m) skudd som
ofbe er lite greinet. Bladene er korte, 1-2
cm lange, og sitter tett oppover stenglene i
tretallige kranser. Rottene er lite utviklet
og utgjor bare noen fA prosent av plante-
vekten. De er likevel viktige for planten
ved opptak av visse neringsstoffer, spesielt
fosfor. Mye av nreringen tas opp direkte fra
de omgivende vannmassene. Det er srer-
skilte han- og hunplanter, men kjonnet for-
mering spiller ingen rolle for vasspest. I
Europa fi.nnes bare hunplanter, og selv i
vasspestens hjemtrakter er hanplantene
sjeldne.

Plantens spredning skjer helt og holdent
med smA stengel- eller skuddbiter. Til hver
bladkrans pA tre blad hgrer det et tilsva-
rende antall vekstpunkter, som hvert kan
vokse ut til en ny plante. Om hgsten dan-
nes det spesialtilpassede overvintrings-
skudd (turioner), som er fult med opplags-
naring, og som meget hurtig spirer tidlig
pA v6ren. Vasspestens skudd er svert
skjore, og det brekker lett av biter i lopet
av vekstperioden. Sor i Europa fglger vass-
pest en ett6rig livssyklus, men i Norge er
det mer vanlig med et 1-3 Arig livslgp
(ROrslett et al. 1986). Er vekstforholdene
gode nok vil vasspest overvintre grlnn.
Normalt vil planten greine seg kraftig der-
som skuddene n6r vannoverflaten i andre
eller tredje vekstsesong, og deretter dor de
og gAr i oppl6sning.

Vasspest, Etodea canadensis, funnet pd. Vestlandet L73

I den avsluttende del av livsyklusen kan
store mengder naringsstoffer frigigres til
de omgivende vannmassene. Vasspest er
srerlig rik pd nitrogen (opp til \-GVo askefn
torrvekt, AFDW) og fosfor (opp til 1,87o

AFDW). Biomassen, dvs. vekten av de
gronne delene, varierer sterkt fra 6n loka-
litet til en annen, bl.a. bestemt av tilgang-
en pA nrering, og dessuten i henhold til
hvor planten befinner seg i sin livssyklus.
Fra norske lokaliteter er det m6lt maksi-
ma over 1200 g t4rwekt/mz, tilsvarende
mer enn 10 kg friskvekt (Rgrslett et aI.
1986). Typiske verdier for produktive loka-
liteter ligger fra 400 til 800 g/mz.

Konsekvensene for bruk av vannressur-
sene dersom vasspest kommer inn pi en
lokalitet kan vare:

o Fremkomst med bAt hindres i betydelig
grad og kan i verste tilfelle bli umulig
pga. de tette plantebestandene.

o {Jf,6velse av fiske (med garn, stang osv.)
blir svert besvrerlig.

. Bading o.l. bruk av vannressursene blir
nesten umulig.

. Vesentlige andeler av primarproduksjo-
nen gAr igjennom vasspestsystemet iste-
denfor plankton, og dette kan gi negati-
ve effekter dersom rensetiltak er utfort
for 6 hindre uonsket algevekst, siden
vasspest kan ta nreringsstoffer direkte
fra bunnen og dermed tappe nreringsre-
seryer som ikke er tilgiengelig for de
frittsvende organismene.

o Vasspest tar opp store mengder ner-
ingsstoffer fra bunnlagene og omgivende
vannmasser. NAr plantene dor ned for-
brukes store oksygenmengder, og ner-
ingsstoffene lekker hurtig ut. Dette kan
fgre til sAkalt "indre gjodsling, med
akselerert eutrofiering og oppblomstring
av blAgronnalger som resultat. Stort
oksygensvinn kan medforer anoksiske
forhold ner bunnen med frigioring av
bl.a. fosfor, mulighet for fiskedgd osv.

r Gyteplasser for fisk kan bli overgrodd
slik at rekrutteringen blir skadelidende.

r De tette bestandene av vasspest huser
store mengder bunndyr, og grr skjul for
smAfisk. Dette kan medfore store for-
skyvninger i fiskebestandene, s6vel inn-
enfor 6n art (aldersfordelingen pAvirkes)
som mellom artene.
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Det mA tilfoyes at moderate mengder kan
ha positive effekter bl.a. pA fiskebestande-
ne, fordi nreringstilgangen (bunndyr) kan
bedres. NA er det imidlertid svert vanske-
lig A holde vasspest pA et passende nivA,
tatt i betraktning dens eksplosive vekst i
de fleste infiserte vatn. Derfor er det alltid
uheldig og ofte svrert skadelig at vasspest
slAr seg opp pe en lokalitet.

Det er dokumentert en rekke tilfeller
der vasspest har invadert en lokalitet og
dominert fullstendig i lOpet av noen Ar
(Rorslett et al. 1986). Vasspest trives i
middels rike vannkvaliteter og kan poten-
sielt klare seg utmerket i flere innsjger pA
Haugalandet. Store mengder av vasspest
kan man fA der det er litt ekstra nrerings-
tilgang, men forovrig kan planten sette seg
fast ogsA under mindre gunstige voksefor-
hold. Relevante eksempler er Randsfiorden
og vatn i Nordmarka, hvor vasspesten nA
er innsjoenes dominerende planteslag. I
flere innsj6er, f.eks. Randsfiorden og Tlrri-
fiorden, forekommer vasspesten helst pA
dypt vann (mellom 1,5 og 7 m) og gior ikke
sA mye av seg pA overflaten (Rgrslett
1987). I Steinsfiorden har det vert omfat-
tende bestander av vasspest siden fra slut-
ten av 1970-tallet (Rorslett et al. 1986).
Her forekommer 6r om annet stor dgdelig-
het av vasspest-planter, og en pAfolgende
indre gjodsling av vannmassene som resul-
terer i oppblomstring av blAgr6nnalger. PA
lokaliteter som Steinsforden kan vasspes-
ten utgj@re en betydelig del av pkosyste-
mets totale primarproduksjon.

Vasspest kan kontrolleres med herbici-
der (plantegifter) og mekanisk fierning,
men disse bekjempingsmetodene er van-
skelig 6 fi effektive eller uten u6nskede bi-
virkninger (Spicer & Catling 1988). De nor-
ske miljomyndighetene er i tillegg svert
restriktive med A gi tillatelse til bruk av
plantevernmidler i elver og innsjoer.

Vasspestens skudd torker hurtig i luft,
og det er derfor viktig for planten at den er
fuktig under transporten til nye lokalite-
ter. Garn og teiner er sammen med bAter
viktige i denne sammenhengen. Spredning
med fugl er kjent, men er antakelig bare
av betydning dersom distansene er korte,
ellers vil plantebitene tprke ut for mye til
at de kan vokse videre. Spredning med set-
tefisk er omtalt. men lite studert.
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Noen fi utenlandske undersokelser kan
belyse betydningen av fritidsbAter for
spredning av vannboende problemplanter.
Disse undersokelsene har fokusert pA
bAter som transporteres fra 6n innsjO til en
annen (pA biltaVtilhengere o.l.), og kunn-
skap om spredningsfaren ved hjelp av fis-
keredskap, garn osv. er dArlig kjent. I
Norge kan funnene i Hadelandsregionen,
Nordmarka (Mylla) og i Einavatn pA Toten
skyldes spredning med mennesker, og da
fgrst og fremst via krepsing. Bevisst ut-
planting forekommer og er dokumentert i
ett tilfelle i Norge (Lahell i Lier), dessuten
virker det svert sannsynlig at den isolerte
forekomsten pA Evje i Setesdal er resultat
av en utplanting, siden ogs6 andre arter
fremmede for distriktet forekommer sam-
men med vasspesten her (Rorslett upubl.).

En inngAende kanadisk undersokelse
(Dove & Taylor 1982) viste at fritidsbAter
utgiOr en betydelig mulighet for spredning
av akvatiske makrofytter. I en storstilt
kampanje for A gi informasjon om faren for
spredning av akstusenblad, Myriophyllum
spicaturn, og andre planter, ble omkring
12000 bAter undersgkt, og levende plante-
rester funnet ph 2Vo av disse. Forfatterene
fant klare indikasjoner pA at tusenblad og
liknende arter var spredt med b6ter, bl.a.
fant de pionerforekomster i nerheten av
marinaer o.l. Liknende funnmonstre er
kjent for vasspest i Norge (Rgrslett &
Berge 1986).

New Zealand har i likhet med Norge
opplevd resent spredning av vasspest samt
beslektede arter. Mistanken ble tidlig
vendt mot fritidsbAter som en mulig spred-
ningsfaktor. Johnstone et al. (1985) pAvis-
te at forekomsten av vegetativt spredte
problemplanter, slik som vasspest, var sig-
nifikant korrelert med fiske- og bAttrafikk.
I likhet med den kanadiske undersokelsen
referert ovenfor fant Johnstone et al.
(1985) betydelige forekomster av levedyk-
tige plantebiter pA bAtene de undersokte
(565 stk.), omlag 57a. De fant ogsA at plan-
tenes fgrste voksesteder i en innsjg oftest
var lokalisert nar bAthavner o.l. Dette
trekket er ogsA kjent fra norske funn, og
var tydelig i Hilleslandsvatn hvor forekom-
stene klart hadde storst tetthet og mektig-
het i sorenden av innsjoen.
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Vekstmuligheter i
vatna pi Haugalandet
Vasspest er en helt neddykket vannplante
og derfor vil lysklimaet under vann vere
en vesentlig bestemmende faktor for dens
vekstmuligheter. Erfaringer fra andre nor-
ske lokaliteter er at vasspest behOver
3-47o av innfallende lys for i holde seg i
stgrre bestand. Dette setter en nedre dyb-
degrense for arten, og dermed ogs6 en
grense for hvor store arealer den kan kolo-
nisere i en gitt innsjo. Undervannslys-
klimaet i Tornesvatnet ble m6lt i septem-
ber 1993 og viste at dette vatnet awek i
vesentlig grad fra det "normale" for norske
innsjoer. Trolig henger dette sammen med
lagdeling av vannmassene i innsjOen. Lys-
kurven antyder at det Overst ligger et ca.

2 m Iag med klart vann, deretter et tynt
lag (mellom 2 og3 m dyp) med svert grum-
set vann, under dette (mellom 3 og 5 m
dyp) klarere vann, og under 6 m dyp er det
antakelig saltvann. Dette dypeste laget
absorberer alt innfallende lys. Mellomlaget
med grumsete vann kan vere oppstAtt ved
at innlgpselva har tatt med seg finpartiku-
lert slam. Det ble mAlt opp tlI5,5Vo tilba-
kekasting av nedstrommende lys, og dette
er meget hgyere verdier enn det man van-
ligvis finner i norske innsjoer.

Det viktige i forhold til vasspest med
Tornesvatnets spesielle lysklima, er at
planten n6r en skarpt definert nedre dyb-
degrense omkring 3 m grunnet utilstrek-
kelig lystilgang. Betydningen av dette er
at de koloniserte omrAdet nok blir mindre
enn man ellers kunne frykte.

Kjemiske analyser av prgver av vass-
pestplanter tatt i Tornesvatn viser at ner-
ingstilgangen mi vrere svart god. Nitro-
geninnholdet var 5,87o og fosfor 0,647a av
askefri torrvekt, hvilket er blant de hoyes-
te verdier mAlt pA vasspest i Norge. Kar-
bonverdiene (46,6Vo AFDW) bestyrker at
vekstforholdene er utmerkede for vasspest
i Tornesvatn. Askeinnholdet(14,77o av t4rr-
vekt) er normalt for vasspest og skyldes
vesentlig kalkutfellinger pA bladverket.

