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Fra redaksjonen
Blyttia nr.2 er med dette klar til lesing. Vi
har denne gangen to storre artikler, som
pA hver sin mAte knytter seg til emnet

"endringer i flora og vegetasjon i vAr tid",
samt to mindre nyfunn-artikler, som begge
gjelder funn av sjeldne vannplanter.

Mary Losui&s artikkel behandler arter som
er knyttet til tradisjonelle, ugjodsla eller
svakt giOdsla slAttenger. Hennes frem-
gangsmAte var A oppsgke lokaliteter der et
utvalg arter som er knyttet til tradisjonell
engmark som finnes belagt i herbariet i
Bergen. Flest gienfunn ble giort pA enger
som fortsatt var ugjOdsla og i drift, eller
som i dag er beitemark med svakt beite-
trykk. PA enger i gjengroing ser det ut til
at maurtuer fungerer som siste bastion for
de gamle engartene. Losvik diskuterer
resultatene i forhold til artenes livshistorie
- om de er ettArige eller fleririge, og om de
har god eller dArlig frObank. Artikkelen
bidrar til A underbygge og dokumentere
noen av de sammenhengene som sirkule-
rer som mer eller mindre intuitiv "folklore"i forvaltning av kulturlandskap.

Eli Fremstad og Reidar Eluen tar for seg
vArt mest suksessrike innfgrte treslag,
platanlgnn. Forfatterne retter sgkelyset pA
en art som de fleste botanikere (ikke uten
en viss porsjon vemmelse), hittil har valgt
A overse. En invaderende art forsvinner
ikke om en lukker Oynene for den, og plat-
anlgnn er i dag sA grundig naturalisert at
den har en mer eller mindre sammenheng-
ende kystutbredelse. Dette er den fgrste
sammenfattende behandlingen av artens
historie, utbredelse og okologi i Norge.

Marit Mjelde melder en LOOVo Okning i
antall nAverende norske lokaliteter for
bendeltj6nnaks med sitt n5rfunn fra
Steinkjer, ogAnders Langangen melder pi

samme mAte funn nummer 2 i Norge av
kransalgen Chara polyacantho. Funnet av
bendeltjonnaks bidrar til A befeste Midt-
Norge som et av sentrene (kanskje det
mest spennende?) for sjeldne vannplanter i
Norge. Langangens artikkel hAper vi kan
bidra til A Oke interessen for denne under-
lige plantegruppen som er sostergruppe til
landplantene. Karplantebotanikere har all
grunn til A begynne A interessere seg litt
mer for kransalger.

Utover dette kan dette nummeret av
Blyttia varte opp med foreningssidene,
som denne gang sprenger alle tidligere
grenser hva angAr antall sider. Spesielt
gielder det ekskursjonsreferatene, som vi
vet er hOyt ransjert lesestoff for mange av
vAre lesere. Ekskursjonsreferatene er dess-
uten viktig floristisk dokumentasjon. Vi
har derfor ikke Onsket A beskjere enkelte
meget skrivelystne ekskursjonsreferenter,
men kan ikke love 6 opprettholde denne
praksisen hvis skriveklOen utvikler seg pA
samme m6te i framtida.

Nye medlemmer i
Blyttias faglige rid:
Redaktoren vil onske velkommen Trond
Grostad og Tor Harald Melseth som nye
medlemmer i Blyttias faglige rAd. Begge
kommer fra amatormiljoet og arbeider
aktivt i Larvik lokallag av Telemarksav-
delingen. Hovedinteresser er floristikk og
florakartlegging. Det er nyttig h fh amatg-
renes vurdering av de innkomne manu-
skriptene blant annet med hensyn til den
generelle leservennligheten. En annen og
viktig oppgave vil vere A evaluere Blyttias
faglige profil, siden amatorene utgiOr i
hvert fall halvparten av Norsk Botanisk
Forenings totale medlemsmasse.
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SOMMEREKSKURSJONEN 1 996
Som vanlig er det hovedforeningen som stAr ansvarlig for A arrangere
NBF's sommerekskursjon det siste 6ret de sitter i styreposisjon.

Da Ostfoldforeningen har hovedstyreansvar i 6r, legger vi arrangemen-
tet til Hualer kommune. Hvaler er trolig den kommunen i landet som har
flest truete og sArbare arter. PA Hvaler finner vi ogsi korte avstander
mellom relativt tung granskog til skrinn furuskog for si 6 passere fin
torrbakkeflora f4r vi er ute i rullesteinsvegetasjon og tangvollbotanikk.
Oykommunen er ogsA kjent for sine mange skjellsandbanker, og her fin-
ner vi fortsatt landets eldste fredning av en art, eseltistelen ved preste-
g6rden.

Ekskursjonen er planlagt fra 29. juli til 2. august.

Vi losjerer pi Sandbrekke gjestegdrd p6. Kirkoy. Stedet ligger idyllisk til
med kort avstand til mange botaniske severdigheter. Her kan vi fi fra
enkelt- til trippelrom for en pris pe kr. 65O per d4gn (4 dOgn totalt),
under forutsetning av at vi blir minst 15, maks. 30 stk. Inkludert i prisen
er frokost, matpakke til lunsj i det fri, muligheter for 6 fylle termos, og
middag tilpasset vire Onsker. Vi tilbys ogsA vArt eget rom til samtaler og
utstillinger. For studenter eller personer som losjerer andre steder, og
som bare onsker mat, halveres prisen.

PAmelding eller sporsmil rettes til
J.Ingar I. Britvik, Tomb, 1640 RAde.

Tlf.:69 28 Ol 71 (pn) eller 69 28 00 05 (arb.).

Pimeldingsfrist: 1. juni. Ver raskt ute, her kan det bli k0.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE TIL SPENNENDE DAGER
I ET AV LAT{DETS FINESTE BOTANISKE OMRiDER.
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Kransalgen Chara polyacantha A. Bn
funnet i Rogaland

Anders Langangen og John Inge Johnsen

Langangen, A. & J. l. Johnsen 1996. Kransalgen Chara polyacantha A. Br.
funnet i Rogaland. Blyttia 54:43-46.
The charophyte Chara polyacantha found in Rogaland county.
- Chara polyacantha has been found in Rogaland in western Norway. This
is the second find of this species in Norway. lt is found in a small pond,
rich in lime near the sea. In Scandinavia the species has a southern distri-
bution and seems to prefer coastal areas. In Norway the species should
be regarded as endangered.

Anders Langangen, Hallagerbakken 82 b, 1256 Oslo.
John Inge Johnsen, VikevAg, 4150 Rennesoy.

Innledning
Chara polyacantha er bare funnet pA to
lokaliteter i Norge, pA Mostranda ved
Tpnsberg og nA pA Rennesoy i Rogaland.
Dette siste funnet behandles mer i detali
nedenfor.

Kort beskrivelse av arten
Chara polyacantho (Fig. 1) hgrer til de

"store" kransalgeartene. Her i landet er
det funnet individer opp til 30 cm hoye og
med en stengeldiameter pA opp til 1,2 rnm.
Arten er moderat kalkinkrustert, og indi-
videne er derfor ofte friskt gronne.

Arten har tett med piggceller som er opp
til dobbelt sA lange som diameteren til
stengelen. De er enkle eller sitter vanligst
2-B sammen i smA knipper. Barkcellene

Fig. 1. Chara polyacantha. Individer fra Galta,
RennesOy.

Fig. 1. Chara polyacantha. Specimens from Roga-
land.
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som har piggceller, er bredere enn barkcel-
ler uten piggceller. Kransene bestAr av
7-10 kransgrener som er fra I/3 til like
lange som internodiene.

Arten fruktifiserer oftest meget rikelig.
Modne oosporer er funnet om hgsten pA
begge lokalitetene. De er opp til 0,9 mm
lange, og 0,5 mm brede, mgrkebrune til
svarte.

Chara polyacantha er en spesielt vakker
og sirlig kransalge. Hos Langangen (1974)
ble arten slAtt sammen med C. aculeolota
som den har mye til felles med.

Beskrivelse av lokaliteten i
Rogaland og litt om artens
Okologi
Lokaliteten er Galta pi Rennespy i Roga-
land (Fig. 2; UTM: LL 051595; karb 1213
III). Bergarten ved Galta er granatglimmer-
skifer med marrnorsoner og amfibolitt.
Kransalgene vokser i en vann$zlt bergrevne,
i strandsonen 5 m o.h. Den er ca. 10 m lang,
0,6-1,8 m bred og 0,1-{,5 m dyp. C. poly-

Fig. 2. Fotografi av lokaliteten p6. Galta,
Rennesoy. Foto J.I.J. 20.8.1995.

Fig. 2. Photo of the locality in Rogaland.
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Fig. 3. Den kjente utbredelsen av Chara poly-
acantha i Skandinavia. Flere av de danske
lokalitetene er gamle og kan vere utgAtt. Det
samme kan gjelde lokaliteten i SkAne.

Fig. 3. The known distribution ol Chara polya-
cantha in Scandinavia. Some of the Danish and
the locality in Skdne are probably destroyed.

aca,ntha forekommer spredt med stprst tett-
het i sorenden som er bredest. Bestanden
har en dekning pA tilsammen ca.
5 m2, og er den dominerende arten i .pyt-
tenu. Ellers forekommer det noen fA plan-
ter av rusttjonnaks - Potamogeton alpinus
Balb. i nordenden.

Vegetasjonen i omrAdet avspeiler ellers
en rik berggrunn. Av interessante arter i
tilgrensende omrAder kan nevnes nebb-
starr-Carex lepidocarpa Tausch., prikk-
starr-Carex punctata Gaud., engmarih6nd-
Dactylorhiza incarnata (L.) Sob. og blAveis-
Hepatica nobilis MilL

En vannprove fra Galta viser elektrolytt-
rikt vann som er svakt pAvirket av sjgen
utenfor. Ledningsevne 585 pS/cm

Ca2* 50 mg/l
Cl- 40 mgt
pH 7,6
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Ifolge Migula (1897) foretrekker arten sm6
vannsamlinger som ofte er pAvirket av
smA mengder saltvann. Dette stemmer
godt overens med den kystnere utbredel-
sen arten synes A ha i Skandinavia.

Utbredelse av arten i
Skandinavia
Chara polyacantha synes A ha flest lokalite-
ter i Danmark (Olsen 1944). Mange av de
danske lokalitetene er gamle, og niverende
status for arten er derfor ikke kjent i
Danmark. I .. Sverige forekommer den i
hovedsak pi Oland og Gotland, med enkelte
funn i Lerdala i Viistergtitland og i Skine
(Hasslow 1931, Blindow 1994). Arten er
ikke kjent fra Finland (Cedercreutz 1932).
Utbredelsen i Skandinavia er vist pA figur
3.

I Norge er det sannsynlig at arten kan
finnes pA flere steder langs kysten til
Stavanger. Hos Langangen (1996) har den
fAtt rOdlistekategorien direkte truet.

BLYTTIA NR. 2 1996

De kjente norske lokalitetene
(bare forste og siste belegg er tatt med)
1. Vestfold: Tjome, Mostranda, 24.10.1971

S. Fjellberg, 6.10.1995 A.L.
2. Rogaland: Rennesoy, Galta, 12.5.1994,

20.8.1995 John Inge Johnsen
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Gjenfunn av engarter i Hordaland og Sogn

Mary Holmedal Losvik

Losvik, M. H. 1996. Gjenfunn av engarter i Hordaland og Sogn. Blyftia 54:
47-59.
Refinds of grassland species in Hordaland and Sogn.
- Briza media, Cynosurus cristatus, Galium verum, Geranium columbi-
num, Linum catharticum, Lychnis viscaria, Pimpinella saxifraga, Rhinanthus
minor and Trifolium dubium were chosen as representatives of species
occuring in 15 "/" or less of earlier investigated grassland plots in western
Nonvay. 33 sites on phylittic soil of 59 herbarium (BG) specimens of the
species were investigated in 1994. In 26 cases the species were refound
in their previous site, in 33 cases the species were not recorded. In 16
cases one or more of the species were recorded as new in some of the
sites. The species were recorded in 14 of the sites, mosily in traditionally
managed, unfertilized or lightly fertilized grasslands, or in abandoned
grasslands with ant hills. In these sites the number of other uncommon
grassland species was also high. In other abandoned grassland sites,
few individuals of the species, if any, were present. The sites where the
species were not recovered, were mostly either abandoned or medium to
heavily fertilized. Here the number of additional rare hay meadow species
was low. The investigated species seem to be in danger of extinction in
their present sites if the old traditional management, including light or no
fertilizing, is not continued.

Mary Holmedal Losvik, Botanisk institutt, Universitetet i Bergen, All6gt. 41,
5007 Bergen

Registreringer i slAttenger har vist at en-
del arter som ifglge overleveringer og her-
bariebelegg var ganske vanlige i enger pA
Vestlandet tidligere, nA ser ut til 6 ha blitt
sjeldnere.

Serlig gjelder dette arter som kan regnes
som indikatorarter for gamle driftsmAter,
og det er sanns)mlig at endringer i drifts-
formene har redusert utbredelsen av de
aktuelle artene. Milet med denne under-
sgkelsen var A finne ut om engarter som er
registrert som belegg ved herbariet i
Bergen (BG), fremdeles vokser pA det tidli-

gere funnstedet, og vurdere artenes mulig-
heter for A overleve pA stedet pA lengre
sikt.