I samband med feltarbeidet ble det fore-
tatt en orienterende befaring av endel vatn
i Haugesund og tilstptende kommuner.
Lokalitetene er vurdert etter sine antatte
vekstmuligheter for vasspest. Planten ble
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som nevnt funnet i to av innsjoene pA

Haugalandet (Tornesvatn og Nordre Skeis-
vatn). Tilsammen er det pi Karmoy og
Haugalandet undersokt omlag 40 vatn
hOsten 1993 og vasspest er funnet i omlag
l\Vo av disse (fire funn). Det er vanskelig A

si om dette er <representativt" for distrik-
tet og vasspestens forekomstfrekvens her,
men dette kan gi en pekepinn om hvor
utbredt planten i fremtiden kan bli i kyst-
strokene pA Vestlandet. Det er ikke trolig
at vasspest vil forekomme i enhver innsjo
pA Vestlandet, men spesielt i jordbruks-
strok er det mange lokaliteter som egner
seg. Observasjonene sAvel pA Karmoy som
pA Haugalandet hosten 1993 indikerer at
vasspesten kan overvintre "grgnnr, dvs.
uten brudd i sin livssyklus om vinteren.
SAledes fantes ikke spor av overvintrings-
skudd pA noen av lokalitene i augusVsep-
tember. Dette gir vasspest en stor konkur-
ransemessig fordel i forhold til stedegen
vannvegetasjon.

Hvordan har vasspest
kommet til Vestlandet?
Vasspest er nA funnet pA Vestlandet for
forste gang. Det er forekomster i Hauge-
sund-distriket og pA Karmoy. Forpvrig er
det ca L50 kilometer til de n€rlneste finne-
stedene, sA Karmoy og Haugalandet st6r
isolert nAr det gjelder vasspest. Evje i
Setesdal har hatt en meget spesiell fore-
komst av vasspest i minst 10 ir (Blomdal
& Egerhei 1983), men regionen gir ikke
planten gode vekstvilkAr, og den har ikke
vrert i stand til A spre seg videre i Setesdal.
Ved et besgk pA Evje-funnstedet i 1994 ble
vasspest funnet i god behold, men lokalite-
ten er nA sterkt overgrodd og planten vil
antakelig gA ut i lopet av kort tid her.
Ellers mi man til sentrale deler av Ost-
landet for A finne den. Norsjo i Telemark er
nrermest, og her er det betydelig forekomst
av vasspest.

Mange vannplanter forekommer pA iso-
lerte utposter, langt fra artens sentrale
omrAder. Det er flere klassiske forklaring-
er pA slike utbredelsesmonstre. De aktuel-
le for funnene ved Haugesund og pA Karm-
QY er:

. Spredning med fugl
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. Menneskelig aktivitet, f.eks. bdttrafikk,
fisking, utplanting (bevisst eller ube-
visst utfgrt), eller via settefisk.

Lite taler for at fugl stAr bak spredningen
av vasspest til Vestlandet: Distansen til de
nermeste lokalitetene pA SOr- og Ost-
landet er ca 150 km, og planten har ikke
spredningsenheter (diasporer) som tAler
uttorking mer enn svart kort tid (Rgrslett
upubl.).

Forklaringen pA svart mange vasspest-
funn er at mennesket har brakt planten
med seg: Anslagsvis 70-8OVo av de norske
finnestedene er sekundrerspredning med
utgangspunkt i lokaliteter som er for6rsa-
ket av bevisst eller ufrivillig utplanting.
Bruk av bAt og fiskeredskap er viktig ved
ufrivillig innfgring av vasspest, mens det
er fA godt dokumenterte tilfelle av fugl som
primarspredere. Derimot er fugl viktige i
sekundrerspredningen til nerliggende
vatn, og dette kan klart ha skjedd mellom
Karm4y og Haugalandet fordi Karm6y-
lokalitetene sannsynligvis er eldre enn de
pA Haugalandet. I et storre vassdrag skjer
sekundarspredningen oftest med hjelp av
strommende vann.

Erfaringsmessig f6lger spredningen av
vasspest et bestemt m6nster, hvor en pri-
marlokalitet besettes med store bestander
av planten og deretter skjer det en sekun-
derspredning i nreromrAdene. Vi f6r altsd
lokaliteter hvor aldersfordelingen er ujevn
stedene imellom. Samtidig opptreden av
vasspest pA klart adskilte lokaliteter, slik
det f.eks. ble observert pA Karm6y, er en
sikker indikasjon pA spredning med men-
nesket. NA er det kanskje ikke mange per-
soner som vet nok om denne planten til A
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ta den bevisst med fra sted til annet, men
"ufrivillig" hjelp fAr vasspest sikkert ofte.
PA lokalt hold ble det sagt at gjedde hadde
dukket opp i en rekke innsjoer i distriktet,
formodentlig som resultat av utsetting, og
det er nettopp i disse innsjgene at vasspest
ble funnet.

En hjertelig takk til miljovernlederne i
de to berorte kommunene. O.J. Vorraa
(Karmgy) og S.A. Alfredsen (Haugesund)
for deres hjelp og innsats i forbindelse med
registreringene av vasspest hOsten l-993.
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Kongsbregn e, O smundcl regalis,
bregnen som har fg* en bortgiemt

tilvrerelse i Hordaland

Bjgrn Moe og Magne Sretersdal

Moe, B. & Setersdal, M. 1995. Kongsbregne, Osmunda regalis, bregnen
som har larl en bortgjemt tilvarelse i Hordaland. Blyttia 52 177-189.
Osmunda regalis, an under-recorded fern in Hordaland county, western
Norway.
- Several new occurrences of Osmunda regalis are reported from the
Kvam and Fusa municipalities in Hardanger, Hordaland county, western
Norway. The distance to a previously known stand discovered in 1973 is
about 3 km. Totally, 346 individuals (1357 fronds) were counted, and the
species is locally abundant over a small area. The vegetation is domina-
ted by Molinia caerulea, sometimes mixed with Myrica gale. The habitats
are open and have pine trees occurring as scattered individuals or in
small groups. The Norwegian Osmunda regalis stands are probably
relicts from the early post-glacial warm period. However, a few small juve-
nile plants were recorded on damp mineral soil. The Osmunda regalis
fronds appear to be cold-sensitive, and it is argued that the sites' local cli-
mate may be favourable in different ways to protect the plants from night
frost during critical periods, probably the early autumn in particular.

Bjorn Moe, Botanisk institutt, Universitetet i Bergen, All6gaten 41, N-5007
Bergen.

Magne Satersdal, Hagskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for natufiag,
Boks 133, N-5801 Sogndal.

Da kongsbregne, Osmunda regalis, ble
oppdaget for fgrste gang pA Vestlandet i
Kvam kommune i 1973, var en av konklu-
sjonene at vegetasjonstypen pA lokaliteten
er meget vanlig i distriktet, og det var der-
for grunn til A tro at planten i fremtiden
ville bli funnet pA flere steder (Arvidsson
et al. 1973). Dette skulle vise seg A vare et
korrekt utsagn, men det gikk 21 fu far de
nye lokalitetene ble oppdaget.

Under flere befaringer i grenseomrAdet
mellom Fusa og Kvam kommuner, Horda-
Iand i tiden juli - oktober 1994 ble det giort
en rekke nye funn av kongsbregne innen-

for et relativt begrenset areal. Tilsammen
utgjgr disse en betydelig okning i antallet
bestander og forekomster for denne breg-
nen som i Norge har status som sArbar/
hensynskrevende (Direktoratet for natur-
forvaltning 1992). Kongsbregne er nA kjent
fra folgende fem kommuner: Sogne, 1938
(Holmboe 1940); Kristiansand, 1965 (Roll-
Hansen & Roll-Hansen 1971) og 1970
(Halvorsen 1977); Kvam, 1973 (Arvidsson
et al. 1973) og 1994; Solund, 1985 (Bjsrn-
dalen 1987) ogFusa, 1994.

Hordaland fremstAr nA som et tyngde-
punkt for kongsbregne i Norge, og m6lt i
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Fig. 1 Utbredelsen til kongsbregne i Hardanger og Norge, nAlevende og fossile forekomster.
Norgeskartet er komplettert etter BjOrndalen (1987) og Birks & Paus (1991).

The distribution ol Osmunda regalis in Hardanger and Nonrvay, the occurrences are: recent (black dots)
and fossils (crosses). The Nonaregian map is updated after Bjorndalen (1987) and Birks & Paus (1991).
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antall individer er populasjonene stgrre
enn det som er kjent fra Sorlandet. I det
folgende presenteres resultatene fra en
undersokelse som har til formAl 6 gi en
oversikt over aIIe forekomstene som til nA
er funnet i Hordaland.

Naturforhold
De nye funnene av kongsbregne er gjort i
nedslagsfeltet til Hatlesteinsvatnet (70 m
o.h.). Det ble registrert 10 lokaliteter oven-
for nordvest-siden av vannet og 3 lokalite-
ter omkring TrestjOrn som ligger 1 km
lenger nordost. Omr6dene har en utstrek-
ning p& ca. 2 km. Avstanden fra den kjente
forekomsten fra 1973 til den narmeste av
de nye er ogsA ca. 2 km. Kongsbregne fin-
nes folgelig pA 14 lokaliteter i dette dis-
triktet, betegnet som A-N (fiS. 1). De en-
kelte bestandene stAr i hoydenivAer mel-
Iom 75 og 170 m o.h.

UndersokelsesomrAdet tilhgrer ytre
Hardanger pA halvoyen som er omgitt av
Hardangerfiorden i ost og Bjornafiorden i
vest. Klimaet er oseanisk og sterkt influert
av fuktig luft pom driver inn fiordene fra
vest og sgr. Arsnedboren er derfor hoy,
normalt i overkant av 2000 mm, men dette
er likevel klart mindre enn i de to nedbors-
maksima som ligger henholdsvis sor og
nord for omrAdet.

Denne delen av Hardanger er karakteri-
sert ved at somrene er forholdsvis varrne
og vintrene relativt milde. Normaltem-
peraturen pA Omastrand klimastasjon for
den varmeste mAneden, juli, er 14,8 oC, og
for den kaldeste, februar, 0,6 oC (DNMI
1991). OmrAdet har dessuten et meget
gunstig lokalklima med eksponering mot
s4tost, noe som henger sammen med topo-
grafien og bergartenes strokretning.

Berggrunnen er av kambro-silurisk alder
og sterkt influert av den kaledonske fiell-
kjedefoldingen. Strgkretningen falger pa-
rallelt med Hardangerfiordens hovedret-
ning fra sorvest mot nordost. Terrenget
har et markert fall mot sarost, og derav fgl-
ger en topografi som er sterkt oppbrutt av
bratte berghamrer, trange daler og klgfter
som alle 96r i den samme retningen SV-
NO. Det er stor kontrast mellom senkning-
ene i dalbunnene og de eksponerte rygge-
ne, og terrenget er folgelig svert kupert.