Valg av arter og lokaliteter.
Vegetasjonsunderspkelser i enger pA Vest-
landet utfart 7972-L991 (Bjgrndalen &
Odland 1978, Losvik 1988a, 1991 og 1993a,
Lundekvam & Gauslaa 1986, Ovstedal
1985) ble brukt til A vurdere sjeldenheten
av endel aktuelle engarter (tabell 2).
Undersokelsene omfattet tilsammen 548
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analyseruter (1-16 m2) pA 196 lokaliteter.
Av disse var 310 ruter opprinnelig valgt
fordi de var forholdsvis artsrike. Engartene
ble valgt ut fra en liste over indikatorarter
for gamle driftsformer (Losvik 1993b,
inkludert dvergsmyle (Aira praecox), mai-
nokkel (Botrychium lunaria), engnellik
(Dianthus deltoides), hArsveve (Hieraciurn
pilosella), gulmaure (Galium uerum), stein-
storkenebb (Geraniurn columbinunt), bru-
despore (Gymnadenia conopsea) og tjrere-
blom ( Ly c hnis u i s c aria)),

Hjertegras (Briza media), kamgras
(Cynosurus cristatus), gulmaure (Galium
u erurn), steinstorkenebb (Geranium colum-
binum), villin (Linum catharticum), tjere-
blom (Lychnis uiscaria), gjeldkarve (Pim-
pinella saxifraga), smAengkall (Rhinanthus
minor) og museklover (Trifolium dubium)
ble valgt ut til denne undersokelsen som
representanter for arter som er registrert i
15 Vo ellet farre av analyserutene, og som
derfor kan antas A tilhore en gnuppe av
sjeldnere indikatorer for gamle driftsfor-
mer i eng. Ingen av artene stAr pA listen
over truete plantearter i Norge (DN 1994).

Bortsett fra smAengkall, som kan vokse
over det meste av Norden (Hult6n 1971),
og tjereblom, som har en Ostlig utbredelse
i Norge, har de undersokte artene en mer
eller mindre sgrlig utbredelse. Villin, gul-
maure og gieldkarve gAr lengst mot nord,
med utposter i Troms/Ost-Finnmark, mens
hjertegras og kamgras har utpostlokalite-
ter i Nordland. Museklover og steinstorke-
nebb er, som kamgras og hjertegras, sor-
lige, varmekjare arter.

Hjertegras, villin, gjeldkarve og stein-
storkenebb vokser fgrst og fremst pA kalk-
rike bergarter. Steinstorkenebb finnes ofte
ph tone berg, og gAr inn i slAttenger pi
grunnlendt mark, gjerne ved berg i dagen,
mens de andre artene er vanligst pA gras-
mark. Gjeldkarve, gulmaure, tjereblom og
villin vokser serlig i torre bakker. Oko-
logisk sett er derfor forekomsten av artene
uansett forholdsvis begrenset. Flere av
artene er smA og spinkle, og vil lett kunne
gA ut ved eiodsling.

Belegg av de utvalgte artene i herbariet
i Bergen fra undersokelsesomrAdet ble
vurdert. De beleggene som hadde gorie
stedsangivelser, som f. eks. gArdsnavn i til-
legg til topografisk beskrivelse, ble valgt ut

BLYTTIA NR.2 L996

til videre undersokelser. Det ble dessuten
sett som en fordel at lokaliteten hadde
belegg av flere av de aktuelle artene.

Av ca. 60 aktuelle lokaliteter, ble 33
undersokt sommeren 1994 (figur 1, tabell
1). Flere ble oppsokt, men mAtte forkastes
fordi stedsangivelsen likevel viste seg A

vere for ungyaktig, slik at registreringsar-
beidet ville tatt uforholdsmessig lang tid. I
herbariet i Bergen fantes 68 belegg fra
disse 33 lokalitetene (tabell 4), ni var
dubletter fra samme lokalitet. Beleggene
var samlet fra 1891 til 1985 av 15 forskjei-
lige innsamlere. PA de 33 lokalitetene var
det forholdsvis lett A finne igien den bioto-
pen som kunne vrere aktuell. Med de loka-
litetsangivelsene det her er snakk om, kan
en ikke vare helt sikker pA at en art ikke
vokser pA stedet, selv om den ikke ble fun-
net i denne undersokelsen. Avgrensede
aktuelle engbiotoper ble imidlertid gien-
funnet pA alle de 33 lokalitetene, og jeg er
rimelig sikker pA at disse biotopene er godt
undersokt. Nytt belegg ble bare tatt i de
tilfellene bestanden av den aktuelle arten
ble vurdert som stor nok. Forekomst av
sjeldnere (tabell 2, < l5 7o) kulturindika-
torarter ble notert i felt.

I denne undersokelsen er selvsagt bare
biotoper som tilfredstiller artenes okolo-
giske krav tatt med, siden den bygger pA
tidligere innsamlet materiale. Alle lokali-
tetene ligger i omrAder med kalkrik berg-
grunn, og de aktuelle biotopene hadde par-
tier med godt drenert jord i skrAninger
med mer enn 10o helning.

Betegnelsen ugjodslet mark omfatter
her ogsA svakt giodslet mark (<3 kg N/da
og Ar, Losvik 1993a), mens giodslet mark
omfatter arealer som er middels eller
sterkt giodslet (>3 kg N/da og 6r). Tradisjo-
nell drift omfatter svak eller ingen gjgds-
ling (se for eks. Lofthus 1961, Solvberg
1976), intensivt beite vAr og host (se f.eks.
Norges landbruksgkonomiske institutt
1955, Byrkjeland 1958, Nesheim 1983),
raking etter vArbeiteperioden, og (forste)
slAtt i juli eller august (se for eks.
Hjellestad 1933). De delene av engene som
ble slAtt fgrst (de mest nitrogenrike omrA-
dene, Visted & Stigum 1951) ble gierne
slAtt enda en gang i august (hAsIAtt) eller
ble beitet da. Magre utslAtter ble gierne
slitt hvert andre eller tredje Ar.
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Figur 1. Undersokte lokaliteter. x: Lokaliteter med gjenfunn.

Investigated sites. *: sites with refinds.
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Tabell 1. UndersOkte lokaliteter i Hordaland (HO) og Sogn og Fjordane (SF).

Investigated sites in Hordaland (HO) and Sogn and Fjordane (SF).

Fylke Kommune Lokalitet Biotop 1994

1. HO Austevoll

2. HO Bomlo
3. HO Bomlo

4. HO Bomlo

5. HO Bomlo
6. HO Bomlo
7. HO Bsmlo

8. HO Fitjar

9. HO Fusa

10. HO Fusa

11. HO Fusa
12. HO Kvinnherad

13. HO Kvinnherad

14. HO Os
15. HO Os
16. HO Os

17. HO Os

18. HO Osteroy
19. HO Osteroy
20. HO Stord
21. HO Stord
22.HO Stord
23. HO Voss
24. SF Hyllestad
25. SF Hyllestad
26. SF Hyllestad
27. SF Hyllestad

28. SF Hyllestad
29. SF Hyllestad

30. SF Leikanger
31. SF Leikanger

32. SF Leikanger

33. SF Leikanger

StorebO

Berge
KalavAg vest

KalavAg eng

KalavAg Ost
LangevAg
Mosterhamn

Skumsnes

Holmefiord

Strandvik

QweBoga
Gjuvsland

Skjelnes

BjAnes
Buena
Moldegaard

Ulvenbygda

Rivenes
Skafti
Bjelland
Hystad
Rutletjern
Flage
NygArd
Leirpoll
ROnseth
Oen N

Oen S

Smilden

Eggum
Hamre

Frakaland

Husabo

Bratt, giodslet og slAtt grasmark mellom
kirkegirden og mur langs vei.
Sl6tt og beitet grasmark i ost, sor for edellauvskog.
Gjengroende grasmark og strandberg ved den vestre
kaien.
SlAtt, ugjpdslet grasmark pA nordsiden av veien,
i sorskrAning.
Strandberg, gjengroende, ved den vestre kaien.
Vegkanter opp fra fergekaien. Ny parkeringsplass.
Gjengroende grasmark mellom kirken og
Moster amfi, kanter mot plen.
Gjengroende, svakt beitet grasmark bak ngst ved
sjoen.
Gjengroende, svakt beitet grasmark pA ostsiden av
veien, i vestskrAning, ved grustak.
Gjengroende grasmark i hovedbygden, pA nordsiden av
vegen, i sorskrAning
Gjodslet og slAtt eng pA innmark.
SlAtt og beitet, ugjodsleVsvakt giodslet grasmark,
utslAtt.
GjOdslet og beitet grasmark, tidligere slitteng,
nord for husene.
Gjengroende grasmark mellom husene og sjoen.
Vegkanter/berg giengroende med trer og busker.
Vegkanter/berg giengroende med trer og busker,
beitet.
Gjengroende bratt grasmark, tidligere slAtt og
beitet, ugiodslet, i sorskrAning nedenfor husene.
Gjengroende grasmark pi flate ved sjoen.
Gjengroende grasmark ved husene.
Gjodslet, slAtt og beitet grasmark pA innmark.
Gjgdslet og sl6tt grasmark pA innmark.
Sommerbeitet grasmark pi innmark.
Sl6tt og beitet, uglodslet grasmark pA innmark.
Gjodslet, sl6tt og beitet grasmark pA innmark.
Gjengroende grasmark pA innmark.
SlAtt, ugiodslet grasmark ved huset.
Gjodslet, sl6tt og beitet grasmark pA innmark,
giengroende i kantene, i liten dal ved husene.
Gjengroende grasmark sor for kapellet.
Gjengroende grasmark/strandberg ved
kalkbrenneriet.
Svakt beitet grasmark i ost, pe innmark.
Gjengroende bratt grasmark ved vegen opp til
Eggum.
Gjengroende grasmark ovenfor de gamle
gArdshusene.
Gjengroende grasmark nedenfor og ost for Ravneberget.
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Tabell 2. Frekvens (Vo) av arter som indikerer gamle driftsformer. O, S, V: Ostlig, sgrlig og vestlig
utbredelse i Norge. Ca: kalkkrevende. Verdiene er forhoyet til narmeste hele tall.

Frequency (%, rounded upwards) of indicators of traditional management. @, S, V: eastern, southern
and western distribution in Norway. Ca: calsium demanding.

Museklover (Trifolium dub iurns)
Engnellik (D iant hu s de lt oide s a)
Bakkeminneblom (Myosotis ramosis simas)
Dvergsmyle (Aira praecox s\
Maringkkel (Botry chium lunaria)
Steinstorkenebb (Geranium columbinums)
Brudespore (Gy rnnadenia conop sea ca)

Grov nattfi ol (Platanthera chloranthas)
Kamgras (Cynosurus cristatussY)
Yillin (Linum catharticumc a )
Nyseryllik (Achillea ptarmica)
Sumpmaure (Galium uliginosum)
TJereblom (Lychnis uiscariaQ)
Hj ertegras (B riz a medias,c a;

Lodnefaks (B romus hordeaceuss)
Vanlig blAfior (Polygala uulgaris)
Vanlig knoppurt (Centaurea jaceas)
Dunhavre (Au enul a p ub e s ce ns)
Knollerteknapp (Lathyrus linifoliuss)
Gulmaure (Galium uerum)
Knegras (Danthonia decurnbenss)
Bleikstarr (C arex p alle scens)
Jonsokkoll (Aj ug a py ramidali s)
Gjerdevikke (Vicia sepium)
Harerug (Bistorta uiuipara)
Geitesvingel (Festuca uiuiparav)
Svartknoppurt (Centaurea nigra s\r)

Karve (Carum carui)
Fuglevikke (Vicia cracca)

Kjerteloyenstr4st (E uphrasia stricta)
Hvitmaure (Galium b ore al e)
BrAtestarr (Carex pilulifera)
Rodknapp (Knautia aru e nsi s)
BlAknapp (Succisa pratensis)

1 Gjeldkarve(Pirnpinella saxifragac")
2 TVeskjeggveronika (Veronica chamaedrys)
2 Bl6koll (Prunella uulgaris)
2 Skjermsveve(Hieraciumumbellatum)
2 Legeveronika(Veronica officinalis)
2 Beitesveve (Hieracium uulgaturn)
2 Smiengkall (Rhinanthus minor)
3 Tiriltunge (Lotus corniculatus)
4 Kystmaure (Galium saxatilev)
4 HArsveve (Hieracium pilosella)

1

1
1

1

I

8
9
9

10

11

11

L2

12

13
1.4

t4
15

19

77
20
20
22
23
23
24
24
27
36
36
37
40
43
OI

4
4
4
4
5

5
5
D

6
6
ry

n

8
8

Skogstorken ebb (Geranium sylu aticum)
Prestekrage (Leucanthemum uulgare)
Kystgriseore (Hy pochoeris radicatav)
Markfrytle (Lu zul a c amp e str e ffi )
Englodnegras (Holcus lanatus N)
Firkantperikum (Hypericum maculatum)
Engfrytle (Luzula rnultiflora)
Folblom (Le ont odon autumndlis)
Jordngtt (C onop odium maj usv )
Smalkjempe (Plantago lanceolata ffi)
Tepperot (P otentill a e recta)
Bliklokke (C ampanula rotundifolia)
Ryllik (Ac h il I e a rni I I efo I i u m)

Resultater
Av 59 belegg (ni dubletter fra samme loka-
liteter er unntatt) ble artene gjenfunnet i
26 tilfelle (tabell 4). I tillegg ble artene
nyregistrert i 16 tilfelle, til sammen ble
altsA artene registrert i 42 tilfelle. Regr-
streringene ble gjort pA tilsammen 14 av
de 33lokalitetene (tabell3). Disse lokalite-
tene var ugigdslet eller svakt giOdslet, slitt
og beitet (tre), ugjgdslet og slAtt (to),
ugjOdslet og svakt beitet (en), giOdslet og
beitet (en) eg giengroende (sju). 32 av disse
42 rcglstreringene ble gjort pA de seks
ugjodslete lokalitetene som var i drift og
pA de tre giengroende engene i Leikanger,
giennomsnittlig antall sjeldnere kulturin-

dikatorarter pA disse lokalitetene var ti
(6-23). Ti registreringer ble gjort pA de
gwige fem lokalitetene, giennomsnittlig
antall sjeldnere kulturindikatorarter var
her fire (en-fem).