Berggrunnen tilhgrer et strok med
gironnstein og gronnskifer som kan folges
fra Varaldsoy i nordost til sore Bgmlo i sor-
vest (Kolderup 1931, Foslie 1955). Gronn-
stein er dannet ved metamorfose av basis-
ke eruptivbergarter, og de viktigste mine-
ralene er amfibol, kloritt, epidot og albitt
(Foslie 1955). Forvitringsmaterialet fra
disse basiske mineralene gir et narings-
rikt grunnlag for vegetasjonen. OmrAdet
har imidlertid svarb lite l6smasser, og dAr-
lig jordsmonnutvikling setter preg pA de
eksponerte knausene og ryggene.

Vegetasjon
Landskapet er karakterisert av en svart
glissen furuskog av trrer som stir enkelt-
vis eller i mindre grupper (fig. 2). Trarne
er meget seintvoksende og smalstammet,
noe som klart henger sammen med lite
jordsmonn og mye fiell i dagen. PA dypere
jord i liene nede i dalene er skogen mer
growokst og danner et sluttet tresjikt. Her
inngAr stedvis eik (Quercus robur) og ask
(Fraxinus excelsior) i furuskogen. Mange
furutrrer er gamle, og deler av skogen i
omrAdet har et opprinnelig preg. Stubber
og gamle tommerstokker i vassdragene
indikerer likevel omfattende hogster i tid-
ligere perioder, men stubbene er i stor
grad overgrodd og nedbrutt, og sporene
etter menneskelig p6virkning er dermed i
ferd med i bli utvisket. PA vegetasjonen
forgwig er det lite eller ingen indikasjoner
pA kulturpAvirkning.

Vegetasjonsanalyser er utfgrt pA 8 av de
14 lokalitetene, tilsammen 11 synedrie-
analyser (tab. 1). I alle kongsbregnebe-
standene er tresjiktet svert glissent eller
mangler helt. Hgyeste dekning for tresjik-
tet er 70 Vo, og de eneste treslagene som
inngAr i de 11 analysene er furu, bjork og
rogn. Tresjiktet er sjelden mer enn 8-10 m
hoyt. Busksjiktet er bedre utviklet med
dekning fra 5 til 2O Vo. Her er einer (Juni-
perus comrnunis) konstant, ofte sammen
med trollhegg (Fra.ngula alnus), grAor
(Alnus incana),porc (Myrica gale) og orevi-
er (Salix aurita). Feltsjiktet er stort sett
sluttet og velutviklet, oftest med en dek-
ning pA 70-90 Vo. I de fleste rutene bestAr
feltsjiktet av en blanding med forvedete
arter (lyng og dvergbusker), urter og gra-



Fig. 2 Kongsbregne vokser ofte i kanten av m)ner med mye blAtopp og pors ved basis av bratte
bergvegger. Merk ryggene med impediment og de spredtstiende furutr-erne. Hatlesteinsvatnet i
bakgrunnen.

O_smunda regalis growing in mire dominated by Molinia caerulea and Myrica gate althe basis of a crag.
Pinus sylvestris occurs as single trees. The lake Hatlesteinsvatnet in thil bac[ground.

minider. BlAtopp (Molinia caerulea) er
dominerende og setter et betydelig preg pA
hele undersokelsesomrAdet. Den forekom-
mer i samtlige analyser med dekning fra
20 tll70 7o. Feltsjiktet kan ogsA inneholde
mye pors, opp til 4O Vo del<ning. Arter som
forekommer konstant i analysematerialet
forOvrig er rosslyng (Calluna uulgaris),
tepperot (Potentilla erecta), blAknapp (Suc-
cisa pratensis) og skogflol (Viola riuiniana).

I analysematerialet inngAr sporadisk
arter som er knyttet lil tgrr lAgurtskog,
f.eks. teieber (Rubus saxatilis), fingerstarr
(Carex digitata), kantkonvall (Polygona-
tum odoratum) og hengeaks (Melica nu-
tans). Arter som ofte forekommer i rike sig
og pe nreringsrik torv er f.eks. gulstarr
(Carex flaua), engstarr (C. hostiana) og lop-
pestarr (C. pulicari.s). Her er ogsA innslag
av myrplanter fra typisk fattigmyr., som
klokkelyng (Erica tetralix), rund soldogg
(Drosera rotundifolia) og rome (Nartheci-

urn ossifragum). I tillegg kommer en lang
rekke arter knyttet til mer eller mindre
fuktig jord i ulike typer skog-, sump- eller
heivegetasjon. Mange arter i analysemate-
rialet er karakteristiske for Vestlandets
kyst- og fordstrOk (f. Fregri 1960, StOrmer
1969).

Det er stor grad av homogenitet i vege-
tasjonen, og tabellen lar seg vanskelig dif-
ferensiere i forskjellige utforminger pA en
finere sosiologisk skala. Vegetasjonen i alle
kongsbregne-bestandene kan karakterise-
res til blAtopp-pors-samfunn i stor over-
ensstemmelse med tidligere beskrivelser
fra distriktet (Arvidsson et al. 1973, Prosch-
Danielsen 1984). Dette samfunnet har flo-
ristiske fellestrekk med fukthei av pors-
rome-blAtopptype (Fremstad et al. 1991)
og fuktig kystlynghei av rossl)mg-blAtopp-
type (Fremstad & Elven 1987). PA ytre
Vestlandet er dette for4vrig en noks6. van-
lig furuskogstype.
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Tab. 1 Synedrieanalyser av kongsbregne. Artenes dekning angis i prosent.

Synedrium analyses ol Osmunda regalis. Cover of species is given in per cent.

Lokalitet. bestand A DB4B3B2B1 MN
Areal (m2) 30
m o.h. 75
Eksposisjon
Helning (grader)
Dekning A (tresjikt) 7o 5

" B(busksjikt) 7o 20
" C (feltsjikt) 7o 80

" D(bunnsjikt)% 10

" jord, stein%o
PH 5,3

233
I45 143 I40
Sg SA Sg
30 20 10
-10
5510

70 90 70
5215

30-40
5,0 5,8 5,6

4 8 4 t0 24 15
135 r45 L40 t25 105 95

4
150
SQ
30

10
70
50

5
5,1

Sb Sg Sg
60 25 30

_ -sa
L0

- 3 5 210 2
10 5 10 520 5
80 90 90 80 60 80
10 2 5 3 8010
5101020

6,7 5,6 5,8 5,L - 5,4

A-sjikt
Betula pubescens
Pinus sylvestris
Sorbus aucuparia

B-sjikt
Alnus incana
Frangula alnus
Juniperus communis
Myrica gale
Pinus sylvestris
Salix aurita
Sorbus aucuparia

C-sjikt
Alnus incana
Calluna vulgaris
Erica tetralix
Frangula alnus
Myrica gale
Sorbus aucuparia
Vaccinium myrtillus
V. vitis-idaea

Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Blechnum spicant

2
10

25
3 5 2rO 2

1

3
20

15d
3
52

3
1

1

10

1

1

1

i

21d
2
1

i
.1 1

13510
5
2L11

40530

1

id
.5
11
.20

3
1

Campanula rotundifolia
Cirsium helenioides
Dactylorhiza maculata 1
Drosera rotundifolia
Filipendula ulmaria
Galium uliginosum
Geranium sylvaticum 1
Hypericum pulchrum
Nartheciumossifragum 10
Osmunda regalis 30

1

I

1111
111
.3151

I

i

i
70

1

1

5
330

i
1

1
1

2

.1

.1

.1
2
1

1

.1

11
l_1
11
1i:
.1
.1
.1
11

i

.1
21

50
10 20

10 25 40 20 15 20
Tabell,en fortsetter neste side
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Lokalitet. bestand A DB4B3B2Bt J MN
Pinguicula vulgaris
Potentilla erecta
Pteridium aquilinum
Rubus saxatilis
Solidago virgaurea
Succisa pratensis
Thelypteris phegopteris
Trientalis europaea
Viola riviniana

Agrostis canina
Carex digitata
C. echinata
C. flava
C. hostiana
C. pallescens
C. panicea
C. pulicaris
Deschampsia flexuosa
Juncus articulatus
J. bulbosus
Molinia caerulea
Scirpus germanicus

D-sjikt
Aulacomnium palustre
Campylium stellatum
Campylopus atrovirens
Ctenidium molluscum
Dicranum scoparium
Fissidens osmundoides
Hylocomium splendens
Hypnum cupressiforme
Leucobr5rum glaucum
Sphagnum russowii
Thuidium delicatulum

1

3
1

3
1

11
t2113222

.1
35
1

;; i
11

;
.1

;

1

1

1

10

i
10

1

1

1

t)
20

2

11
13
.1

1

.1 1

1122
111
.111
111

11

32
3

t
111

.rd bb
T2
1

. 10 1

40 40 30 30
.153

11
.1

1

1ii .1
13
t2
1

i.:
60 50 30 20 50 70

1

:c

2
.152

1

3
2L
1

1

11
2

.22
11

i
2

:i
2
!2
1

70 1

Tillegg: arter i 6n analyserute, hvis ikke annet stAr, med 1 % dekning.
A: Polygala serpyllifolia, Carex dioica, Eriophorum angustifolium, Breutelia chrysocoma,
Ptilium crista-castrensis, Rhytidiadelphus loreus, Sphagnum capillifolium 5 7o. Bl:
Scleropodium purum, Sphagnum squarrosum 50 Vo. 82: Athyrium filix-femina, Carex
pilulifera, Juncus effusus. 84: Viburnum opulus 2 7o, Sphagnum auriculatum 10 7o, S.
warnstorfii, Lejeunea cavifolia. E: Lotus corniculatus, Polygonatum odoratum. F: Melica
nutans. J: Polygonatum verticillatum, Potamogeton polygonifolius 2 7o, Juncus conglo-
meratus 3 Vo,Brytrr' sp., Diplophyllum albicans. M: Cirsium palustre, Lonicera pericly-
menum, Vaccinium uliginosum, Rubus nessensis 2 Vo, Plag1othecium undulatum,
Pleurozium schreberi, Sphagnum fallax, S. palustre l0 Vo,S. tenellum 2Vo,Bazzania tri-
lobata. N: Bartsia alpina, Sphagnum subnitens lO Vo,Riccardia multifida.



Analysematerialets artssammensetning
vitner om gjennomgAende hoy markfuktig-
het, serlig der ruten ligger pA eller i kan-
ten av mindre myrflater. Her inneholder
bunnsjiktet mye torvmose, serlig Sphag-
nun't. ru.ssowii. I skrAnende terreng tilf6res
vegetasjonen fuktighet fra sigevann fra de
bratte berghamrene. Sigevannet kan kom-
me fra ovenforliggende myrer, men fuktig-
het tilfores ogsA direkte via nedbOren.
Jorda og vegetasjonen er vekselfuktig og
kanskje utsatt for en viss uttgrring etter
lengre, nedbgrfattige perioder. OgsA i klgf-
tene er forholdene vekselfuktige, men bed-
re beskyttet mot uttgrring. Etter mye ned-
b6r dannes bekker i kloftene, og vegeta-
sjonen blir da satt under vann for en peri-
ode. Vegetasjonens vekselfuktige karakter
gjennom sesongen indikeres ved en sam-
mensetning av arber med store forskjeller i
krav til markfuktighet.