I 33 tilfelle ble artene ikke gjenfunnet
pi de oppgitte lokalitetene. Disse lokalite-
tene (tabell 3) var gjengroende (13), gjOds-
let og slitt (fire), gjodslet og beitet (en),
gipdslet, slAtt og beitet (tre, se figw 2),
ugjodslet og slAtt (en) og ugjodslet og beitet
(to). Gjennomsnittlig antall sjeldnere kul-
turindikatorarter pi disse lokalitetene var
tre (0-10). Pe 19 av lokalitetene ble ingen
av de ettersOkte artene registrert.
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Tabell 3. Undersokte lokaliteter. Drift: G: giengroende, GM: gjengroende med maurtuer, SB: tradi-
sjonell drift, S: ugjodslet og slitt, B: uglOdslet og beitet, NSB: giOdslet, beitet og slAtt, NS: gjodslet
og slAtt, NB: gjOdslet og beite. Funn: arter som er registrert 1994. Sp: antall indikatorarter for tra-
disjonell drift. Ugjgdslete slAttenger i drift og enger med jordmaurtuer er uthevet.

Investigated sites. Management: G: abandoned, GM: abandoned with anthills, SB: traditional manage-
ment, S: unfertilized and mown, B: unfertilized and grazed, NSB: fertilized, mown and grazed, NS: fertil-
ized and mown, NB: fertilized and grazed. Funn: species recorded in 1994. Sp: number of indicator spe-
cies of traditional management. Bold letters: managed but unfertilized grassland and abandoned
grasslands with anthills.

Lokalitet Drift Ettersqkt art Funn Sp

1. Storebo

2. Berge
NS

SB

Museklgver (?d)

Td

Steinstorken ebb (Gc),Td

Bm
Td
Td
Gulmaure (Gu), Bm
Bm
Bm
Cc

Yillin (Lc)

Bm, Ce, Gc, Lc, Td,

Ps, Cc, Td, Gc

Td, CC

Bm
Bm
Bm
Lc
Lc, Bm
Cc

Cc, Gu

Cc

Engtjrereblorn (Lv), Ps

Lc
Brn

Lc
Lc
Rm, Bm
Bm
Bm, Le, Lv, Rm
Ga, Lc, Ps, Rtn
Bm, Lc, Lu, Rm
Bm, La, Ps, Rm

4

Bm, Cc, Gc, Lc, Td., Rm, Ps 23

Cc, Td 4

2

4

?d, gieldkarve (Ps), smieng-
kall (Rm), kamgras (Cc.)

Gc, hjertegras (Bm)

Bm, Cc

Bm, Ps, Gu

Cc

Bm, Ps

Lu, Ps, Ga

Ps

Bm, Lc, Lu, Gu, Ps
Gv, Lc, Ps, Bm
Btn, Lc, Lu
Lv, Ps, Gu

3. KalavAgvest G

4. Kalavig eng S

5. Kalav6gOst G

6. LangevAg G

7. Mosterhamn G
8. Skumsnes G

9. Holmefiord G

10. Strandvik G

11. Owe Boga N,S

12. Gjuvsland S,B

13. Skjelnes N,B

14. Bj6nes G

15. Buena G

16. Moldegird B

17. Ulvenbygda G

18. Rivenes G

19. Skaft6 G

20. Bjelland N,S,B

21. Hystad N,S

22. Rutletjern B

23. Flage S,B

24. NygArd N,S,B

25. Leirpoll N,S

26. Ronseth S

27. QenN N,S,B

28. Qen S G

29. Smilden G

30.Eggum B
31. Hamre G

32. Frrekaland G
33. Husabo G

8

5

6

1

3

3

1

2

5

1

1

4

1l
6

1

10

3

3

t4
l0
8

6
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Gjenfunn og nyregistreringer av de
enkelte artene.
Forkortelser. Livshistorie: A = ettArig, w =
spirer om vinteren, s = spirer om somme-
ren, B = toArig, P = fler6rig. Fr6bank: 1-2
= mesteparten av fr4ene spirer kort tid
etter at de er spredt eller overlever bare til
pAfOlgende vekstsesong, 3 = €D liten del av
froene kan overleve ijorden pA lengre sikt,
4 = arten har en vedvarende stor frobank i
jorden (Grime et al. 1990).

1. Hjertegras (Briza media). Livshistorie:
P, frobank: 1.
Arten ble gienfunnet pA seks av 15 loka-
liteter. I BG var det 2L belegg fra disse
15 lokalitetene. Dessuten ble den funnet
pA to av de andre oppsOkte lokalitetene
(tabell 4). PA tre av lokalitetene ble det
bare registrert ett eneste individ av
arten, alle pA berg i utkanten av enger i
Mosterhamn, pd SkaftA og pi Hamre.

Gjenfunn au engarter i Hordaland og Sogn 53

{g-"" 2. Lokalitet 27, Oen N. Gjodslet, slitt og beitet innmark, giengroende i kantene. Utmarken,
tidligere Apen lyngmark, gror n6. igien.

Site 27, Zen N. Fertilized, mown and grazed grassland, abandoned along the borders. The outfield
area, formerly heaths, is abandoned and overgrown.

Den var ogsA sparsomt representert pA
de tre giengroende lokalitetene pA
Eggu-, Frekaland og Kalav6g vest. De
to ovrige lokalitetene var gamle, ugjods-
lete slAttenger i drift (Gjuvsland og eng i
KaIavAg), og her var det st4rue popula-
sjoner av arten.

2. Kamgras (Cynosurus cristatus). Livs-
historie: P, frobank: 1.

Kamgras ble gienfunnet pA to av sju
lokaliteter (BG: sju belegg), og den ble
registrert pA tre av de andre lokalite-
tene. PA Gjuvsland, Berge og pA engen i
KalavAg, alle gamle slAttenger i drift,
var det mange individer. PA Skjelnes,
Varaldsgy, ble det bare registrert noen
fA individer i et gigdslet beiteomrAde
pA tidligere gammel, ugjgdslet eng. PA
Skumsnes ble noen fA individer av arten
registrert pA en svakt beitet, dels gjen-
groende ruderatmark ved sjoen.
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Tabell 4. Lokaliteter for herbariebelegg av de ettersokte artene. Ar: Arstall for herbariebelegg, -:
nyfunn 1994. Innsamler (I): J. Berge (JB), J. Holmboe (JH), L.G. Jensen (IJ), P. M. Jorgensen
(PMJ), K. Kristensen (KK), J. Lid (JL), T. Lillefosse (TL), M. H. Losvik (ML), B. Moe (BM), D. Moe
(DM), Botanisk museum (Bm), J. Naustdal (JN), L. Sekse (LS), S. K. Selland (SS), P. Wendelbo
(PW). D2: registrering 1994. + : registrert, - : ikke funnet.

Sites of herbarium specimens (BG) of the species. Ar: the year of herbarium specimen, -: new record

1994. Collectors (l):'J. Berge (JB), J. Holmboe (JH), L.G. Jensen (LJ), P. M. Jorgensen (e_MJ)' K.

Kristensen (Kn, i.'Lid (JL), T. Lillefosse (TL), M. H. Losvik (ML), B. Moe (BM), D. Moe_(DM), Botanisk

museum (Bm), J. Naustdal(JN), L. Sekse (LS), S. K. Selland (SS), P. Wendelbo (PW). D2: investigation

1994. +: recorded, - not found.

Lokalitet AI D2 Lokalitet At D2

Hjertegras (Briza media)
L967 JN

1930 TL
1967 JN
1916 TL
t929 TL
1930 TL
1929 TL
1909 ss
1960 IJ
1965 PJ
1983 ML
1938 TL

1937 TL
1938 TL
t946 JN
1957 JN
1982 ML
1915 JL
1918 JH
1982 TL
1964 Bm

_-
1915 TL
1960 LJ
1909 SS
L952 JN
1922 JH
1956 PW

18e1 y

1918 JH
7929 TL
1930 TL

Oen N
Gjuvsland
Gjuvsland
Eggom
Frekaland
Hamre
Rivenes
SkaftA

Flage
Eggum
Frekaland
Husebg

Berge
Oen S
Gjuvsland
Eggom
Husabo
Hamre
-Frrekaland

Berge
Mosterhamn
ROnseth
Gjuvsland
Skjelnes
Eggum
Husabo
Hamre
SkaftA
Flage

TL
DM
ML
TL
TL
TL
JL
LS

+

+
+
+

+

+

JH+
JH

+
forts. neste side

1930
t964
1983
2r98
1939
1937
1918
1982

1908
1938
1937
1938

igog

1937
t937

1902

L932

1937
1937
1937
1938

Mosterhamn
Kalavig vest
KalavAg eng
KalavAg eng
Holmeford
Leirpoll
Smilden
Oen S
Gjuvsland
Gjuvsland
Gjuvsland
Gjuvsland
Eggum
Hamre
Husabo
Frekaland
Buena
MoldegArd
Ulvenbygda
SkaftA
SkaftA
SkaftA
Skumsnes

+
+
+

+ fi ereblom (Lychnis uiscaria)
JH+
TL+
TL+
TL++

+

:

+

Gjeldkarve (Pimpinella saxifraga)

Kamgras (Cynosurus cristatus)

ir
TL
TL
TL
TL

Berge
Kalavig eng
Strandvik
Gjuvsland
Skjelnes
BjAnes
Bjelland
Rutletjern
Hystad
Skumsnes

QvreBoga
NygArd
ROnseth

+
+

+
?

+

Smiengkall ( Rhinant hus rninor )

Villin (Linum. catharticum)
Gulmaure (Galiurn uerum)
Mosterhamn
Hystad
Flage

L92l
1922
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Lokalitet Ar D2 Lokalitet A" D2

Hamre 1937 TL +
Eggum +
Husabo +
KalavAgvest 100767 JN +

Museklover (Trifolium dubium)
Storebo 1924 JH
Berge 1985 BM
Kalavigvest 1967 JN
KalavAg ost 1967 JN

T967 JB
1960 LJ

Skjelnes 1907 SS
Skjelnes 1909 SS
BjAnes 1952 JN

Steinstorkenebb (Geranium columbinum) LangevAg

+

+
+

Gjuvsland
Gjuvsland
Skjelnes

1960
1983

LJ+
ML

1909 SS

Gjuvsland

3. Gulmaure (Galium uerurn). Livshistorie:
P, frobank:4.
Denne arten ble gjenfunnet pi to av tre
lokaliteter (BG: tre belegg), og ble ogsA
funnet pA tre av de andre lokalitetene i
Leikanger og pA Flage. I Mosterhamn og
pA Husabg i Sogn vokste bare fA indivi-
der, men pA Eggum, Frekaland og Flage
var frekvensen hoyere.

4.Steinstorkenebb (Geronium columbi-
num). Livshistorie; Aw, frobank: ?3.
Steinstorkenebb ble funnet igjen pA to
av tre lokaliteter (BG: 4 belegg). Den ble
registrert ved vestre kai i KalavAg og pA
Gjuvsland, begge steder sparsomt.

5. Villin (Linum catharticum). Livshisto-
rie: B/A, frabank:3/4.
Villin ble gjenfunnet pA fire av ti lokali-
teter (BG:11 belegg). Det ene funnstedet
er i den gamle engen i drift pA Gjuvs-
Iand, de tre andre er i Leikanger kom-
mune, pA Eggum, Frakaland og Hamre
i svakt beitet eller giengroende enger
med maurtuer.

6. Tjereblom (Lychnis uiscaria). Livshisto-
rie: P, frobank:?.
Arten ble gienfunnet pA alle fire lokali-
tetene (BG: fire belegg). Den ene lokali-
teten var pA en gammel eng i drift pA
Flage, de tre evige var pA Eggum,
Frekaland og Husebo i Leikanger. Fore-
komstene pA Eggum og Frrekaland var
sparsomme og pe Husebo ble det bare
registrert noen fA individer. Popula-
sjonen pi Flage var stprre, men stort
sett lokalisert til en liten del av engen.

7. Gjeldkarve (Pimpinella saxifraga). Livs-
historie: P,ftAbank:2.
Arten ble gienfunnet pA tre av fire loka-
liteter (BG: 4 belegg). Den ble dessuten
registrert pA seks av de andre lokalite-
tene. Gjeldkarve har st4rce populasjoner
pA enger med tradisjonell drift pA Flage,
Berge og Gjuvsland. I en slAtteng som
ikke lenger blir beitet pd ROnseth i
Hyllestad, i svakt beitet, tidligere slAtt-
eng pi Eggum, og i gjengroende enger
pA SkaftA og pi Hamre er det ogs6 regis-
trert flere individer. Bare ett eller fA
individer er registrert i Mosterhamn, pi
Skaft6 og pA Husebg.

8. Sm6engkall (Rhinanthus minor). Livs-
historie: As, frgbank: 2.
Denne arten ble ikke gjenfunnet pA
noen av de fem lokalitetene (5 belegg
BG), men ble funnet pA to av de Ovrige
lokalitetene, pA slAttenger med tradisjo-
nell drift pA Berge og Gjuvsland, begge
biotoper med rimelig store populasjoner.