Jordsmonnet i kongsbregne-bestandene
varierer fra rein mineraljord til rein torv-
jord. Flere steder er jordsmonnet en blan-
ding av minerogent og organisk materiale.
Noen steder er det over mineraljorda et
tynt strolag som brytes raskt ned. Andre
steder er det overst en seig, morkebrun
rAhumus hvor nedbrytningen oppA en tynn
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mineraljord eller bart fiell tilsynelatende
skjer langsomt. Resultater av pH-mAlinger
fra vegetasjonsanalysene viser at i 9 av 10
ruter ligger verdiene mellom 5,0 og 5,8
(tab. 1). Den siste er awikende med pH =
6,7. Disse forholdsvis jevne tallene under-
bygger stort sett sammensetningen av
vegetasjonen med relativt smA forskjeller
mellom analyserutene.

PopulasjonsOkologi
Kongsbregne er funnet i et omrAde som
har ca. 4 km utstrekning. Prikkene (fig. 1)
ligger tettest i sorvest, ofte bare 10G-200 m
mellom hver lokalitet (E-N), mer spredt i
nordost (A-D). Lokalitetene er veldefi.nerte
etter som planten opptrer i samlinger av fA
eller mange individer innen et avgrenset
areal. Lokalitet N har b6de storst utstrek-
ning (55 m) og det storste arealet (280 m2).
De to mest individrike lokalitetene ligger
henholdsvis lengst i sorvest (139 individer
pA N) og lengst i nordost (101 individer pA
A). For de ovrige varierer antallet fra ett
individ pA L til 21 individer pA B (tab.2).

Et kongsbregne-individ bestir av en ro-
sett med fA eller mange fronder (bregne-
blad) som gAr ut fra omtrent samme basis.

Tab. 2 Areal, antall individer og blad (fronder) for de 14 lokalitetene med kongsbregne i Hardanger.

Area, number of individuals and fronds at the 14 Osmunda regalis sites in Hardanger.

Lok. Areal
(m?

Antall Antall
individer blad
(rosetter) (fronder)

Antall Va feftile Antall individer med 1, 2, 3 osv. blad
juvenile blad
individer

r 2 3 4 5 6 7 I 1112
46 0 1142349 10 2 2 0 0

38 1 1 2 312 1 1 0 0 0

5 0 2 r 12 0 0 0 00
15 013 2 010 0 00
380204102010
47 1010421100
250000101000
400092120101
0 1310 0 0 0 0 00
9 10 4 31110 00
250003000000
0 0 010 0 0 0 0 00
19 1311610100
10 1830 4128 15 5 0 2 0 0

A 30 101 47r 0

88021942
c362r0
D307262
E810500
F410510
G82r20
H916720
1255100
J1011431
K703120
L1130
M2414580
N 280 139 434 9

Sum 346 t357 t4 234378709223 I 7 l1
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De fleste rosettene i undersokelsesomrAdet
har fem blad, men antallet varierer opp til
tolv (fig. 3 og tab. 2). Bladene sitter festet
pA rhizomet omtrent i jordoverflaten, og
nir planten vokser, har rhizomet evne til A
ekspandere bide i bredde- og hoydevekst.
Rhizomet kan etter hvert bygge opp rela-
tivt store partier pA bakken med forvedete,
klumpete, opphoyde former sammenvevet
med store mengder r4tter (Page 1982). I
undersokelsesomrAdet kan disse rhizom-
tuene heve seg opp til 30 cm over bakkeni-
vAet omkring. En stor rhizom-tue kan
inneholde mange rosetter med fronder, og
hver rosett telles som ett kongsbregne-
individ. Summen av antall fronder pA alle
lokalitetene er 1357 fordelt pA 346 indivi-
der (tab. 2).

De store, massive rhizom-tuene er et
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tegn pA hoy alder, og det regnes som sann-
synlig at kongsbregne kan bli mange hun-
dre 6r gammel (Page 1982, Freethy 1987).
Dette er den lengstlevende bregnen i Skan-
dinavia, og veksten foreg6r svart lang-
somt (Ollgaard & Tind 1993). Rhizomets
vekst bidrar til vegetativ formering, men
med den massive konsistensen skjer det
ingen oppdeling av rhizomet, og det produ-
seres aldri utlopere som hos andre breg-
ner, f.eks. einstape (Pteridium aquilinum)
(jf. Klekowski 1970, 1973). Vegetativ re-
produksjon er derfor ingen spredningsstra-
tegi hos kongsbregne, og planter som stAr
med noen meters avstand, mA fOlgelig
vere et resultat av seksuell forplantning.

Kongsbregne produserer sporeberende
blad pA de fleste lokalitetene. Hoyeste
andel ble registrert pA lokalitet F, der 47 Vo

Antall blad

500

9101112
Antall blad/individ

Sterile blad
Fertile blad

Fig. 3 Antall sterile og fertile blad (fronder) i relasjon til antall blad pr. bregne-individ.

Number ol sterile and fertile fronds in relation to the number of fronds pr. fern individual.
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av de 51 bladene var fertile. PA lokalitet A
ble det i 1994 registrert 2I8 (46 Vo) spore-
berende blad. Til sammenligning var an-
tallet 222 i 1980 (Prgsch-Danielsen 1984).
Denne forskjellen over 14 Ar er ubetydelig
og underbygger pAstanden om plantens
langsomme utvikling, stabilitet og hoye
alder.

PA lokalitetene I og L ble det ikke funnet
fertile blad (tab. 2). Andelen sporebarende
blad er ogsA lite pA N (10 Vo), og denne
Iokaliteten skiller seg fra de andre ved A

ha gjennomsnittlig farre antall blad i ro-
setten (flest individer med tre blad). Det er
p6vist en generell statistisk signifikant
sammenheng mellom antall blad pr. indi-
vid og fertilitet: jo flere blad, jo storre sann-
synlighet for at ett eller flere av dem er
fertile (Pearson korrelasjonstest, r = 0,55,
p < 0,01).

Det er en klar forskjell pA kongsbregne-
individenes storrelse (hgyde) fra bestand
til bestand. Store individer som er godt
over 1 m hoye stAr oftest beskyttet i ter-
renget og har mange blad i rosetten (fiS.  ).
SmA individer som er mindre enn 0,5 m
stAr gjerne noe mer eksponert i terrenget
ogleller har fA blad i rosetten.

PA fire lokaliteter ble det registrert noen
meget sm6 individer (5-20 cm hoye) med
bare 1-3 blad sammen (fig. 5). Det antas at
disse er juvenile som resultat av spiring
fra sporer. Det ble funnet 14 juvenile plan-
ter med til sammen 22 blad (tab. 2).
Alderen er umulig A ansl6, men en mA reg-
ne med at de representerer mange forskjel-
lige Arsklasser.

Habitatet til de nye kongsbregne-fore-
komstene viser karakteristiske trekk som
gAr igien pA flere av lokalitetene. Det er en
generell tilknytning til den bratte berg-
hammeren som kan folges gjennom under-
sokelsesomrAdet (fig. 1). Mange planter
stAr pA hyller og i bergskrenter, fortrinns-
vis der det er tilgang pA mineraljord.
Andre stAr ved foten av berget pA over-
gangen til tilgrensende myr (fig. 2). Noen
planter vokser litt utpA mJirene, men alltid
med tyngdepunktet i kantsonen. Et karak-
teristisk habitat er ogsA V-formete klgfter
som er skiret 2-B m ned i berggrunnen
(fie. a).

Voksestedene er generelt godt beskyttet
mot uttgrring, de er stort sett lune og lite

Fig. 4 Store, fertile individer av kongsbregne i
en V-formet kloft.

Tall, fertile plants of Osmunda regals growing in a
V-shaped crevice.

Fig. 5 Smi, juvenile planter av kongsbregne er
registrert noen fA steder i omridet.

Smalf, juvenile plants of Osmunda regalis were
recorded at a few sites in the area.

eksponert mot vind. Kongsbregne st6r
Iikevel lysApent med god tilgang pA sol,
sarlig tidlig pA dagen. Habitatet kan gene-
relt karakteriseres som en mosaikk av
furuskog, myr, fukthei og impediment (fig.
2).

Regional sammenligning
PA Sgrlandet er kongsbregne funnet pA fire
steder i et distrikt med utstrekning pA ca.
30 km (Halvorsen 1971). Ut fra foreliggen-
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de data kan disse populasjonenes storrelse
samlet beregnes til A ligge mellom 250 og
300 individer (Halvorsen 1980). FOlgelig er
populasjonene i Hardanger-omrAdet sam-
let mer tettvokst og med flere individer
enn pA Sorlandet.

Lokalitetene pA Sorlandet stAr i tilknyt-
ning til ferskvann eller i kanten av bekker,
ofte mellom steiner med rottene over nor-
mal vannstand (Halvorsen 1971). Vass-
dragene er store nok til i ha en mer eller
mindre permanent vannfpring. I perioder
med stor flom kan erosjon vere en trussel,
og indirekte kan ogsA beverdemninger vir-
ke negativt inn pi kongsbregne her. En
slik tilknytning til permanente vassdrag
finnes ikke i Hardanger, hvor en liten
vannfgring i klgftene varierer i takt med
nedbgrsperiodene.

Vegetasjonen pA Sgrlandslokalitetene
har et feltsjikt med en rekke skogs- og
sump-arter felles med Hardanger-omrAdet
(jf. Halvorsen 1971). I Hardanger virker
imidlertid slektskapet til myrsamfunn A
vare tydeligere, bl.a. med mye pors. PA
Sgrlandet er det jevnt over lgvskog med
eik, svartor og ask, og det synes som om
tresjiktet kan vere tettvokst med betyde-
lig mer skygge enn i den meget glisne furu-
skogen i Hardanger-omr6det (jf. Holmboe
1940, Roll-Hansen & Roll-Hansen 1971,
Halvorsen 1971). Trollhegg (Frangula al-
nus) er karakteristisk i busksjiktet i begge
omrAdene.

PA lokalitetene i Sor-Sverige er det som
pA SOrlandet vanligst A finne kongsbregne
ved rennende vann. Olander (1972) ph-
peker at planten opptrer nrer rennende
vann kun nord for 0 oC-isotermen for janu-
ar. Lokaliteter i myrkanter forekommer i
Sverige, men dette er mindre vanlig
(Olander 1972). Den vestligste og mest ose-
aniske lokaliteten i Sverige (Bohuslan)
sSmes 6 vere mer lik Hardanger-forekom-
sten enn de Ovrige lokalitetene i Sverige. I
Storbritannia er kongsbregne spesielt van-
lig i Irland hvor den forekommer i et vari-
ert utvalg av fuktige habitater, ofte lys-
6pent og sarlig pA sur jordbunn (Page
1982).

Jordbunnsforholdene i kongsbregne-be-
stander er ofte oppgitt til A vrere sure, og
pH kan variere fra 3,5 til 6,0 (Ollgard &
Tind 1993). Surjordbunn er karakteristisk

BLYTTIA NR. 4 1995

for Sgrlandslokalitetene (Asen 1983). pH-
verdier fra de svenske voksestedene ligger
mellom 3,9 og 5,6. Holmboe (1940) pApeker
at preferanse for kalkfattig berggrunn kan
forklare hvorfor kongsbregne mangler pA
0land og Gotland. Fra Hardanger-omrAdet
synes b6de pH-verdiene (median = 5,5) og
vegetasjonens artssammensetning 6 indi
kere noe rikere jordbunnsforhold enn det
som er angitt fra voksestedene pA SOr-
Iandet og ellers i Europa.