9. Museklover (Trifolium dubiurn). Livs-
historie: Aws, frgbank: ?3/ 4.
Museklover ble gjenfunnet pA tre av ni
lokaliteter (ni belegg BG). Den vokser pA
Berge og pA Gjuvsland og hadde somme-
ren 1994 forholdsvis store populasjoner
der, selv om arealet den vokste pA var
ganske lite. PA Skjelnes pA Varaldsgy
var bestanden ganske liten, den vokste
spredt pA et par kvadratmeter i et beite-
omrAde.
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Diskusjon
Det ble gjenfunnet flest arter pA de fem
slAttengene pA Berge, Flage, R/nseth,
Gjuvsland og i KalavAg som er ugjodslet og
i drift, og pe den svakt beitete, tidligere
slAttengen pi Eggum. SlAttengene pA Ron-
seth og i KalavAg er ikke blitt beitet de
senere Ar, her ble det giort tre funn. PA
slAttengene med gammel, tradisjonell drift
pA Berge, Flage og Gjuvsland er det giort
tilsammen 13 funn av de ettersokte artene.

Det er giort ti funn pi de tre gjengro-
ende lokalitetene i Leikanger kommune.
Her ser det ut til at maurtuer av jord kan
ha betydning for A opprettholde artsmang-
foldet ved at de sorger for Apen jord for
frOspiring som erstatning for det mang-
lende beitet (se for eks. Grubb 1976,7977,
1986, Rusch 1988, Milberg 1993). Det
samme kan gielde pA Eggum i Leikanger,
en tidligere slAtteng som nA er svakt bei-
tet, der det ble funnet fem av de ettersokte
engartene. FlerArige arter med manglende
eller svake frobanker, som hjertegras,
kamgras og gjeldkarve (Grime et al. 1990),
gAr lett ut dersom ikke fro fAr muligheter
til A spire f6r plantene dor ut, mens f. eks.
gulmaure og de ettArige steinstorkenebb,
villin og museklover danner et vedvarende
lager av fra i fr4banken, slik at plantene
kan komme igien dersom spiremulig-
hetene igjen skulle bli gode. SmAengkall
er srerlig gmtAlig fordi den er ettArig og
mangler vedvarende frobank. Dersom bio-
toper mangler muligheter for spiring pA
flekker med ipen jord, kan arten lett gA ut.
Tilsvarende store og markerte jordhauger
som er laget av maur, er ikke registrert i
gjengroende enger i ytre og midtre deler
av Hordaland og Sogn bortsett fra pA
Gjuvsland i Kvinnherad, og den aktuelle
maurarten kan ha en ostlig utbredelse (L.
Greve Jensen pers. medd.). Det er urovek-
kende at artene i flere tilfelle er represen-
tert av svert fA individer pA sine lokali-
teter. Jo frerre individer en populasjon be-
stAr av, desto mindre er sjansen for at
arten vil overleve tilfeldige svingninger i
populasjonen pA grunn av f. eks. klima-
tiske forhold (Wid6n & Svensson 1992).

Siden ca 75 Va av de ettersokte eng-
artene som ble funnet i 1994, ble registrert
nettopp pA de overnevnte lokalitetene, ser
det ut til at bruk av tradisjonelle driftsfor-
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mer som fAr virke fast og regelmessig over
lang tid, er viktig for at artene skal kunne
overleve pA de aktuelle voksestedene (se

ogsi Ashton 1992). Registreringen av to-
talt antall sjeldnere engarter understotter
denne konklusjonen, idet det ble funnet
betydelig flere sjeldnere engarter i de ni
engene i drift med svak eller ingen gigds-
ling (inkludert de tre giengxoende engene i
Leikanger) enn i de fem biotopene som var
enten var giodslet eller giengroende, men
uten maurtuer. I figur 3 er de undersokte
lokalitetene gruppert etter dagens bruks-
m6ter, gjenfunn, sjeldnere engarter og til-
feller der artene var ettersgkt uten A bli
gienfunnet er fordelt pA bruksmAtene. Det
er en overvekt av gienfunn pA gjengroende
og ugjodslede lokaliteter, og alle funnene
pA giengroende steder skyldes nok at
artene ennA ikke er helt borte, selv om
populasjonene er sterkt redusert. Artene
vil nok med tiden gA helt ut pA disse lokali-
tetene. Dette gielder ogsA lokalitetene med
maurtuer, siden maurarten bare finnes pA
lysApne lokaliteter og ikke vil kunne over-
leve i skygge av trar og busker. Det er
tydelig at middels til sterk giodsling er
Odeleggende for de ettersgkte plantene, og
pA slike lokaliteter er det fA individer, der-
som det i det hele tatt er gienfunn. NAr det
gielder giennomsnittlig antall sjeldnere
indikatorarter for tradisjonell drift, er det
karakteristisk at antallet er lavt bAde pA
giengroende og pi gjgdslede lokaliteter.
Dette viser at denne artsgruppen virkelig
er bundet til ugiodslete arealer i drift.

Tabell 3 viser at det har vart sendt inn
ekstra mange belegg fra lokalitetene pA
Gjuvsland og i Leikanger. Dette gir store
utslag pA gjenfunn-frekvensen, siden artene
ogsi vokser pA lokalitetene fremdeles. Men
det er sannsynlig at ogsA de lokalitetene
som bare har ett eller fA innsendte belegg,
tidligere har vert voksested for flere av de
ettersokte artene, og at det er noks6 til-
feldig hvilke arter som er blitt samlet'

I denne undersokelsen ble det bare
registrert ettersokte arter pA dn av de godt
gjodslete lokalitetene, nemlig pi Skjelnes,
der fA individer av kamgras og litt flere
individer av museklover ble gjenfunnet
sammen i utkanten av et kupert inn-
marksomr6de som er godt giodslet bAde
rned blautgiodsel og fullgjodsel (Sigmund
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Figur 3. Antall tilfelle av gjenfunn (grA soyler), ettersokte arter som ikke er funnet (hvite sgyler) og
gjennomsnittlig antall indikatorarter for tradisjonell drift (skraverte soyler) fordelt pA driftsfor-
mer: G: giengroende, GM: gjengroende med rnaurtuer, SB: tradisjonell drift, B: ugjpdslet og beitet,
S: ugiOdslet og sl6tt, NB: giodslet og beitet, NSB: giOdslet, beitet og slitt, NS: gjOdslet og slAtt.

Number of cases of refinds (gray columns), number of cases when the species were not recovered
(white columns) and mean number of indicators of traditional management (hatched columns), grouped
according to management of the sites. G: abandoned, GM: abandoned with ant-hills, SB: traditional
management, B: unfertilized and grazed, S: unfertilized and mown, NB: fertilized and grazed, NSB: fer-
tilized, mown and grazed, NS: fertilized and mown.

SBB
Driftsformer

NB NSB NS

FT Antall funn

E lkke funnet
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Skjelnes pers. medd.). PA de godt giOdslete
lokalitetene ble det bare registrert gjen-
nomsnittlig 2-3 sjeldnere indikatorarter
for gamle driftsmAter.

NAr det gjelder gjengroende lokaliteter,
er ett til fA individer av de ettersokte
artene gjenfunnet pA lysApne, grunnlendte
steder pA fire lokaliteter, i tillegg til lokali-
tetene i Leikanger. Gjennomsnittlig er det
bare registrert L-2 sjeldnere engarter pA
gjengroende lokaliteter utenom gjenfunn-
lokalitetene. PA lokaliteten Ulvenbygda
(Os) ble det registrert tilsammen sju sjeld-
nere engarter i 1982 (Losvik 1988a), iL994
ble det bare funnet fire. Det ser ut til at de
sjeldnere engartene gAr fort ut bAde ved
sterk gjOdsling og ved giengroing. Hjerte-
gras, for eksempel, er mest vanlig pA
ugipdslet, beitet, ofte artsrik grasmark i
godt drenerte skrAninger, og indikerer her
at det er lite nitrogen i jorden (Grime &
Lloyd 1973, Grime et al. 1990). Arten blir
lett utskygget av lauv som faller pA bak-
ken og hoye planter i feltsjiktet, og gir lett
ut i giengroende grasmark.

Det er derfor avgjgrende for A unngA
utryddelse av de sjeldnere engartene at
driften pA biotopene blir opprettholdt. De
engene som blir drevet strengt tradisjonelt
har idag flest sjeldnere engarter (Losvik
1988b). Det ville v@re en fordel om driften
kunne tas opp igien pA de andre biotopene
med mange sjeldnere arter, som Rgnseth,
KalavAg og de fire engene i Leikanger. PA
disse lokalitetene kan en regne med at de
sjeldnere engartene vil gA ut etterhvert
som mangelen pi sl6tt ogleller beite fAr
virke gjennom lengre tid. I engene som
bare blir slAtt, vil plantene lide bl.a. under
mangelen pA Apninger til A spire i, og i de
giengroende engene vil trar og busker til
slutt skygge ut de lyskrevende engartene.

Lokaliteter der gamle driftsformer er
brukt og har vrert brukt sammenhengende
gjennom lang tid, har ogsA de stgrste popu-
lasjonene av artene. Det er sannsynlig at
de fleste av de oppsokte lokalitetene tidli-
gere var ugjodslet eller svakt giodslet, og
at de enten bare var beitet, eller beitet v6r
og hgst og slAtt l-2 ganger om sommeren.
Tabell 3 viser driften i 1994, og endringene
er Apenbare: 25 av lokalitetene er idag
enten gigdslet eller giengroende, og 17 av
disse hadde tidligere populasjoner av de
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ettersokte arter, som nA sanns5mligvis er
borte.

Det er vanlig at arter sprer seg fra sine
voksesteder, samtidig som de kan dg ut
pA tidligere lokaliteter. De artene det er
snakk om her, trives i solrike skr6ninger
med noks6 nitrogenfattig, men kalkrik
jord, uten eller nesten uten trrer og med et
lavt feltsjikt med rikelig med Apninger for
spiring. Tidligere var alt landareal pA
Vestlandet som ikke var bebygd, brukt i
jordbruksdriften, og da var denne land-
skapstypen svart utbredt. Kulturmarks-
artene kunne fritt spre seg overalt, og dan-
net metapopulasjoner (Levins 1969, Hanski
& Gilpin 1991), f. eks. langs nordsiden av
Hardangerfiorden. Serlig i omr6der med
kalkrik jord var de ettersokte artene sik-
kert vanlig forekommende. Endringer i
jordbruksdriften har fgrt til at jordbruks-
arealer enten er godt giodslet eller gjengro-
ende. I begge tilfelle blir nitrogeninnholdet
ijorda sA hoyt athgye, kraftige planter lett
skygger ut sm6 og spinkle arter pA lang
sikt. De fA brukene der det fremdeles fin-
nes enger som drives pA den gamle, tradi-
sjonelle mAten, ligger i dag som ayer i et
hav av ugunstige vokseplasser. De aktu-
elle plantene kan selvsagt fremdeles spre
seg ut i omgivelsene, men de vil ikke ha
muligheter til A kunne etablere seg over
lengre tid. Artene stAr igjen med isolerte
populasjoner. Mulighetene for at slike
isolerte populasjoner kan overleve kan
vrere sme selv om populasjonene er ganske
store, dersom en eller flere av de gkolo-
giske faktorene, f. eks. bruksmAter, endres
(Crawford 1989). Mange av de aktuelle
brukene drives i dag av pensjonister, som
med stor pietetsfolelse fortsetter den tradi-
sjonelle driften. Det er stor fare for at ogsA
disse forekomstene med tiden kan for-
svinne.

Ved endringer i driftsformene, f. eks.
/ket giodsling eller gjengroing, er det
sannsynlig at artene gjennomgAr en uttyn-
ningsprosess for de eventuelt 96r helt ut.
Noen steder kan hele metapopulasjoner
gradvis ha blitt redusert og gAtt ut i lopet
av de siste 50 Ar, slik at det har foregAtt et
fullstendig kollaps i forekomsten av de
sjeldnere engartene i et bestemt omrAde.
Dette ser ut til A kunne vere tilfelle f. eks.
i Os-omrAdet (figur 1). Et forebyggende til-
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tak for A hindre at populasjoner dgr ut,
kan vare A transplantere deler av popula-
sjonene, eller spre populasjonene via ftA tll
lokaliteter der tradisjonell drift blir brukt
og der de okologiske forholdene ellers er
gunstige for de aktuelle artene.

Takk til
Olaf Grolle Olsens fond, Botanisk institutt.
UiB, som bevilget penger til reiser, og til
Line Rosef for lAn av vegetasjonsanalyser
fra Flage, Bulken.
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Mange emne er omtala i Alm. Planta
som tuntre og i allear er almen ganske
mykje A sjA her i landet, til pryd og triv-
nad. Som nyttetre har bork og lauv av alm
blitt samla til dyrefor i uminnelege tider,
men ogsA til folkemat. I uAr var borkebrod
av alm greiast i bake, sj6lv om bork av
andre treslag kunne vere med A hindre
sveltihel.

EIIes kan vi lese om alm som brenneved
eller som gagnvyrke, t.d. i husbygging, til
moblar, skaft til 5rmse reidskap, til b6tar,
ski og skulptur. Mykje av alt dette stoffet
er nyleg innsamla fta 127 informantar,
den eldste fgdd i 1878, den yngste i 1967.
Utsegnene frA informantane er greitt og
tydeleg siterte i boka, sA du er aldri i tvil
om meininga - eller la oss kalle det bod-
skapen.

Ein hardingfele-byggiar pA Voss har for-
talt at han brukte "almevyrke i botnen til
fela, hegg i sargen, fure i loket, bjork i hal-
sen og ask i gripebrettet" (s. 126). Ikkje
rart at feleklangen er sA klinkande vakker.
Vakre er ogs6 bileta i boka, og dei fleste
pryder med gode farger.

Den leie almesjuka, ein soppsjukdom
som har drepe mange almar i Soraust-
Noreg, har fAtt sin omtale i boka. Ataket
kom frA Storbritannia og Kontinentet og
er ennA ikkje stogga hjA oss, sA fleire tre
mA hoggast og brennast. Ei klimagrense
for almesjuke mot nord finst truleg og kan
vel berge ein del av dei norske almane
uskadde.

Kva sA meininga er med Arstala i bilet-
teksta G. 24).Johannes Flintoe sitt mAleri
frA Ytre Kroken i Sogn (1822-1935)" er
svert sA g6tefullt. At Bjorn Austigard er
blitt til Utigard (s. 117) er ein av dei fA
feila eg har funne. Andre feil mA du leite
godt etter, sA gier ikkje det. Du moter nye
prentemetodar i slik ei maskinell ord-
deling som "Bjgrnson-salmen" (ogsA s. 117).
Jaja - eit vakkert tre kan nok syngjast...

Alm er alt i alt ei fin og heilstoypt bok
som vil glede mange' 

And,ers Daniersen

Bokanmeldelse

Gild bok om alm
Knut Nedkvitne og Johannes GjerdAker:
Alm i norsk natur og tradisjon. - Norsk
Skogbruksmuseum, Srerpublikasjon nr.
10, Elverum 1995. 178 s.

Atter har Knut Nedkvitne - med god
hjelp av Johannes GjerdAker - skrive ei
bok i serien Treslagenes kulturhistorie,
med Skogbruksmuseet (dvs entusiasten,
styrar Tore Fossum) som utgievar. Dei tid-
legare er Eineren (av O.A. Hoeg 1981),
Selja (av K.N. 1990) og Ask (av K.N. og
J.G. 1993) - svrert sA omtykte boker som
fekk mange lovord. Eg kjenner meg trygg
ph atAlm vil fA den same gode lagnaden.

Denne nyaste boka i serien er grei A

finne fram i, mest fordi stoffet er ordna
under mange overskrifter. Innhaldslista er
pA to og ei halv side og vil vere til god hjelp
for lesarar med ymse interesser og bak-
grunn. Dei fleste vil nok ikkje lese boka
under eitt frA perm til perrn, men auke
gleda ved 6 dele opp lesnaden i mindre
luter.

Dei reint botanisk interesserte fAr
omlag 20 sider om taksonomi, innvan-
dring, vekstfaktorar, utbreiing, okologi,
hpgdegrenser, storleik og alder. Stoffet er
formulert av ein kunnskapsrik og klok
forstmann K.N. som tydeleg har presen-
tert stoffet pA ein skynsam mite utan mis-
tydningar av noko slag.

Ein annan bolk i boka - ogsA omlag 20
sider - er sikkert mest filologen J.G. an-
svarleg for, dvs alt det som har med tre-
namnet .Alm, A gjere og om dei mange
norske gardnamn, stadnamn og bygde-
namn med alm. Desse namna finst i alle
fulke frA Ostfold til Nordland. Der er almen
viltveksande, medan Troms og Finnmark
har nokre fd stader med planta alm. - J.G.
mA ogsA ha skrive kapitlet om alm i dik-
ting.
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Fremmede planter i Norge. Platanlpnn
(Acer p seudoplatanus L.)

Eli Fremstad og Reidar Elven

Fremstad, E. og Elven, R. 1996. Fremmede planter iNorge. Platanlsnn
(Acer pseudoplatanus L.). Blfiia 54: 61-78.
Alien plants in Nonray. Sycamore (Acer pseudoplatanusL.)
- (Sycamore (Acer pseudoplatanus L.) was probably introduced to Nor-
way more than 250 years ago as an ornamental tree. Today it has a "sub-oceanic" distribution, occuring in a broad belt along the coast up to the
Trondheimsfjord, central Norway, more scattered in coastal districts to
Vesterdlen, northern Norway. lt is now frequent and locally common, parti-
cularly in western Norway. Sycamore is naturalized in many vegetation
types, especially on rather fertile, well drained soils: Ulmo-Tilietum, Alno-
Fraxinetum, Primulo-Ulmetum, Eurhynchio-Fraxinetum, Alno-Prunetum,
oak forests (in the extreme south), Alnus glutinosa woodland, rich pine
woodland, and in a wide array of unstable woodlands on formerly grazed
ground. lt also occurs in abandoned pastures, forest edge communities,
ravines, ditch and road verges, heathland, spruce plantations, stands of
llex aquifolium etc. Sycamore is particularly frequent in and around towns
and townships, spreading from churchyards, parks and gardens. In rural
districts the pattern of occurrence indicates spread from farms, we sus-
pect especially f rom those which belonged to civil servants in the 18th and
19th centuries. The very strong recent expansion may be associated with
recent changes in land-use, especially abandonment of pastures. Syca-
more is considered to be a threat to natural woodland on rich soils. So far
no measures have been taken to remove it from woodland nature reser-
ves or to restrict the planting and spread of sycamore in Nonivay.

Eli Fremstad, Norges teknisknaturuitenskapelige universitet,
Vitenskapsmuseet, N-7004 Trondheim.
Reidar Elven, Universitetet i Oslo, Botanisk hage og museum,
Trondheimsvn 23b, N-0562 Oslo.

Denne artikkelen er den forste i en serie
der vi tar for oss noen fremmede taksa som
er under spredning i Norge (jf. Fremstad &
Elven 1994; i trykk). I de senere 6rene er
det kommet en del merknader om platan-
lonn (Acer pseudoplatanus L.) som viser at
den begynner A spille en rolle i norske
naturtyper. Vi har undersokt utbredelsen

ved selvsyn, og vil med dette beskrive sta-
tus for arten slik den er kjent i dag, og
legge grunn for videre oppfOlging av den
lokalt, regionalt og pe landsbasis. For-
holdene rundt platanlgnn i Norge ser ut til
A ha sA mange likhetstrekk med britiske
forhold at vi oftest heller refererer til
Storbritannia, der arten ogs6. er fremmed



62 Eli Fremstad og Reidar Eluen

og naturalisert, enn til Mellom-Europa,
der den er hjemlig.

Blytt (1906) angir at platanlonn tilsyne-
latende er viltvoksende ved Mandal, men
dette er etter vAr mening trolig en tidlig
forvillet forekomst. Blytts opplysning gien-
gls av HegT $924, s.277) som f6yer til Fyn
i Danmark som spontan forekomst, men
angir ikke kilde. Alle nyere kilder, f.eks.
Hansen (1981), anf4rer den bare som inn-
fOft og forvillet i Danmark. I dag mener vi
med sikkerhet at arten bare er innfgrt og
naturaliserb i Norden.

Kartleggingmetode
Vi har kartlagt platanlonn ved A gA gien-
nom materialet i herbariene i Oslo (O),
Kristiansand (KMN), Arkeologisk museum
Stavanger (STVG), Bergen (BG), Trond-
heim (TRH) og Tromso OROM). Herbarie-
materialet var begrenset og mAtte sup-
pleres med andre kilder. Etter som
platanlgnn er lett A identifisere, har vi fes-
tet lit til angivelser av arten i krysslister i
O, BG, TRH og i Norsk institutt for natur-
forsknings (NINA) floradatabase og i rap-
porter og annen litteratur som har floris-
tisk informasjon. Forutsetningen for at vi
har kunnet bruke angivelsene for kartleg-
ging er at stedsangivelsene var koordinat-
festet i UTM-systemet, eller at de var sA
detaljerte at vi selv kunne finne koordina-
tene. PA denne mAten fikk vi en del infor-
masjon om arten i Norge, men for store
deler av Sor-Norge sto vi sA godt som uten
opplysninger. Vi har derfor befart storste-
parten av landet nord til Troms sarskilt
med tanke pA kartlegging av bl.a. platan-
lonn og har ellers notert forekomst av
arten nAr vi har vert pA reisefot i de siste
feltsesongene.

Ikke alle forekomster av platanlonn pA
vAr vei er akseptert som grunnlag for
utbredelseskartet. Individer som Apenbart
er plantet i hager og parker, i tettsteder,
langs veger, ved g6rder osv. er ikke regis-
trert uten videre. Arten er notert dersom
slike individer har gitt opphav til en ny
generasjon ved froformering, dvs. nAr vi
har funnet ungplanter av platanlOnn rundt
plantinger eller uavhengrg av plantinger,
og naturligvis nAr vi har funnet godt forvil-
lete eller naturaliserte individer.

Utbredelseskartet er produsert ved A
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lese inn lokalitetsdata med NINAs regis-
treringsrutiner for herbariedata og tegnet
ut etter prosedyrer beskrevet av Wilmann
& Baudouin (1989). PA kartet represente-
rer hver prikk 6n kvadratkilometer. En
prikk kan bety funn av ett enkelt individ,
men ogsd flere bestander innen den
samme kvadratkilometeren. Det er ikke
skilt mellom herbariebelegg, kryssliste- og
litteraturopplysninger og egne observasjo-
ner. Uten de tre siste kategoriene ville kar-
tet ha blitt svert ufullstendig. VAre obser-
vasjoner utgior ca.67 Vo av mateialet, som
tilsammen omfatter 1865 registreringer
fordelt pA 1632 kvadratkilometermter,
etter som flere registreringer kan ha
samme UTM-referanse og folgelig blir pre-
sentert med samme prikk. Kartleggingen
viser hvor utilstrekkelige tradisjonelle kil-
der er til A beskrive status for fremmede
arter. I flere sammenhenger er platanl6n-
nens utbredelse i dag klart undervurdert
(f.eks. av Frivoll 1994).

Utbredelse i Norge
Registreringer pr september 1995 viser at
platanlonn finnes forvillet i alle fylker i
S6r-Norge, med unntak av Hedmark (figur
1). Kolleger som arbeider i Hedmark har
heller ikke notert arten der (A. Often og
R. Haugan, pers. medd.). PA Ostlandet har
platanl6nn tyngdepunkt i lavlandet rundt
Oslofiorden, og serlig i byomrAdet Lille-
strom-Oslo-Drammen, men den finnes
spredt oppover i dalene til Lillehammer og
midtre Buskerud og Telemark. En luke
mellom Langesundfiorden og Risor tror vi
er reell. I Agder-frlkene har platanlonn ty-
delig sin tyngde langs kysten mens den pA
Vestlandet og Trgndelagfolger fiordene og
til dels dalene langt inn i landet. I likhet
med nedre deler av Ostlandet har Midt-
Norge noen dalforekomster i Sunndal,
Oppdal, Orkdal og Gauldal, og innlandslo-
kaliteter i Sn6sa og Grong. Arten sprer seg
ogsA i Namsos-regionen. PA Nordlandskys-
ten sor for Bodo er frekvensen omtrent den
samme eller litt hoyere som for deler av
Ostlandet. IfOlge Langeland (1994) er pla-
tanlonn plantet "helt nord til Finnmarko og
viser en herdighet som gior den egnet for
planting i "hele landet". Graff et aI. (1989)
anforer platanlonn med hardforhet H6-7k,
dvs. hardfOr i kyststrOk nord til Tromsg.
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Figur 1. Kjent utbredelse av platanlgnn (Acer pseudoplatanus) i Norge pr 1995.

The known distribution of sycamore (Acer pseudoplatanus) in Norway per 1995.
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Pr. i dag har platanlonn en suboseanisk
utbredelse som slutter seg til det utbredel-
sesmonster som Fagri (1960) har kart-
lagt for knegras (Danthonia decumbens),
myske (Galiurn odoratum), knappsiv og
lyssiv (Juncus conglorneratus, J. effusus),
pors (Myrica gale), smalkjempe (Plarutago
lanceolata) og groftesoleie (Ranunculus
flammula). At platanlonn er noe kystbun-
det blir understottet av frekvensen i vest-
norske fiorder, med et tyngdepunkt i ytre
og midtre fiordstrgk, noe avtagende b6de
mot ytterkysten (der det er relativt spar-
sommere med skoghabitater) og innover i
fiordene. Enkelte distrikter utmerker seg
med srerlig store mengder forvillet platan-
lonn, bl.a. Jreren-Ry$zlke, Bergensregionen,
Sunnfiord og deler av Sunnm6re, rundt
Alesund og Molde og i nedre deler av
Romsdal, jfr. figur 2 som illustrerer tetthe-
ten av funn i nordlige deler av Vestlandet
og Midt-Norge. Registreringene i fire fyl-
ker, i Rogaland, Hordaland, Sogn og
Fjordane og More og Romsdal, teller til-
sammen 1248, eIIer 76,5 7o av materialet.
Beregnet ut fra den delen av arealet som
ligger under 300 m o.h. i hvert fylke, er fre-
kvensen av platanl6nn stgrst i Rogaland,
der den er dobbelt si vanlig som i de andre
Vestlandsfylkene, se tabell 1.

Lid & Lid (1994) angir platanlgnn fra
nemoral til sOr-boreal vegetasjonsregion.
VAr kartlegging grr ikke grunnlag for A

endre denne angivelsen, men enkelte loka-
liteter i Nordland ligger ner opp mot eller
i mellomboreal region. Hos oss er platan-
lgnn hovedsaklig en lavlandsart, med
stgrst frekvens opp til 200 m o.h., med mer
spredte forekomster til 400 m (Hordaland,
Bergen iflg. Blom & Tpnsberg (199a);
Rogaland, Lund, kryssliste A. Danielsen, O;
Telemark, Fyresdal, belegg J. Kaasa, O). B.
Moe (1994) angir platanlonn fra vel500 m i
Telemark, Vestfiorddalen, som sA langt er
den hgyeste angivelsen i Norge.