Diskusjon
Antagelsen til Holmboe (1940) om at
kongsbregne er en varmetidsrelikt i Norge
er seinere blitt bekreftet av bl.a. Hafsten
(1958), TJemsland (1983), Prgsch-Daniel-
sen (1984) og Birks & Paus (1991). Fossil-
funn vitner om at planten tidligere kan ha
vert relativt vanlig i kyststrgkene av SOr-
vest-Norge (fig. 1). De eldste sedimenter
med sporer/sporangier er datert til 9500 Ar
BP (Utsira i Rogaland), og det antaes at
kongsbregne kom s4rfra og spredte seg re-
lativt raskt pA det mineralrike og humus-
fattige substratet tidlig i Holocene (Birks &
Paus 1991). Det er konstatert at planten
har stAtt pA lokalitet A i Kvam de siste
5260 6rene som er bunnsedimentenes al-
der, men innvandringen til denne myren
skjedde trolig lenge for torvdannelsen tok
til, ca. 8000 Ar BP (Prgsch-Danielsen 1984).

Kongsbregne har en sorlig oseanisk
utbredelse i Europa i dag, og de nordiske
forekomstene er isolerte utposter mot nord
(Jaakko & Suominen 1972). Klimafaktorer
som kan virke begrensende pi utbredelsen
er: for kort vekstsesong, for kjOlig sommer,
for kald vinter, for mange dggn med frost
og for lite nedbgr. Sporsmilene som mel-
der seg er for det forste: hvilke forhold ved
omrAdet kan forklare hvorfor kongsbregne
har overlevd i mengder nettopp her i ytre
Hardanger, og for det andre: kan det pAvi-
ses en dynamikk i de enkelte bestandene,
og hvordan er plantens mulighet til 6 over-
leve her pd lengre sikt?

Ytre Hardanger har med en beliggenhet
inntrukket fra de vestligste kyststrgkene
et relativt varmt sommerklima. Horisont-
en mot Ost og sorost er sApass fri at lokali-
tetene mottar rikelig med solinnstrAling.
Den sterkt kuperte topografien giOr ogsA



BLyTTIA NR. 4 199s Kongsbregne, Osmunda regalis, bregnen som har fort en bortgiemt .. 187

voksestedene til lune habitater med lite
vind og god varmemagasinering om dagen.
Sommerklimaet er folgelig gunstig, men
maksimumstemperaturen er likevel noe
lavere enn om eksponeringen hadde vert
mot sor eller sorvest (Utaaker 1991).
Sommeren er heller kjglig i Solund hvor
kongsbregne vokser langt ut mot havet
(Bjorndalen 1987). Isolert sett er kravet til
sommervarrne ingen kritisk faktor for
kongsbregne, og planten har i det minste
god mulighet til A kompensere for kjOlige
somre ved at vintrene er relativt milde
(Birks & Paus 1991).

En viktig effekt av lokalitetenes sorostli-
ge eksposisjon er at solen vil bringe tempe-
raturen raskere opp etter nattavkjgling.
En kritisk periode er om hosten og muli-
gens v6ren da varmetapet fra vegetasjonen
kan vere stort i l6pet av en klarvarsnatt
og medfgre fare for nattefrost. Planten er
meget frostgmfintlig, og etter forste perio-
de med skikkelig kulde om hOsten, blir bla-
dene mgrkebrune og visner ned (Page
1982, A]Jgaard & find 1993). Etter lave
nattetemperaturer vil kongsbregne utvil-
somt dra nytte av i bli varmet opp av en
tidlig morgensol.

For A motvirke temperaturfallet om nat-
ten, vil kongsbregne v@re begunstiget av
en topografi som kan redusere strAlings-
tapet. Bergveggen som de fleste plantene
stAr inntil, avgir magasinert varlne om
natten, den reduserer strilingstapet fra
bakken, og folgelig blir lokalklimaet om
natten optimalisert nettopp pA de stedene
hvor kongsbregne vokser (fi9.2). Det skrA-
nende terrenget gw at kaldluften som pro-
duseres blir effektivt drenert vekk. Topo-
grafien vil dermed bidra til redusert frost-
fare giennom kritiske perioder av Aret.

Nattavkjoling av luften om hosten vil
ogsA bli redusert pga. Hatlesteinsvatnets
store vannbasseng. Virkningen av kald-
luftdrenasjen blir sterkt redusert fordi kul-
de blir kompensert av vannets store var-
memagasin. Dermed oppstir det ingen
kaldluftsjo som ville resultert i mye natte-
frost pA bakken nederst i terrenget. Sam-
me kompensering mot kulde i en stgrre
skala forArsakes ogsA av Hardangerfiorden.

Kravet til fuktig jordbunn forklarer
hvorfor kongsbregne pA noen av lokalitete-
ne st6r pd flat torvjord og i myrkanter.

Habitater i skr6nende terreng holdes fuk-
tige dels med sigevann og dels som et
resultat av den hoye nedbgren. Uten god
tilgang pA vann vil ikke gametofytten kun-
ne utvikle seg, og en passe h4y og stabil
fuktighet synes derfor A vere en svert vik-
tig forutsetning for den seksuelle repro-
duksjonen (Ailgaard & Tind 1993). De
juvenile individene viser at kongsbregne er
i stand til 6 formere seg ved sporer. Dette
er ikke registrert pA Vestlandet fgr, men
bekrefter den tidligere antagelsen om at
klimaet i Hardanger neppe er til hinder
for at sporene skal kunne spire (Pr6sch-
Danielsen 1984).

De minste ungplantene ble funnet pA
smA partier med blottlagt mineraljord,
srerlig tett inntil en berghammer, i klofter
og pA en berghylle. Ungplantene er sann-
synligvis svert konkurransesvake (jf. Hal-
vorsen l97L), og en begrensende faktor for
spiring med sporer i dag er den tykke tor-
ven som generelt dominerer pA de fuktige
stedene (Prgsch-Danielsen 1984).

Ungplantene som er registrert i Har-
danger viser at det fra tid til annen inntref-
fer foryngelse ved spiring og dermed ogsA
en mulighet for spredning av Osmunda i
omrAdet. Spredningen vil mest sannsynlig
skje over korte avstander, f.eks. mellom de
10 lokalitetene E-N. Flere av disse lokali-
tetene har bare et fitall individer, og dette
kan indikere at de er etablert pA stedet i
seinere tid. Pe lokalitet N er antallet indi-
vider h6yt, men plantene er stort sett smA
med et f6tall blad i rosetten (tab. 2). Dette
kan tyde pA at individene er unge, og at lo-
kaliteten er eller nylig har vert i ekspan-
sjon. Den lave andelen sporeberende blad
(lO Vo) pA lokalitet N sammenlignet med de
gvige, indikerer kanskje at individene ikke
er gamle nok til A vere fertile. En annen
mulig forklaring pA at individene er kort-
vokste, sterile og fAbladet er at habitatet
(lokalklima) er mindre gunstig enn pA ste-
der hvor individene er store og fertile.

PA tross av at det hvert ir produseres
store mengder fertile blad, har alts6 kongs-
bregne store vansker med foryngelse fra
sporer under dagens edafiske og klimatis-
ke forhold i Norge. Planten har forsvunnet
fra de fleste voksestedene den hadde under
postglasial varmetid, trolig pga. manglen-
de reproduksjon og konkurranseevne. Den
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kontinuerlige torvtilveksten forer til bAde
giengroing av gamle rhizomer og vanske-
liggig" gametofyttens mulighet til etable-
ring og utvikling. I ytre kyststrok kan
lyngheidriften med beiting, brenning og
slAtt av utmarken ha virket negativt inn
pA kongsbregne (Bjgrndalen 1987, Birks &
Paus 1991). Lokalitetene i Hardanger lig-
ger i et lite fruktbart omr6de med mye fiell
i dagen, og det mA antas at kulturpAvirk-
ningen av den grunn har vert svert liten.

Den generelt kanskje viktigste forkla-
ringen pA at kongsbregne i det hele tatt
overlever, er plantens evne til A oppn6
meget hoy alder. Rhizomets langsomme
vegetative utvikling og forvedete konsi-
stens giOr at denne bregnen i noen tilfeller
er usedvanlig seiglivet. En mulig forkla-
ring er at kongsbregne blir svert gammel
pA noen t5per myr med en langsom torvtil-
vekst som ikke gror over rhizomet. Lokali-
tet A kan vere et eksempel pA dette. OgsA
lokalitet M inneholder store, grove rhizo-
mer pA lignende myr som A. For noen av
de Ovrige lokalitetene i bratte skrAninger
er det pga. mindre kraftige rhizomer og
habitatets mulige instabilitet usannsynlig
at planten har st6tt pA samme sted i flere
tusen Ar.

Likhetstrekk i den sgrvestlige utbredel-
sen til varmetidsreliktene kongsbregne og
storAk (Cladium mariscus) er tidligere pA-
pekt av Holmboe (1940) og Arvidsson et. al
(1973). Ved siden av den geografiske likhet
kan det tilfOyes en gko-fysiologisk etter
som begge artene har en vegetativ forme-
ringsstrategi basert pA et rhizom som er
sArbart for gjengroing, men som ogsA har
evne til i overleve svert lenge under gun-
stige klimatiske, hydrologiske og edafiske
forhold.

En kan konkludere med at opprinnelsen
til de 13 nye lokalitetene for kongsbregne
i ytre Hardanger neppe skyldes resent
spredning fra den ca. 8000 Ar gamle relikt-
lokaliteten A. Noen av de nye lokalitetene
har ogsA reliktkarakter med en sanns5mlig
innvandringshistorie tilsvarende A. Da det
finnes juvenile planter i omrAdet, kan det
ikke utelukkes at den tette konsentrasjo-
nen av kongsbregne i Hatlesteinsvatnets
nedbgrsfelt skyldes dynamiske populasjo-
ner hvor avgang av individer erstattes av
ungplanter enten i bestandet eller pA et
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nytt sted i nrerheten. Tilstanden til kongs-
bregne i ytre Hardanger mA derfor karak-
teriseres som meget tilfredsstillende, og det
er grunn til 6 tro at populasjonene vil hol-
de seg individrike ogsA i fremtiden.

Kongsbregne er nylig blitt foreslAtt fre-
det etter naturvernloven i Norge fordi de
fAtallige populasjonene pA Sorlandet er
truet av utbygging og drenering (Direkto-
ratet for naturforvaltning 1994). En slik
trussel gielder ikke ved Hatlesteinsvatnet
i dag der planten har en trygg tilverelse
pA et bortgjemt sted.

Omridets verneverdi
I grensetraktene mellom Fusa, Kvam og
Kvinnherad (Geitaknottheiane) Iigger Nor-
ges (og trolig verdens) desidert rikeste om-
r6de for stor salamander (Triturus crista-
/us), som ogs6 regnes som en varmetidsre-
Iikt i Norge. Stor salamander er en truet
art, ikke bare i Norge, men ogsA globalt
(Dolmen 1993). I henhold til Bern-konven-
sjonen er Norge forpliktet til A ivareta den-
ne arten pA best mulig mite. Geitaknott-
heiane er derfor under utredning til A bli et
herptilreservat. Kongsbregne (Osmunda
regalis) ble funnet i forbindelse med bota-
niske registreringer, og folgelig er verne-
verdien til dette omrAdet blitt enda h4yere.