Historie i Norge
Opplysninger om platanlonn i Norge i eldre
tid er sparsomme. Korsmo (1974, 3, s. 5)
peker pA at vi har fAtt oet nJrtt edellauv-
treslag inn i norsk floran. Han mener at
platanlgnn ble innfort omkring Arhundre-
skiftet, men det er grunn lil h fgre artens
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historie i Norge lenger tilbake enn det.
Platanlonn omtales av Schtibeler (1871,
1873-75, 1886-89) som nikke viltvoksen-
de", men han nevner ikke nAr vi begynte A
plante den. Platanlonn er imidlertid en av
17OO-tallets kulturplanter (Grue 1993,
Langeland 1994). Det fyldige lowerket var
trolig Arsak til at den ble plantet i barok-
kens parkanlegg, der det ble lagt vekt pA A
skape volum og massevirkning. Den ble
ogsA mye brukt i all6er (Langeland 1994).

Platanlonn ble innfgrt til Danmark for
1765 (Madsen & Lyck 1991), og det er
sannsynlig at den ble introdusert til Norge
av det dansk-norske rikets embetsmenn.
Langeland (1994) hevder imidlertid at
platanlgnn "har vrert dyrket i Norge i
mange hundre Aro, uten A angi kilde for en
slik antagelse. Den er ikke nevnt i den for-
ste norske hageboka, utgitt av Christian
Gartner, Trondheim i 1694 (Balvoll &
Weisreth 1994).

Den tidligste angivelsen av platanlgnn
fra Norge kan vere fra Gudbrandsdalen
ved J. Irgens, som var lege i Trondheim
1677-17L2. Hans "Trondhjemsflora" fra
1700, som omfatter mer enn planter som
vokser i Trondheim, inneholder en Acer
monta.num som Dahl (1892-93) angir som
Acer pseudoplatanus. For egen regning
fpyer Dahl til en merknad om at arten er
plantet, og at den kan vere forvekslet med
spisslonn (Acer platanoides), som vokser i
Gudbrandsdalen. Ut fra vAr kartlegging
synes Dahls antagelse om artsforveksling
6 vare rimelig.

Biskop J.E. Gunnerus, som virket i
Midt-Norge i andre halvdel av 1700-tallet,
omtaler ikke platanlgnn i Flora norvegica
fta7766-76 (Krovoll & Nettelbladt 1985).

Platanlonn ble dyrket i Bergen av apote-
ker J.C. de Besche, som bodde der mellom
1737 og 1787. Belegg av platanl6nn i hans
herbarium (nA i BG) kan imidlertid skrive
seg fra en av hans utenlandsreiser (D. Moe
1973, pers. medd., Eckblad 1983).

Schtibeler (1862) angir platanlpnn fra
Tautra i Nord-Trgndelag (oversatt fra
tysk) "hvor det i gamle tider lA et cisterci-
enser-kloster, lher er] den hoyst sannsyn-
lig blitt innfort av munker, og skal, som
man forteller meg, bare modne frukter i
gode somre". Klostervesenet kan ha vrert
en tidlig kilde for dyrking av platanlgnn i
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Figur 2. Kjente forekomster av platanl6nn (Acer pseudoplatanzrs) i nordre del av Vestlandet og
Midt-Norge. Kartet gir et inntrykk av artens frekvens i noen distrikter.

The known occurrences of sycamore (Acer pseudoplatanusl in the northern part of western Norway
and in central Nonruay. The map shows the frequency of the species in some districts.

Tabell 1. Frekvensen av platanlonn (Acer pseudoplatanas) i fylkene pri Vestlandet. Areal under
300 m o.h. angitt etter "Naturmiljget i tall 1994".

Frequency of sycamore (Acer pseudoplatanus) in the western Norwegian provinces. Area below 300 m
a.s.l. is according to "Naturmiljset i tall 1994".

Fylke
Province

Areal km2 under Registrert i
300 m o.h. ant. km2
Area sq. km Registered in
below 300 m no. ofsq. km

Reg. i Vo avkm2
i lavlandet
Reg. in Vo of sq.
km in the lowlands

.1gb

.s
100
km v

A.

$Y

,i
=l\

Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Mgre og Romsdal

4110
4548
4041
49L9

460
269
204
315

L]-,2

5,9
5,0
6,4
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Norge, men akkurat pA Tautra tror vi hel-
ler det dreier seg om spisslgnn (Acer plat-
anoides). Senere sier Schiibeler (1886-89)
at <denne art maa rimeligvis fgrst i den
senere tid vrere indfOrt til Norge". Han
angir ogsA at platanlgnn forviller seg i
skog pA Indergy i Nord-Trgndelag, at den
fAr spiredyktige frO ved Steinkjer, og at
den til da er blitt plantet nord til Steigen,
der den vokser godt. Selv hadde han imid-
lertid pA et tidligere tidspunkt sendt
platanl6nn til Tromso, der den dengang
bare nAdde buskform (Schtibeler 1873-75).
NA er det noksA mange fine trar av platan-
lgnn i byen.

I Blytts (1876) Norges-flora (over ,,vildt-
voxende Karplanter") nevnes ikke platan-
lgnn, men tjue Ar senere angir Blytt (1897,
s. 35) med A. Landmark som hjemmels-
mann at platanl6nn vokser i "Sondfiord:
Tysse, forvildet i urer og pi berge, pA flere
steder i mangde". Dette, sammen med
Schiibelers opplysninger, kan tyde pA at
arten som forvillet begynte A ggr. seg gjel-
dende, i den grad at den ble lagt merke til,
for vel 100-120 Ar siden.

Vi har ikke sjekket om platanlonn nev-
nes i noen av de mange pkonomisk-topo-
grafiske distriktsbeskrivelsene som kom ut
pA 1700- og 1800-tallet, men den er ifglge
ekserpt pA krysslister i BG iallfall ikke
nevnt av Tonning (1773) eller Flor (1817).
Vi ville dessuten ikke vite om plantene var
riktig bestemt. Selv om vi ikke har kunnet
fastslA nir platanlOnn kom til Norge (et
arbeid vi vil overlate til kolleger som er
mer skolerte i hagehistorie), er det trolig
dekning for A si at den har en omlag 250-
6rig historie bak seg her i landet. Vi vet
lite om hvordan den ble tatt inn i landet og
hvorfra materialet stammet, men vi kan
gA ut ifra at platanlgnn er blitt innfgrt
gjentatte ganger og at det som finnes av
platanlonn i Norge er av ulik proveniens.
Den genetiske variasjonen er forelOpig
ikke blitt undersgkt.

Karakteristika
I Europa finnes ville representanter for tre
av Acer-slektens seksjoner (Walters 1968).
Platanlgnn tilhgrer seksjon Acer, som van-
ligvis har enkjonnete blomster der pollen-
bererne er plassert langs innerkanten av
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diskus og som er uten melkesaft. VAr ville
spisslgnn tilhorer seksjon Platanoidea
Pax, som ogsA vanligvis har enkjOnnete
blomster, men der pollenbarerne er plas-
sert langs midten av diskus, og der det fin-
nes melkesaft. De to artene er dermed ikke
nert beslektet.

De blekgronne femtallsblomstene hos
platanlonn er ordnet i hengende klaser, i
motsetning til de mer opprette, brede
skjermkvastene med gule blomster hos
spisslgnn. Platanlonn blomstrer vAr-for-
sommer, samtidig med eller helst like etter
l6vsprett. Schiibeler (1873-75) angir etter
flere 6rs observasjoner at blomstring i Oslo
skjer 22-26 mai. Platanlonn blomstrer
dermed betydelig senere enn spisslgnn, og
blomstringen er ogsA mindre igynefallende
fordi klasene dekkes av bladene. Det kan
forekomme 60-100 blomster pr. blomster-
stand. Blomstene er enkjonnete; egentlig
enten hannlige eller tokjOnnete (hermafro-
ditiske), men disse siste er funksjonelt
hunnlige fordi deres stovbrerere ikke
Apner seg (Jones 1944). Begge typer blom-
ster finnes i samme blomsterstand, men
mengdeforholdet mellom dem varierer
mye; det forskyver seg dessuten med treets
alder. Det er som regel en overvekt av
hannlige blomster (HeSt L924).

Fruktene er spaltefrukt med "vinger,
som danner en vinkel pi mellom 50 og 90
grader (Jones 1944), et skille mot spiss-
lonn som har en mye bredere vinkel (120-
160 grader). Enkelte individer har frukter
med anslag av rodt (f. rubescens) eller er
sterkt rOde (f. erythrocarpum.) (Heg 1924),
som bl.a. noen herbarieeksemplarer viser.
Hver spaltefruktdel inneholder ett, sjelden
tofr4. Fra Storbritannia angirJones (7944)
at det ofte er ca 30 frukter pr. blomster-
stand. Tellinger pd Sunnmore og i Oslo (R.
Haxthow og R. Elven, upubl.) gir grunn til A
tro at tallet oftest er lavere i Norge (10-20).

Platanlonn har femlappete, grovb tan-
nete, m6rkegr9nne og motsatte blad (figur
3). Bladene skiller seg sterkt fra spisslgnn
ved at de er mye tettere tannete, men uten
de utdratte spissene pA lappene. Bladene
er hArete pA undersiden n6r de er unge,
senere har den mest utbredte formen bare
hAr i nervevinklene pA bladundersiden
(Hegt 1924, Jones 1944). Undersiden er
noe lysere (blAgronn) enn oversiden, og
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Figur 3. Frgplante og bladformer hos platan-
lfrnn (Acer pseudoplatanus). Frgplanten er teg-
net etter Jones (1944), bladformene etter Lid &
Lid (1994, Overst) og Borander (1977).

Seedling and leaf forms of sycamore (Acer
pseudoplatanus), redrawn from Jones (1944,
seedling), Lid & Lid (1994, upper leaf), and
Borander (1977).

kan ha et visst rOdsl{ar (,,atropurpu-
rertrnl>>, Borander 1977). Sterkt rode former
finnes, likesA variegerte (grOnn- og hvit-
flekkete) former. Bladformen varierer en
god del, bl.a. i innskjrering, som vanligvis
gilr 2O-60 Va inn i bladplaten, men den kan
gA inn til 80 Vo (,,pa.lmatifidum", Hegl
1924). Det finnes mange kulturformer,
hvorav noen er sterkt awikende fra
(normalen>. For eksempel har et belegg
fra Nordland, Brgnngy (P. Benum 1950,
TROM) svrert lys bladunderside og heste-
skoformede frukter.

Srerlig pA nervene pA bladoversiden fin-
nes kplleformede kjertelh6r som skiller ut
et ekskret i varmt ver; ekskretet gir over-
flaten et lakkert utseende (Heg,. L924).
Hostfargene er noksA triste, brunlig
gr@nne til rgdbrune, i motsetning til de
sterkt gule og rode fargene hos spisslgnn.

Barken til yngre individer er tynn, glatt
og gre; pA de gamle skaller barken i tynne,
avlange flak (Hegi 1924, Jones 1944).

I gode habitater i sitt kjerneomrAde i
Mellom-Europa kan platanl6nn bli mer
enn 400 6r gammel (Ellenberg 1978) eller
opptil 600 Ar (Hegt 1924, Jones L944) og
30-40 m hgy (Hegq1924, Kriissmann 1962
sitert etter Borander 1977, Walters 1968,
Ellenberg 1978).

Vi har lite informasjon om platanlpnns
storrelse og levealder i Norge. Lid & Lid
(1994) angir 10 m hoyde for Norge, men
dette er Apenbart for lavt. Langeland
(1994) angir alder pi over 250 ir og 25 m
hoyde. I Trondheim er et 165 6r gammelt
individ mAlt til 25,7 m, et ca 140 Ar gam-
melt tre til 31 m. Trrer som er 24-25 rn
hoye og har stammem6l pA 2,5 rn (opptil
3,6 m) er ikke sjeldne i byen (Borander
r977).

Formering og etablering
Platanl6nn har ingen vegetativ formering;
all spredning skjer ved fro. Arten danner
stubbeskudd (Hegi 1924, Jones 1944,
Korsmo 1984), noe som alle som har prgvd
6 ferne platanlonn kjenner til, men ikke
senkere eller rotskudd. Stubbeskuddene
fungerer dermed bare til nforyngelseo av
individet.

En eksperimentell studie i Storbritan-
nia har vist at pollen av platanlpnn kan
spire pA arret nAr temperaturen i blomsten
kommer opp i 5,5 oC (Pigott 1990); arten er
derfor vel tilpasset kjOlige forsomre. Platan-
lonn, i likhet med spisslgnn, produserer
lite pollen. Pollenkornene til vire lpnnear-
ter lar seg knapt identifisere til art (K.
Fagri, pers. medd.). Blomstene har duft og
nektar, og besgkes svert ivrig av en rekke
insekter.

Fruktene modner i lopet av september-
november (i Norge). Fruktmengden varie-
rer mye fra Ar til Ar, men ser ikke ut til A
ha noen klar sammenheng med sommer-
temperaturene (Pigott 1990). Svert fore-
lopige undersgkelser i 1995 (Haxthow og
Elven, upubl.) antyder at fruktene modner
litt tidligere ph Ostlandet (Oslo) enn pA
Vestlandet (Sunnmore), men den mildere
hosten vestpA gar at dette ikke er noe pro-
blem for arten.