Takk
HAvard Bjordal, Fylkesmannen i Horda-
Iand, MiljOvernavdelinga, tok initiativet til
denne undersokelsen, og han takkes for
god oppfolging og gkonomisk stgtte. Arn-
finn Skogen takkes for hjelp til bestemmel-
se av Sphagnum samt nyttige kommenta-
rer til manuskriptet. Arvid Skartveit tak-
kes for A ha gitt gode rAd om lokalklimaet.
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Arets grpnne park
Som leserne vet redigeres Blyttia fra
Botanisk hage og museum i Oslo. Derfor er
det jo svart sA gledelig nAr redaksjonens
vakre omgivelser f6r en offisiell utmerkel-
se. Den kommer fra Norsk Anleggsmester-
garnerlag ved Park og Anleggskomiteen.

Begrunnelsen for utnevnelsen av Bo-
tanisk hage til "Arets (1995) gr6nne park"
er fplgende:

. Botanisk hage pA T4yen er en vakker og
fredfull oase i vAr hovedstad.. Det er hOyt faglig nivA pA skjotsel, og
parkanlegget gir et frodig og velstelt hel-
hetsinntrykk.

o Botanisk hage og museum v/Universi-
tetet i Oslo, utviser vilje og evne til 6
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holde hoy standard, samt 6 utvikle
Botanisk hage med nye anlegg og tilbud.

Jeg vil derfor giengr statuttene som det leg-
ges vekt pA ved utnevnelse av Arets park:

a) At parken har hgy estetisk og bruksmes-
sig kvalitet, ogsA sett i forhold til anleg-
gets omgivelser.

b) At det fagmessige niv6 pA skjotsel og
drift ligger hOyb. Som det fremgir av
begrunnelsen tar utnevnelsen sikte pA A
fokusere hgyt pA drift og vedlikehold av
parken.

Redaksjonen vil herved gratulere med en
meget velfortjent utnevnelse som ikke
minst skyldes en utrettelig og entusiastisk
innsats fra Botanisk hages gartnere, samt
en faglig bestyrelse som innser behovet for
at det skal vare vakkert uten at det skal
gA ut over det vitenskapelige.

red,

Smdstykke
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Thillingstarr - Carex tenuiflora Wahlenb.
- i SOr-Norge

Anders Often og Finn Wischmann

Often, A. & Wischmann, F. 1995. Tdllingstarr - Carex tenuiflora Wahlenb.

- iSor-Norge. Blfiia 53: 191-196.
Carex tenuiflora Wahlenb. in southern Norway

- The distribution of Carex tenuiflora Wahlenb. in southern Norway is
summarized. There are 5 localities (several close localities in Rendalen
counted as one), all in the midle to northern part of Hedmark county. Plant
geography, ecology and conseruation biology for the stations are discus-
sed.

Anders Often, lnstitutt for biologi og naturtorualtning, P. b. 5014, Norges
landb ru ksho gskole, N - 1 432 AS
Finn Wischmann, Botanisk hage og museum, N-0562 OSLO.

Trillingstarr, Carex tenuiflora, danner
sammen med hodestarc, C. capitata, }rul-
drestarr, C. helonastes, <sumpseterstarr",
C. brunnescens vat. uitilis, nubbestarr, C.
loliacea, veikstarr, C. disperma, t'aiga-
starr, C. noruegica ssp. inferalpina ogfinn-
markstarr, C. Iaxa, et element av smA, ost-
Iige til nordostlige, boreale starrarter med
et tyngdepunkt av sine s/rnorske forekom-
ster i Hedmark og Oppland frlker (fr.
Hult6n 1971 og Lid & Lid 1994). Av disse
er trillingstarr og finnmarkstarr de klart
sjeldneste i Sor-Norge, med henholdsvis 5
(se nedenfor) og 8 kjente lokaliteter (7
Iokaliteter nevnt av Volden 1977, pluss
Stormyra, Tynset kommune, se Singsaas
1989).

Sommeren 1991 dumpet den ene av oss
(A. Often) over en ny lokalitet for trilling-
starr ved Stai, litt sgr for Koppang, Stor-
Elvdal kommune. Artikkelen beskriver
lokaliteten, og oppsummerer utbredelse,
okologi og status for trillingstarr i SOr-
Norge. Lokalitetslista bygger pA nDet nor-
ske floraatlaso sitt kartotek pA Botanisk
museum. OsIo. Nomenklaturen for kar-

planter folger Lid & Lid (1994). Interes-
sante funn er belagt ved Botanisk muse-
um, Oslo.

Stai-lokaliteten
Trillingstarr vokser pA en liten, tuete rik-
myr i sumpgranskog (fig. 1). Skogen er lys-
Apen med et stort innslag av dunbjork,
Betula pubescens ssp. pubescens, grhor,
Alnus incana ssp. incana, og viete, Salix
spp. Lokaliteten ligger i overgangen mel-
lom dalside og dalbunn. En liten bekk fla-
ter ut her og blir diffus i overgangen til
myr/sumpskog. Innimellom tuene er det
ner vegetasjonsfrie felter med dy. Tril-
lingstarr vokser over et areal pA ca2rn2.

Dalsiden som bekken drenerer s;rnes
vere baserik (det er ikke tilfredsstillende
berggrunnsgeologisk kart over omridet).
Myra/sumpskogen ligger pA GlAmas elve-
avsetninger.

Sammen med trillingstarr vokser bl. a.
myrsnelle, Equisetum palustre, bekke-
blom, Caltha palustris ssp. palustris, nub-
bestarr, Carex loliacea, "sumpseterstarr",
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Carex brunnescens var. uitilis, veikstarr,
Carex disperma og solvbunke, Deschamp-
sia cespitoso ssp. cespitosa. Av store, pleu-
rokarpe bladmoser er bl. a. Calliergon
giganteum og Drepanocladus reuoluens
vanlige. I nerheten vokser taigastarr, C.
noruegica ssp. inferalpina, og marisko,
Cy pripedium calceolus.

Utbredelse for
trillingstarr i Sor-Norge
Alle de sornorske funnstedene for trilling-
starr, i alt 5 stykker (alle narliggende
funn i Rendalen oppfattet som 6n lokalitet)
er mellomboreale fuktlokaliteter i midtre
til nordre del av Hedmark frIke (fig. 2).
Nordligste lokalitet er Stormyra, ca 7 km
s6r for Tynset sentrum. Den sorligste er
Stai-Iokaliteten, ca 8 km sor for Koppang.
Fire lokaliteter ligger i Osterdalen, 6n i
Rendalen. Avstanden mellom sorligste og
nordligste funnsted er ca 80 km.

Sorgrense for trillingstarr i Sverige er i
Dalarna, rett nord for Siljan sjg (Edelsjtt
1993). Dette er ca 2t0 km QSO for Stai-
lokaliteten. Narmeste svenske funn ligger
i Funiisdalen i Hfiedalen (Danielsson
1994), ca 115 kmQNO for StormyraJokali-
teten.

Tre av fem lokaliteter ligger i dalbunn,
mellom 260 og 480 m o. h. En lokalitet er
en forholdsvis hOytliggende dalsidemyr 780
m o. h., og 6n lokalitet er usikkert angitt.

Lokalitetsliste
Hult6n (1971) har plassert en prikk lengst
nord i Trysilvassdraget. SA langt vi kjen-
ner til kan denne prikken ikke etterspores
i noe nordisk herbarium, sA vi velger inntil
videre A ikke ta hensrm til den. Lokalitets-
lista ser da slik ut:

(1) Aludal: AumAsen,
88,98, 780 m o. h.
Gjrerevoll (TRH).

Soloymyra,
03.08.1977.

(2) Rendalen: Dalbunnen mellom
og Lomnessjoen, langs Rena
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Asiamyra, en strekning pfl ca 11 km,
ca260 m o. h.

6 dellokaliteter er dokurnentert:
(A) HArset, se nedenfor (PP 10-11,61)
(B) HArsetstua, 14.07.t923, R. Tambs

Lyche (TRH) (PP 10-11,60).
(C) ved riksveien S for Hirsetstua, sump-

granskog ved omlagt veistykke, 01.08.
1960. Finn Wischmann (O) (PP 10,60)

(D) Ostamyrene,2S0 m o. h. 22.09.1970, A.
Moen (TRH) (ca PP L2,57)

(E) Hornset, se nedenfor (PP 13,52-53)
(F) S for Hornset ved Lomnessjoens NV-

bredd, 19.08.1908, Boye Strom (TROM)
(PP 13-14,51)

Lokalitetshistorie:
H6rset er artens klassiske lokalitet i Sor-
Norge. Den er f6rst samlet av H. C. Printz
i 1846 (Haarset i Rendalen, O). Blytt (1876,
s. 1256) skriver: "Printz angiver Voxe-
stedet n/iagtigere saaledes: sydfor Haarset
paa en fugttg Skoveng sammen med C.

Ioliacea,,.
Axet Blytt ba Grunde Goderstad, Kop-

pang, A ettersoke arten. PA et udatert brev
til Blytt (innlimt pA et herbarieark ved O
sammen med belegg av arten) skriver
Goderstad at han har funnet noe han
mener er den rette Carex voksende sam-
men med C. canescens, Filipendula ulma-
ria og en del andre carexer pA en like
nedenfor garden (d. v. s. H6rset) liggende
myr, <som nu for en stor del er opdyrket".
Goderstad skriver videre at han har sam-
let i alt et 50-talls eksemplarer. Disse er
montert pA herbarieark med etikett (med
Blytts h6ndskrift): nHArset og Hornset pA
3 steder i en halv mils strakning, 1888, G.
Goderstad" (sA Blytt mA tydeligvis ha mot-
tatt noen tilleggsopplysninger utenom opp-
lysningene i det vedlagte brevet).

Ostenfeld (1902) publiserte en artikkel
om floraen i Rendalen. Han skriver om

NP
Olav

trillingstarr (s. 239): "I en ret t6r myr ved
Hirset Rena lige syd for Hornset"; og pA s. 231: "I
og pa mengde pA et indskrrenket omr6de".

Fig. 1. Voksestedet for trillingstarr, Carer tenuiflora, ved Stai, litt sor for Koppang. T?illingstarr
vokser i kanten av tuene ca midt i bildet. Foto: A. Often 04.07.1991.

The habitat ol Carex tenuiflora at Stai, south of Koppang, Hedmark county. C. tenuiflora is growing at
the edge of the tussocks approximately in the middle of the picture. Photo: A. Often 04.07.1991.
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Fig. 2. Utbredelsen for trillingstarr, Carer tenui-
flora, i Hedmark (i dette tilfellet det samme
som totalutbredelsen i Sor-Norge). Fylte prik-
ker er funn etter 1970, halvApne prikker funn
fra perioden 1900-1970, Apne prikker funn fra
fgr 1900 eller uten dato. Stjerner er lokaliteter
med usikker stedsangivelse. Nummer refererer
til lokalitetslista.

Distribution ol Carex tenuiflora in Hedmark county
(the total distribution in southern Norway). Filled
dots: Records later than 1970. Halffilled dots:
Records from the period 190G-1970. Open dots:
Records from before 1900 or udated. Stars:
Records with inexact locality. Numbers according
to the locality list.
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S t atu s for lokalitete n :

Det aller meste av de store myr- og sump-
skogomrAdene i dalbunnen i Rendalen ble
oppdyrket i 1970/80-erene. Det er en viss
mulighet for at trillingstarr har overlevd
pA smA restarealer, men arten er ikke sett
her siden 1970.

(3) Rendalen: Hanestad, (uten Ar og sam-
ler) (TROM) (ca NP 99,57)

(4) Stor-Eludal: Stai, PP 09,18, ca 270 m
o. h. (se ovenfor)

(5) Tynset: Auma, Stormyra, ca 480 m o. h.
(NQ 86,01-02)

Lokalitetshistorie:
Arten ble fgrste gang samlet fra Stormyra
av Olav Gjerevoll 2. august 1947 (O og
TRH). Ved TRH finnes flere belegg fra uli-
ke deler av myra. Moen (1983): "...fins flere
steder pA mJz'a". Singsaas (1981): "Spredt i
myrkant, fastmattefragmentero.

Trillingstarr ble observet pA Stormyra i
1991 og 1992, spredt pA et areal pA ca 0,5 x
0,3 km. Den vokser bAde ute pi myrflata,
pA vit fastmatte, pA punkter der vegeta-
sjonen er glissen, gierne i forsenkninger
mellom smA myrtuer, og i ganske sluttet
vegetasjon langs den ostre myrkanten, her
bl. a. sammen med finnmarkstarr.

Diskusjon
Okologi
Biologien til trillingstarr er dArlig kjent. I
folge Hugo Sjiirs (pers. medd. Michael
Ohlson) finnes det ikke eldre Okologiske
arbeider som omhandler arten. FOlgende
kilder forteller noe om artens Okologi:

Sj6rs (1984): "Vdxer i smfl bestand i myr-
kanter, sumpskog och biickdalar, ofte
under glasbjiirk eller vide. ...Den iir inte
kalkgynnad men troligen i behov av en
inte altftir sur mark'.

Mascher (1990): "Karrkanter siirskilt ut-
med vattendrag och vid tjiirnar, i Sphag-
num-ttrYotrr.

Edelsjii (1993): "IlArrkanter, sumpskog og
videsnAr. Den anses ej vara kalkkriiv-
ande men undviker troligen sura och
magra marker".

Danielsson (1994): nGles sumpskog i myr-
kanter, giirna i anslutning till Aar".
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Lid & Lid (1994): "Myrkantar og vierkjerr,
helst pi noko nreringsrik grunn".

Reidar Elven (pers. medd.): I Nord-Norge
vokser trillingstarr gjerne i kildehorison-
ter i myrkanter, eller i kratt i sumpskog.

Lindberg (1990) har gjort sammenlignende
dyrkingsforsok av bl. a. trillingstarr og
gristarr, Carex canescens. Forskjeller i
vegetative og generative karaktererer mAlt
pA de to artene dyrket i monokultur, eller i
konkurranse med hverandre, kan tolkes
slik at noe av trillingstarrens sjeldenhet
kan forklares ut fra relativt sett liten kon-
kurranseevne.

Stik vi har lrert trillingstarr 6 kjenne pA
tre lokaliteter i Sgr-Norge (Rendalen, Stai
og Stormyra) synes den b6de konkurranse-
svak og basekrevende, men at den har s6-
pass sere Okologiske krav at kun fem vok-
sesteder er artens reelle utbredelse i Sor-
Norge slmes noe rart.

BevaringsbiologilForvaltning
Var trillingstarr vanligere i eutrof fuktve-
getasjon i dalbunnen i Osterdalen inntil
midten av forrige Arhundre, for jordbruke-
re beg5mte A drenere myr og sumpskog for
fr utvide de gamle fuktengene? Fra Ren-
dalen finnes i allefall et konkret eksempel
fra ca 1880 pA at en dellokalitet for tril-
Iingstarr forsvant som f6lge oppdyrking (se
lokalitetslista).

Av trillingstarr sine 5 lokaliteter i Sor-
Norge er det kun Stormyra som i dag kan
betraktes som en "sikker" lokalitet. Her er
populajonen rimelig stor, den finnes over
et ganske stort areal og den viser noe Oko-
logisk variasjon. For A sikre artens fremtid
i Sor-Norge er det derfor avgiorende at
Stormyra sikres mot fremtidige inngrep.

PA Stai er trillingstarrforekomsten s6-
pass begrenset (finnes over ca 2 ap) at et
tilfeldig inngrep kan utradere den. I Ren-
dalen kan arten vare utgAtt som folge av
oppdyrking, og fra Hanestad mangler alle
nrerrnere opplysninger. AumAsen kan vere
en "god" lokalitet, men n&rrnere opplys-
ninger utover teksten pi herbarieetiketten
mangler.
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Plantegeografi
Vi vil diskutere to hypoteser som forkla-
ring for utbredelsen av trillingstarr i Sor-
Norge: (1) At forekomstene er relikte eller
(2) at forekomstene ikke er relikte.

Momenter som taler for (7):
Trillingstarr har sirkumboreal utbredelse
(Hult6n & Fries 1986) med tyngdepunkt i
mellomboreal sone. Hvis en ser bort fra
langdistansespredning, er det rimlig 6 an-
ta at artens fremrykning til S6r-Norge har
fulgt dalstrok.

Den enkleste loypa fra de sgrnorske
forekomstene til resten av utbredelses-
arealet er via Osterdalen nordover til
Roros og derfra over Brekken til Funds-
dalen. Passpunktet ved Vauldalen ligger
ca 840 m o. h. Floraen i Rorosregionen er
godt kjent (jfr. Elven 1990), sA utbredelses-
luken mellom Tynset og Funiisdalen slmes
reell.

Montenter som tq,ler for (2):
En av lokalitetene i Osterdalen ligger 780
m o. h. Dette viser at trillingstarr i dag
kan vokse i en hoyde som er nar passhoy-
den ved Fundsdalen. Hvis det i tillegg
antas at trillingstarr kan vare oversett
innen utbredelsesluken, er det ikke nod-
vendig, selv under forutsatt skrittvis frem-
rykking, A anvende en relikthypotese for A

forklare dagens utbredelse.
Hvis det for den aktuelle arten kan pAvi-

ses konkrete tilfeller av langdistanse-
spredning, vil dette ogsi svekke en relikt-
hypotese. Vi kjenner ikke noe til spred-
ningsbiologien for trillingstarr, og det er
oss ikke kjent noen dokumenterte isolerte
nyetableringer for denne arten. Et noe
parallelt eksempel fra Sverige skal kort
omtales. Selander (1911) argumenterer for
at et element av nordboreale fuktarber
med spredte forekomster i Sor-Sverige kan
forklares Okologisk og ikke som relikter fra
en eller annen tidligere klimaperiode (hev-
det pA forskjellig vis av Sernander, 1894).
Selander siterer enkelte isolerbe forekom-
ster som beviselig er nyetableringer (etter
ca 1850), og awiser at det er ngdvendig e
ta i bruk en historisk forklaring for dette
elementet. SA i dette tilfellet kan det altsi
se ut som om nordboreale fuktarter, som
sannsynligvis bare flekkvis har potensielle
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voksesteder i randsonene av sitt utbredes-
lesareal, kan finne frem til disse ved lang-
distansespredning i ndtid.

Enda ett moment taler mot en relikthy-
potese, nemlig muligheten som er antydet
under avsnittet "Bevaringsbiologi/forvalt-
ning>, for at trillingstarr var vanligere i
Osterdalen inntil drenering av eutrof m5n
og sumpskog i dalbunnen begynte i midten
av forrige Arhundre.

SA konklusjonen m& bli at ingen relikt-
hypotese er nodvendig for A forklare dag-
ens spredte utbredelse av trillingstarr i
Sor-Skandivnavia.
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Smdstykker

..Er det troms0palmen
De mener?''
NAr det skurrer litt er det best A la det
bero, sA faller som regel bitene pi plass
etterhvert. Som for skihopperen Espen
Bredesen sA hender det at det ikke stem-
mer, uten at det er sA lett A si hva som er
galt. SA ogsA med den isolerte forekomsten
av en stot Heracleum ved Uvesund i Nes
kommune. Jeg har kjort forbi bestanden
mange ganger, og hver gang lurt pA hvor-
for det vokser kjempebjgrnekjeks her pA
flatbygdene, sA langt fra der den pleier A

vokse i Oslo/Akershus - rundt Smestad, i
Semsvan4somrAdet, langs trikkelinjene
eller pi As. Men av og til kan jo bilkoer
ogsA vrere til nytte, og pA veg hjem fra felt-
arbeid i Kongsvingertrakten, i midten av
juli, myste jeg som vanlig pA kjempekjek-
sene, men denne gangen i sneglefart. Og
da sA jeg det som jeg egentlig burde ha sett
med en gang. Det var jo slett ikke kjempe-
bjornekjeks, men tromsopalme. VeI, da falt
i hvert fall den morfologiske uroen pA
plass, men egentlig var jo funnet i seg selv
enda mer umulig. I Lids flora er tromsg-
palme angitt som "vanleg i kyststrok i
Nord-Noreg frA Aust-Finnmark sor til
Salten, kanskje vidare til Helgeland,, sA

hva i huleste har den A giore i en veigroft
pA Romerike?

I nerheten av funnstedet ligger en
hAndfull hus med relativt velstelte hager,
sA jeg kikket meg rundt for om mulig A

kunne ane spor av "hageheraclier" og
mulige rgmningsveier, men nei. I en Aker-
kant ned mot GlAma vokste ogsA en hAnd-
full tromsopalmer, og der fikk jeg i tillegg
Oye pa en ung mor som var ute og trillet
barnevogn, sA i iver etter A komme i tale
med lokalkjente, for om mulig A oppklare
mysteriet, bestemte jeg meg for A late som
om fem dagers feltodor ikke eksisterte, og
spurtet barbeint ned til den unge dame.
Hun hadde absolutt ingen interesse av
hverken blomster eller meg, og var dessu-
ten pA hytteferie pA stedet, og derfor totalt
uten lokalkunnskap om forvillede skjerm-
planter. Men i huset ved siden av holdt en
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annen dame pA 6 luke i et staudebed.
Dette var mer lovende. Nei, hun var gan-
ske sikker pA at planten hadde vokst der i
alle 6r hun hadde bodd pA lJvesund, men
hvor den kom fra, hadde hun ingen anelse
om. Men det var tross alt ikke mer enn ca
2O Etr siden de kom flyttende sorover fra
Finnmark sA jeg fikk heller sporre i nabo-
huset. Dette var da noe: Finnmark, 20 6r,
vokste etter all sannsynlighet der da de
kom flyttende - kunne den botaniske buk-
sebretten enda en gang vere forklaringen
pA et usannsynlig nyfunn? Noe tynne indi-
sier, si jeg banket pA neste hus. Der var
ingen hjemme, sA siste mulighet var da det
hvite huset pA nordsiden av vegen, ca 100
m nordvest for bestanden i vegkanten.

DOra var lAst, men jeg kunne se det rOr-
te seg bak kjokkengardinen sA jeg ventet
tAlmodig, og til slutt var det en gammel
dame som Apnet. Jeg forklarte erendet
milt og den gamle damen sukket og sa:

- A ja, det er vel tromsopalmen De mener.
- Ja den fikkjeg av en bekjent som hadtte
en vakker have like ved Jonsberg land-
bruksskole (ved Hamar). Men den tok
snart aldeles overhAnd, sA vi sproytet og
ble kvitt den. Men i mellomtiden hadde
den dessverre rukket A flykte over til nabo-
en, og ut i veigroften.
- Ja det er vel 30 Ar siden... tja..., nei nAr
jeg tenker etter mA det vrere 40-50 Ar
siden vi fikk planten.

Vi utvesklet noen flere erfaringer om
kjempekjeksens brysomme vekstkraft,
men jeg takket snarb for meg, og ruslet
glad og fornoyd ned til bilen igien. Det lille
Heracleum-mysteriet pA Romerike kunne
betraktes som oppklart, og funnet viste at
tromsgpalmen trives aldeles utmerket pi
Ostlandet sA fremt den spres dit.