Fruktene spres med vind. Berg (1989,
trolig etter Hegt 1924) angir observasjoner
av spredningsdistanse for lonn pA opptil
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4 km og 1000 m oppstigning, men de fleste
l6nnefruktene blir nok spredt over vesent-
lig kortere avstander. Sjansene for lang-
spredning er storst i hostperioder med mye
ruskevrer. Opplysninger pA herbarieark
kan ogsA antyde relativt lang sprednings-
distanse i Norge. I Sogn og Fjordane,
J6lster kommune, ble to frukter samlet pA
qi sngfonn i fiellet nord for BggArdene ved
Alhus i 1130 m hoyde, av Johannes Lid,
1951 (BG). Platanlonn har mange fore-
komster i bygdene rundt Jglstervatnet, i
hoydeniv6er pA rundt 210-300 m o.h.
Dette kan innebere en vertikaltransport
pfl minst 800 m og en distanse pA 3 km,
vurdert ut fra topografien i omrAdet.

Vi har ikke funnet tidligere opplys-
ninger fra Norge om hvor gammel platan-
lonn er for den beg5mner A blomstre og pro-
dusere frO. Jones (L944) angir 20-30 irs
alder for forste frosetting hos frittstAende
trer i Storbritannia. Slike trer kan blom-
stre og sette frukt Arlig, mens blomstring
hvert andre eller tredje Ar er sannsynlig
hos individer som har ugunstigere forhold.
Heg:, (1924) angir blomstring ved 30-40
Ars alder, eller ved 20 Ars alder i gunstige
tilfeller. En undersokelse som er i gang pA
Sunnmore (R. Haxthow, upubl.) antyder
en mye tidligere reproduksjon i Vest-Norge
enn hva som er kjent andre steder. I flere
bestander blir platanlonn reproduktiv 10-
13 Ar gammel. Den samme undersokelsen
antyder ogsA at trerne setter frukt (nes-
ten) Arvisst nAr de har nAdd reproduktiv
alder, og at unge trer setter forholdsvis
mange frukter i hver klase sammenlignet
med eldre trrer. Det er p6fallende at arten
ser ut til A reprodusere vesentlig raskere i
Norge enn der den kommer fra, noe som
har klare folger for dens potensielle spred-
ningshastighet hos oss. Spredningshastig-
heten og effektiviteten mA ogsA vurderes
ut fra den h6ye alderen treet kan oppni (se
ovenfor) og at det produserer frukter gien-
nom hele sin levetid,

Fr@ene overvintrer oppe pA bakken og
spirer der, fra ganske tidlig pA vAren, og
ofte i store mengder. Platanlgnn danner
ikke varig frgbank (Grime et al. 1988); frO-
ene blir ikke i jorden mer enn ett Ar. De
inneholder ikke opplagsnering, bare to
bendelb6ndaktige, gronne froblad (se figur
3) som folder seg ut av froskallet. Den tid-
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lige spiringen ser ut til A kunne gi frOplan-
tene av platanlgnn et forsprang i forhold
til andre arter i feltsjiktet.

Et spireforsok med fua av seks ulike pro-
venienser viste at proveniensene reagerte
Iikt pA ulike kombinasjoner av jordvaria-
bler, dvs. at fromaterialets opprinnelse var
mindre viktig enn jordforholdene for spi-
ring og vekst (Helliwell & Harrison 1978).
Det hevdes at jordsmonnets pH og nerings-
innhold er de viktigste faktorene for etable-
ring av platanl6nn i et omrAde (Jones
1944). Jorden bor vare jevnt fuktig, men
godt drenert, relativb dyp, relativt baserik
og ikke for fattig pA fosfat. Etablering skjer
lettest pA jord der humus omsettes raskt og
nitrifisering finner sted. Jones (1944) anser
platanlonn i noen grad for 6 vere nitrofil,
spesielt i froplantestadiet. De mange angi-
velsene av fro-lungplanter i plantesosiolo-
giske tabeller fra ulike typer lpvskog synes
A bekrefte dette synet. Trass i pAstanden
om at platanlgnn trives best pA ikke for
sur jord, kan den spire pA jord med pH litt
over 4,0 (Jones 1944), og frgformert platan-
lonn er nA funnet forholdsvis hyppig i
meget sure lyngheier vestp6 (R. Haxthow,
upubl.; egne observasjoner). En stor andel
av froene er vanligvis spiredyktige.

Froene har ikke gode spireforhold i et
tett grasdekke (Helliwell & Harrison
1979). Dersom platanl6nn slAr opp i gras-
mark, er det gierne pA flekker med ipent
feltsjikt eller blottlagt mark, f.eks. i trAkk-
groper. PA beitemark vil fro-lungplanter
bli beitet ned, men dersom beitetrykket i
noen Ar er svakt, kan det vrere tilstrekke-
lig til at arten fAr fotfeste. Ungplanter tiler
derimot konkurranse, f.eks. med ugras,
bedre enn ungplanter av ask gi6r, men for-
holdet mellom ungplanter og ugras kan
avhenge av lysforholdene (Helliwell &
Harrison 1979). Platanlonn spirer sarlig
godt pi mer eller mindre naken jord i dyp
skygge, f.eks. under et tett kronedekke,
enten dette er i lovskog eller f.eks. i gran-
plantefelt (se nedenfor).

Vekst og voksebetingelser
Platanlgnn er ett av de europeiske tresla-
gene som vokser raskest, med Arsskudd pA
ca. 1 m inntil 5-6 m hoyde er nAdd (Jones
7944). Den vokser bra ogsA i skygge, men
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veksten avhenger mye av jordsmonnet. PA
senere stadier avtar bAde skyggetoleranse
og vekst; som .voksent" individ blir platan-
lOnn en halvskyggeart. Rask ungdoms-
vekst (til 20-30 6rs alder) giq arten et
potensiale i energiskogbruk. Arlig tOrr-
stoffproduksjonen er 6-L0 tonn pr ha, som
er noe mer enn hos grAor (Alnus incana) og
omlag det doble av produksjonen hos osp
(Populus trernula) (Korsmo 7982). Veksten
opphgrer i alderen 80-100 Ar (Hegi 1924).

Platanlonn trives godt pA kalkholdig
jord (rendzina) og vokser bra pA sandjord
(Jones 1944). Veksten hos ungplanter ble
funnet A vere positivt korrelert med pH (>
4,0) og mengden av utbybtbart kalsium og
kalium (Frankland & Harrison 1985).
Ungplanter finnes ogsA nA og da pA myr
(Jones 1944), noe som ogsA forekommer i
Norge. Det er et Apent spOrsmAl om platan-
lgnn i noen grad kan etablere seg pA myr'.
Derimot er det indikasjoner pA at platan-
l6nn kan etablere seg i bartreplantinger
(H6land & Aamlid 1982, Skogen 1991), og
Jones (1944) angir at bartrestro er et sub-
strat der en ofte finner oppslag av platan-
llnn.

Som nevnt er platanl6nn skyggetolerant
som ung; den vokser bedre i skygge enn
bAde ask og bok (Jones 1944). Denne evnen
er undersokt av Taylor & Davies (1985,
1988) som pipeker at bladene ikke har
evne til A reagere p6 raske endringer i lys-
forholdene, slik bladene hos andre Iavtrrer
(som spisslgnn) kan, f.eks. ved A utnytte
Iysflekker i et kronedekke. I tempererte
lgvskoger er det srerlig h6y innstrAling om
vAren, mens lystilgangen senere i se-
songen bare er 0,5-5 Vo av lyset i Apent ter-
reng. Platanlgnn spirer tidlig i sesongen og
kan som ungplante utnytte lysmengder
som er utilstrekkelige for andre treslag.
Taylor & Davies (1985) har vist eksperi-
mentelt at platanl6nnblader, i motsetning
til bjork, oppnAr maksimal vekst allerede
ved lav innstrAling. Under et tett krone-
dekke er det ofte relativb fuktig, noe som
grr h6yt turgortrykk i bladene og er gun-
stig for bladveksten.

b"ntt" kombinasjonen av evne til e En mellom'erropeer
vokse under dArlige lysforhold og i humid Platanlonn er en mellom- og soreuropeisk
miljO kan v&re en forklaring til den storre art. Den har tyngdepunktet i sin naturlige
frekvens platanlonn har i oseaniske omrA- utbredelse i Mellom-Europa (BeNeLux,
der b6de i storbritannia (Pigott 1990, Frankrike, Tlskland, Sveits, Osterrike,

Rodwell 1991-92) og i Norge. Ogsi i
Mellom-Europa har den tyngdepunkt i
humide omr6der (Heet 1924, Ellenberg
1978). Evnen til A spire og utvikle ung-
planter under dArlige lysforhold g,ar at
man ofte finner en tett "underskog" av
platanlpnn i felt- og busksjikt i skyggefulle
skogtyper og andre typer sluttet vegeta-
sjon, bAde i Storbritannia og Norge. Slike
smAplanter har vist seg A kunne vare gan-
ske gamle, med svert korte irsskudd. De
stagnerer inntil et brudd i kronedekket gir
dem mulighet for rask lengdevekst.

Bladene har evne til A stille seg horison-
talt slik at de danner en tett bladmosaikk.
Dette, sammen med en oft,e hgy krone hos
voksne trrer, fgrer til at lite lys slipper
gjennom kronen ned til bakken. Som
modne trar skaper platanl6nn dyp skygge.
Lovet har en pH pA ca 4,5 og brytes ned i
lopet av to Ar, i motsetning til blad av alm
og ask som forsvinner i lopet av ett Ar, og
furunAler som det tar 24 Ar A bryte ned
(Ellenberg 1978).

Rotsystemet bestAr av en forholdsvis
liten tapprot (som kan mangle) og et gan-
ske tett og dyptgAende system av sidergt-
ter. R6ttene har rikelig med rothAr.
Platanlgnn har hovedsaklig sAkalt vesiku-
ler-arbuskuler mykorrhiza, men kan ogsA
ha ektomykorrhiza. Infeksjonsgraden er
Iav ved lav pH og i jord med hoyt humus-
innhold. Mykorrhizadannelsen kan skje
tidlig i plantens utvikling og ha betydning
for dens evne til A konkurrere med andre
planter (Frankland & Harrison 1985).

Platanlgnn er middels frostgmfintlig
sAvel vAr som vinter (Ellenberg 1978),
mindre frostpmfintlig enn mange andre
Iavtrrl (Jones L944\. Den er resistent
overfor saltpAleiring (Jones 1944, Clap-
ham et al. 1987) og tAler ogsA luftforurens-
ning i form av stlv; det siste giOr den vel-
egnet for planting i byer og langs veger.
IfOlge danske erfaringer tAler platanlgnn
godt A vokse i vindfulle omrAder; den bru-
kes derfor i leplantinger (Olesen 1979).
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Figur 4. Utbredelsen av platanlpnn (Acer pseu-
doplatanus); en europeisk art. osa': arten er
innfgrt (synantrop). Etter Meusel et al. (1965).

The distribution of sycamorc (Acer pseudoplata-
nus), a European species. *sa': the species is
introduced (synanthropic). Redrawn after Meusel
et al. (1965).

IJngarn, Tsjekkia, Slovakia), men finnes
ogse i Ost-Europa (Polen, Ukraina), Bal-
kan/SgrOst-Europa (det tidligere Jugo-
slavia, Albania, Bulgaria, Romania) og
Sor-Europa (Hellas, Italia med Sicilia,
Spania, Portugal) (Meusel et al. 1965,
Walters 1968). Andre steder er den natu-
ralisert, se nedenfor om forholdene i
Storbritannia. Walters nevner ikke Norge
srerskilt, etter som den ikke er hjemlig hos
oss. Meusel et al. (1965) viser den antatt
naturlige utbredelsen av platanlgnn (figur
4) og anmerker hvor den er innfgrt (syn-
antrop).

Ellenberg (1978) setter platanlgnn i en
utbredelsesgruppe av "egentlig mellom-
europeiske arter> best6ende av bl.a. agn-
bOk (Carpinus betulus), bgk (Fagus sylua-
tica), sotkirsebrer (Prunus ctuium),
vintereik (Quercus petraea), storlind (Tilia
platyphyllos), barlind (Taxus baccata) og
efoy (Hedera helix).

I Mellom-Europa overlapper platanlpn-
nens Okologi med b6kens, bortsett fra at
bOk kan stA pA surere jord enn platanlpnn,
og platanlonn gir pA fuktigere mark enn
boken gjor (Ellenberg 1978). Platanlonn
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horer hjemme i edellgvskoger og beslek-
tede skogtyper (den plantesosiologiske
gruppen "Fagetalia"). Ingen steder i det
mellom-europeiske kjerneomr6det er plat-
anlonn det fremherskende treslaget, men
den inngAr spredt i de rikeste b6kesko-
gene, bl.a. i kalkbokeskog, i tgrre bgkesko-
ger i brattlende, og mer spredt i bOkeskog
pA sur mark. Videre inngAr platanlonn i
blandingsskoger med lind, eik, agnbok, ask
m.fl., i montane (500i900-1500/1700 m o.h.,
avhengig av regionen) blandingsskoger av
bok, edelgran og gran, og i subalpine svart-
furu- (Pinus nigra) og furuskoger. Den er
ogsA tilstede i ask-svartorskoger pA fuktig
mark langs vassdrag og i edellpvskog med
ask og alm pA flommark. I mange av skog-
typene inngir platanlonn i et lavere/yngre
tresjikt og i busksjiktet. Den finnes bAde i
"uberort, (naturner) skog, i noe beitet
skog og i hugstpAvirkede bestander.

Platanlonn har muligens et konkurran-
sefortrinn fremfor andre lpvtreslag pA sub-
alpint nivi (dvs. over montant nivA), der
den kan dominere sammen med bok (i den
plantesosiologiske assosiasjonen "Aceri-
Fagetum" som anses betinget av et noe
oseanisk og snorikt klima); den er srerlig
vanlig i Jura- og Vosges-fiellene (Ellenberg
1978).