Lokalitet
Nes kommune: Vormsund, IJnes, langs rv. 3,
og i Akerkant ned mot GlAma; PMED50374,
728; t45 m o. h.; 18.07.95; O. Ca 70 indi
vider langs riksvegen, over en strekning pA
ca 60 m pA nordsiden og ca 30 m pA sor-
siden. Dessuten ca 10 individer i Akerkant
100 m mot sorost.

Tillegg: I forbindelse med en ny tur til
Kongsvinger noe senere (10.08.95) oppda-
get jeg 7 individer tromsopalme i kanten
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av r-v. 3, ved Vormsund ca 3 kilometer mot
sorvest (PMED50349, 718). Tre individer
blomstret.

Anders Often
Institutt for biologi og naturforualtning
P. B. 5014, Norges Landbrukshggskole

N-1432 As

Kartlegging av
storsopper i Norge
I det Europeiske NaturvernAret 1995 kan
nA ogsA alle soppinteresserte gjore en inn-
sats for naturen pA sitt hjemsted! Gjennom
det nylig oppstartede prosjektet Korf-
legging au storsopper i Norge vil alle opp-
lysninger om noen utvalgte storsopper fra
hele landet bli samlet i en sentral data-
base. Fra denne vil det etterhvert produse-
res kart som viser de enkelte soppartenes
utbredelse over hele landet. For at kartene
skal kunne gi et sA fullstendig bilde som
mulig av Norges soppflora, trenger pro-
sjektet bidrag fra alle soppinteresserte!

Mange land i Europa driver med sopp-
kartlegging, eller har allerede fullfgrt om-
fattende og meget langvarige registrering-
er av sin soppflora. NA, i NaturvernAret
1995, har ogsA Norge endelig fAtt sitt eget
landsomfattende kartleggingsprosjekt for
storsopper! Dette prosjektet ble startet i
april i Ar, og er et samarbeid mellom Norsk
Soppforening og Nyttevekstforeningen med
sine respektive lokallag, og de Natur-
historiske museer i Oslo, Bergen, Trond-
heim og Tromso. Prosjektet, som finansie-
res av Direktoratet for Naturforvaltning
(D$), har fOlgende hovedmAlsettinger:
- A kartlegge soppartenes forekomst og
utbredelse i Norge, dvs. A undersoke det
biologiske mangfoldet av sopp,

- A kartlegge bestemte omrAders soppflo-
ra, dvs. A skaffe til veie grunnlagsmateria-
le som kan danne basis for evt. framtidige
verneplaner.

For A nA det forste mAlet skal det lages
utbredelseskart. Slike kart har stor sopp-
geografisk og soppsystematisk betydning,
bl.a. fordi de kan danne g:runnlag for hypo-
teser om hvilke faktorer som bestemmer
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en arts forekomst, og Oke forstAelsen av de
enkelte artenes pkologi. Jo mer data som
anfores om miljoet i tillegg til de rent geo-
grafiske, desto bedre grunnlag vil det gi for
videre forskning.

Som svar pA den andre utfordringa skal
det produseres artslister som viser hvilke
arter som forekommer i bestemte omrAder.
Det er slike data DN eller andre offentlige
forvaltningsorganer har behov for nir det
skal gjores inngrep i naturen eller det
diskuteres vern av omr6der. Sopp har -
med noen fA unntak - aldri dannet grunn-
laget for fredningsbeslutninger i Norge -
og dette til tross for at det er den nest arts-
rikeste organismegruppa i Norge (etter
insektene)!

Vi kjenner i dag narmere 7000 soppar-
ter i Norge (alle grupper), hvorav ca 3200
betraktes som storsopper. Det sier seg selv
at det ville vere vanskelig A kartlegge alle
disse artene pA en gang. Prosjektet tar der-
for i fprste omgang sikte pA 6 kartlegge et
relativt lite antall storsopper, og er i si
mAte A betrakte som et forprosjekt til en
st6rre, permanent registrering. Ei artsliste
med ca 2OO arter, som f6rst og fremst skal
kartlegges, er utarbeidet. I tillegg til disse
inngAr ogsA artene i de tre forste kategori-
ene pA Rgdlista (antatt utryddete, direkte
truete og sArbarte arter, ca25O) i karbleg-
grnga. Artslista vil etterhvert kunne utvi-
des og kommer forhipentligvis en dag i
framtida til A omfatte stlrsteparten av
storsoppene i Norge.

For A oppnA dekning av hele landet, er
denne kartlegginga lagt opp som et samar-
beidsprosjekt mellom amat4r- og viten-
skapsmiljOet. Et landsomfattende nettverk
av "regionansvarlige" er nA blitt opprettet.
Flesteparten av disse 35 personene var
10-11.6. d.A. samlet i Oslo til et seminar,
hvor problemer og framgangsmAter ble
diskutert. De regionansvarlige vil fungere
som kontaktpersoner og informasjons-
kilder for folk som er interesserte i A bidra
til prosjektet, og vil ogsA stA for utdeling
av en kommentert artsliste og registre-
ringsskjemaer m.m. Hvis du er interessert
i sopp og kan tenke deg A registrere noen
sopper pA dine spndagsturer, eller gjerne
vil kartlegge soppfloraen i ditt nermiljo, sA
henvend deg til den narmeste regionan-
svarlige i ditt fylke eller din region for mer
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informasjon (se navne- og adresseliste
under). OgsA alle biologilerere med noen
soppkunnskaper oppfordres herved til A

delta i prosjektet med klassene sine. Gjor
en innsats for naturen og bli samtidig
kjent med miljoet og soppene rundt deg!
Prosjektet trenger din stgttel

AlIe innkomne opplysninger (ogsA om
andre sopper enn de pA lista) gAr via de
regionansvarlige til prosjektet ved Bot-
anisk museum i Oslo, hvor undertegnede
er ansatt som daglig leder med ansvar for
A legge dataene inn i en database og i pro-
dusere utbredelseskart. Kartene skal sam-
les i et atlas, som vil bli levert til DN, og
som vil kunne kjopes av interesserte. I til-
legg er det planlagt A publisere fakta-ark
om enkelte arter i Norsk Soppforenings
tidsskrift, Blekhsoppen, og informasjon om
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noen mat-, grft-, og fargesopper i Nytte-
vekstforeningens tidsskrift, Vdre Nytte-
uekster.

Prosjektet har et styre som bestAr av:
Gro Gulden, Botanisk Museum, Universi-

tetet i Oslo (prosjektleder)
Egil Bendiksen, Norsk Institutt for Natur-

forskning (NINA), Oslo
Eddi Johannesen, Norsk Soppforening,

Oslo
John Bjarne Jordal, Nyttevekstforeningen,

Oksendal
Sigmund Sivertsen, Vitenskapsmuseet, Uni-

versitetet i Trondheim.

Volkrnar Tirnmerrnann
Botanisk hage og nluseun'L

Trondheimsueien 23 b
N-0562 Oslo
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BAde orienterende artikler om botaniske
emner, vanlig botanisk nyhetsstoff og sm6
stykker om botaniske emner og korte med-
delelser om nye observasjoner er av interes-
se. Bare manuskripter som ikke tidligere har
vert offentliggjort vil bli vurdert og eventuelt
antatt. Redaksjonen foretrekker A fi manus
pi diskett med to papirutskrifter vedlagt.
Det er gnskelig med 3 1/2" disketter i WP-for-
mat. Ta kontakt med redaksjonen eller forla-
get for i fA innskrivingsregler og fglgeseddel
som skal leveres sammen med disketten.
Manus kan ogsi vere maskinskrevet med
dobbel linjeavstand og sendes da redaktoren i
to eksemplarer.

FOrste side i manus
Forste side i manus skal bare inneholde titler
pA norsk og engelsk, forfatterens navn, insti-
tusjonsadresse evt. annen adresse for dem
som ikke er tilknyttet til et botanisk insti-
tutt.

Latinske navn
I tittel skal latinske navn plasseres mellom
komma og understrekes for kursivering. I
lopende tekst skal latinske arts- og slekts
navn understrekes for kursivering. Nir
norsk artsnavn finnes, skal dette brukes fOr
det latinske navnet f6rste gang arten om-
tales.

Summary
Artikler som inneholder botanisk nyhetsstoff
skal ha summary pi engelsk. Summary pri
inntil 120 ord skal skrives pA eget ark med
artikkeltittel pA norsk og engelsk og forfatte-
rens navn og adresse.

Smistykke
SmAstykke bOr ikke vere lengre enn 3.000
tegn, dvs. maksimalt 2 A4-sider med dobbel
linjeavstand og god marg.

Litteratur
Litteraturlista skrives pA egne ark.
Tidsskriftnavn bor fortrinnsvis forkortes i
samsvar med B-P-H (Botanico-Periodicum
Huntianum).
Eksempler pA hvordan litteraturreferanser
skal settes opp:

Bok:
Lid, J., Lid, D. 1994. Norsk flora. 6. utg.ved

R. Elven. Det norske samlaget, Oslo.

Antologibidrag:
Nilsen, J. 1985. Light climate in northern

areas. I. Kaurin, A. Juttila, O. & Nilsen J.
red.. Plant production in the north, 62-72.
Universitetsforlaget (Norwegian Universi-
ty Press). Oslo.

Ilouedoppgaue o.l.:
Asen, P.A. L978. Mqrine benthosalger i Vest-

Agder: Hovedfagsoppg. i marinbiologi,
Univ. i Bergen.

Bidrag i tidsskrift og skriftserie:
Setra, H. 1987. Svartkurle, Nigritella nigra,

i Nordreisa - ein underestimert forekomst.
Blyttia 45:93-94.

Munda, I.M. & Ltining, K. 1977. Growth per-
formance of Alaria esculenta of Helgoland:
H elgol. M eere sunters. 2 I :37I-314.

Illustrasjoner
Svart-hvitt strektegninger og gode fargebil-
der er gnsket. Bruk av fargeillustrasjoner
avgjores av redaksjonen ut fra en samlet vur-
dering av Okonomi, bildekvalitet og illustra-
sjonsbehov. Gode, svart-hvitt fotografier er
ogsA akseptable. Diagrammer mA vere enkle
og instruktive med tekst tilpasset ev. for-
minskning.

Figurtekst
Figurtekst skal skrives pi norsk og engelsk
for hver figur og samles pA eget ark til slutt i
manuskriptet. I teksten skal del latinske
navnet understrekes.

Plassering av figurer og tabeller
Forfatterne bpr avmerke med blyant i ven-
stre marg hvor figurer og tabeller skal stA,
men dette kan bare bli retningsgivende for
redaksjonen og trykkeriet, og kan ikke alltid
bli like noyaktig etterkommet.

Korrektur
Forfatterne fAr bare forstekorrektur. Kor-
rekturlesingen me vrere noyaktig. Rettelser
utfores etter vanlige korrekturprinsipper.
Ungdige endringer bor unngAs, og endringer
mot manus belastes forfatterne.

Sertrykk
Sertrykk kan bestilles p& egen bestillings-
seddel, som sendes forfatterne sammen med
fOrstekorrekturen. Prisen oppgts av forlaget.
Det gis ingen gratis srertrykk. Normalt lages
det ikke sertrykk av smAstykker, anmeldel-
ser, floristiske notiser o.l.
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