Ut fra platanlonns vide okologiske
amplitude i Mellom-Europa er det ikke
uventet at den ogsA har fAtt fotfeste i
Norge.

Sideblikk til andre land
Utenfor den mellom- og sor-europeiske
hjemmebanen har platanlpnn sarlig fAtt
fotfeste i Nordvest-Europa. I Finland an-
gis den f.eks. ikke som forvillet (Hiimet-
Ahti et aI. 1986), selv om den er dyrket og
hardfor i noen kystomrAder i sorvest
(Hdmet-Ahti et al. 1989). I Sverige er den
innfOrt "pi relativt sen tid" (Statens natur-
vArdsverk 1982). Den forynger seg i Sor-
Sverige, der den kan konkurrere ut bok i
foryngelsesfaser. I Danmark er platan-
lonn godt naturalisert. Den varierer i fre-
kvens fra A vere meget alminnelig til A
forekomme hist og her (Madsen & Lyck
1991). Hansen (1981) oppgir den som
.m[eget] almlindelig], dog hlist og] hlerl i
V. Jvlland."
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I Storbritannia har den en historie kan-
skje tilbake til middelalderen (Godwin
1975, Pigott 1990), og her er dens historie
og Okologi ogsA bedre dokumentert enn i
andre land. Sent i det 16. irhundret og tid-
lig i det 17. ble platanlonn plantet i sti-
gende grad, spesielt i parker, all6er, ave-
nyer, rundt slott og gods. Noe senere ble
den tatt i bruk i leplantinger og plantet for
virkets skyld (Jones 1944). I dag ligger
platanlgnn pi andre plass (etter tunbal-
derbrA, Chomomilla suqueolens) pA listen
over de tjue mest utbredte artene av frem-
med opphav i England (Hill 1994). Den er
fullt naturalisert og ett av de vanligste tre-
slagene i et vidt spekter av habitater i
Storbritannia. Den utgiOr vel 4 Vo av det
britiske skogarealet og er det femte vanlig-
ste treslaget i rik lgvskog (Grime et al.
1988). OgsA i Storbritannia opptrer den
som pion6r, bl.a. pA blottlagt kritt (Locket
1945), men sarlig vokser den godt i skog
pA frisk, middels rik jord (Jones 1944,
Pigott 1990, Grime et al. 1988, Rodwell
1991-92). Den fortrenger hjemlige britiske
arter som ask (Frarinus excelsior) og alm
(Ulmus glabra), som har lignende habitat-
preferanser (Helliwell & Harrison 1979).
Rodwell (1991-92) dokumenterer at plat-
anlonn er srerlig vanlig i lgvskoger av ask-
naverl6nn-skogbingel-type (Fraxinus excel-
sior-Acer campestre-Mercuriqlis perennis),
i en nordlig/montan parallell der naver-
lonn er byttet ut med rogn (Sorbus &ucu-
paria) og i en eik-einstape-bj6rneber-type
(Quercus-Pteridium aquilinurn-Rubus fru-
ticosus). I disse skogtypene inngAr den ofte
i tresjiktet, men i flere andre finnes den
mest som ungplanter, bl.a. i flere typer
svartorskog (Alnus glutinosa), bokeskog
(Fagus syluatica) og eikeskog (Quercus
robur, Q, petraea) og i barlindskog (Taxus
baccata). Videre angis den som hyppig
ungplante i en kalkengtype.

PA de britiske @yer trives platanlOnn
best i nordlige og vestlige deler, der kli-
maet er mer oseanisk enn pA lstsiden.
Pigott (1990) mener at nedbpr og tgrkefre-
kvens er avgigrende for om platanlpnn lyk-
kes i konkurransen med andre treslag i
skogvegetasjon. Den er da ogs6 svrert kon-
kurransedyktig i Irland, og sprer seg i lik-
het med bok(Fagus syluatica), som ogsi er
en fremmed art i Irland. Baserik jord og
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hekker er der viktige habitater for etable-
ring og spredning (Dierschke 1982, 1985).

Vegetasjonspkologi i Norge
Voksested nevnes pi noen herbarieetiket-
ter, men de viktigste kildene til kunnskap
om artens okologi i Norge ligger i de
mange inventeringene og lovskogsunderso-
kelsene som er tutfart fra L970 og til i dag,
og som er nedfelt i rapporter og hovedfags-
oppgaver. VAre egne observasjoner er i alt
vesentlig i overensstemmelse med opplys-
ningene fra denne litteraturen.

Ostlandet. PA herbarieetiketter (O) finnes
opplysninger om at platanlgnn finnes pA
veikanter og annen skrotemark, rik kant-
skog mot rikmyr, rik skog, ung edellovskog
og blandet bar-/lovskog.

Artens rolle i skog pA Ostlandet er fort-
satt noe usikker. Av 114 lgvskoglokaliteter
som ble inventert fra Ostfold til Telemark i
begynnelsen av 1970-tallet (Korsmo 1974,
1-2) angis platanlonn bare for 6n (i Vest-
fold, Larvik). Ville registreringer mer enn
tjue Ar senere ha gitt samme resultat? Vi
mistenker at platanlonn moter sterk kon-
kurranse med bl.a. spisslonn (Acer platan-
oides) i de relativt tarre og varme lgv-
skogene rundt Oslofiorden og nedover
Telemark-Agderkysten, siden vi finner sA
fA referanser til den. Men kanskje har
platanl6nn nA "tatt av> i sorost, for
Korsmo & Svalastog (1993a) melder i for-
bindelse med barskoginventering i Akers-
hus og Oslo at arten er ounder etablering i
edellovskog og andre naringsrike skog-
samfunn ved kysten i Sor-Norge". De viser
foto av ung platanlpnn omgitt av gran.
Platanlonn angis dog bare fra to av farti
barskogslokaliteter i Akershus/Oslo, og det
er ingen angivelser av platanlgnn i bar-
skog i Ostfold (Korsmo & Svalastog
1993b), jf. figur 1 som heller ikke har
mange forekomster i Ostfold.

Korsmo & Svalastog (1993a) gir en
mulig forklaring pA spredningen i rikere
skogtyper i regionen: nNitrogennedfall
giennom nedboren er trolig en viktig Arsak
til at platanllnn ekspanderer i lavlandet
rundt Oslofiorden". Dette kan vare tilfelle,
men platanlonn er under vel sA sterk eller
sterkere spredning i landsdeler som er lite
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beryrt av nitrogennedfall, som hele strek-
ningen Nordfiord-Trondelag-Nordland, jf.
Torseth & Pedersen (1994). Et par andre
henvisninger til platanlgnn finnes hos
Bronger & Rustan (1983, i alme-lindeskog)
og hos B. Moe (1994 , i 6n av 33 lokaliteter
i Telemark, i lOvblandet granskog i
Vestfiorddalen).

VAre egne erfaringer er at platanlonn
forelOpig ikke er godt etablert i skog pA
Ostlandet. Den forekommer og er til dels
ekspansiv i enkelte bestander av edellgv-
skog (f.eks. i Eidsvoll, Oslo-omridet og
Lier), men den er mye mer utbredt i subur-
bane omrAder som et "ugras" i villastrok
(f.eks. i Oslo og Drammen). I tillegg til
mulig konkurranse med spissl6nn i skog,
sA "konkurrerer> ogsA de to artene om
popularitet som prydtre. Spissl6nn har en
rekke fortrinn, bide i vArdrakt, hgstdrakt
og i en generelt friskere farge pi lovet.
Platanlpnn er ikke serlig populer som
prydtre pA det kontinentale Ostlandet, i
motsetning til vestpA der spisslgnn gAr
dArlig i kystklimaet. Antallet mulige
spredningskjerner for platanlgnn er derfor
vesentlig mindre ostpe.

S6rlandet. Det er pAfallende at platan-
l6nn mangler i en rekke arbeider om skog
og i regionale inventeringer fra landsdelen,
f.eks. Bjornstad (1971, eikeskog i Sggne),
Drangeid & Pedersen (1982, VegAr-
vassdraget), Drangeid (1983, KosAna) og
Damsgaard (1984, Flekkergya). Men i
NRK-programmet "Ut i naturen" i oktober
1994 ble det vist bilder av platanlonn i
eikeskog og kommentert at platanlgnn
holdt pd A etablere seg i eikeskog pA
Sgrlandet. Dette kan delvis forklares ved
at den har "forsoksvis vrert brukt til
underplanting i eldre eikebestando (Borset
1985, Frivoll 1994).

I lgvskogsinventeringene angir Korsmo
(1974, 3, 1978) platanlonn fra alm-linde-
skog, lavurt-eikeskog og blandingsskoger
med eik (Quercus spp.), spissl4nn (Acer
platanoides), svartor (Alnus glutinosa),
ask (Fraxinus excelsior) m.fl. PA herbarie-
belegg fra Sorlandet angis dessuten at den
vokser i askebestand, langs strender, i
bergsprekker og i sjokanten.

Situasjonen pA SOrlandet er dermed
omtrent den samme som pA Ostlandet;
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arten s;mes forbsatt 6 vere under etable-
ring. Frekvensen oker vestover, og grensen
for hyppig forekomst synes i dag A gA
rundt Kristiansand. I de ostre delene
synes den fortsatt vrere direkte sjelden og
lite etablert, unntatt i og rundt noen av
Sgrlandsbyene, f.eks. Arendal.

Vestlandet. KjerneomrAdet for platan-
IOnn i Norge i dag (og trolig i fremtiden) er
strekningen Rogaland-Romsdal. Her har
den bAde den tetteste forekomsten. de stor-
ste bestandene og den storste Okologiske
bredden. Skogen & Odland (1989) anmer-
ker at "den er i ferd med A etablere seg
som et fast innslag i sekundar lauvskog pi
bra jord i lavlandet. Dette er ogs6 vanlig
pA Vestlandet". I en TWINSPAN-bearbei-
ding av et stort antall lBvskoganalyser
kommer platanlpnn ut som en karakteris-
tisk art for fattige lgvskogtyper av gjen-
groingskarakter, der bl.a. krattlodnegras
(Holcus mollis) er viktig (P.A. Aarrestad,
pers. medd.).

Arten er Apenbart i sterk spredning ogsA
i edellgvskog som ikke er av gjengroings-
type. Den angis A opptre hyppigere i busk-
sjiktet og som juvenil (i feltsjiktet) enn i
tresjikt bAde i inventeringsrapporter og i
tabeller i plantesosiologiske arbeider. Det
kan tyde pA at den i sluttet skog har visse
vansker med A overkomme ungplantesta-
diet og nA opp i tresjiktet, men det kan
ogsA vere et tegn pA at den i mange dis-
trikter har etablert seg for alvor f6rst i de
senere Arene (siste 20 Ar?).

Utvalget av skogtyper og andre habitat-
typer 96r frem av fOlgende liste:
- Eikeskoger, bide de fattige og de rikere,

ofte sterkt beitet (Korsmo 1974, 3, og
Bakkevig 1981; Rogaland, Skogen 1991,
Hordaland).

- De fleste edellgvskogstyper av alme-,
alm-linde- og aske-typer (Korsmo 1974,
4, 1978, H6land & Losvik 1976, Blom
1982, Fottland 1982, Rygg 1982, Holten
1984, Qvstedal 1985, Aarrestad 1985,
Skogen & Vetaas 1987, Bugge 1993),
ofte tydelig kulturpAvirket.

- Et vidt spekter av svartor-dominerte
skoger, mest i busksjiktet og serlig i
gjengroingsfaser etter beite (Korsmo
I974,4, Fremstad 1983, Skogen 1991).
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- Furuskog og furu-hasselskog (Skogen
1990, 1991).

- Flommarkskog av grior (Skogen &
Vetaas 1987) oC elveor (Odland 1979).

- Tarr.e blandingslovskoger (Skogen 1990),
gjengroingsskoger av forskjellige lav-
trrer (HAland & Aamlid 1982, bjorke-
skog (HAland & Losvik L976), kristtorn-
bestander og strandskog (Skogen 1991).

- Enger, kant- og krattvegetasjon (Skogen
1990), granplantninger, veg- og Er4fte-
kanter (HAland & Aamlid 1982, Skogen
1991), sterkt beitet hei, lyngmark med
bjork, beitet skog (HAland & Losvik
1976) og berg ved sjoen (J. Lid, belegg
herb BG).

I en detaljert undersokelse av ett, begren-
set omrAde, HawA (Hordaland), angir
Austad & Skogen (1988) platanlgnn fra en
serie habitater: ruderat og dyrket mark,
tSrc og frisk natureng, skogkant, bland-
skog, rik edellgvskog og bekkeraviner, med
storst frekvens i den siste habitattypen.
Dette viser hvilken betydning og tkolo-
giske bredde arten kan fA lokalt.

Oppsummeringen kan gi inntrykk av at
platanlonn pi Vestlandet bare er et bygde-
og skogstre, men det skyldes (som pA
Ostlandet) at det blir foretatt fA vegeta-
sjonsokologiske undersokelser i byer og
bynrere omrAder. I Bergen er platanlgnn
lokalt blitt dominerende treslag i skog der
ogsd en rekke andre fremmede arter inn-
96r, f.eks. b4k (Fagus syluatica), svensk-
asal (Sorbus intermedia) og mispel-arter
(Cotoneaster bullatus, C. diuaricatus) i
80-150 m hoyde, og sammen med b6k og
flere fremmede bartrer i 400 m hgyde
(Blom & Tgnsberg 1994).

PA grunnlag av sine inventeringer av
lovskog skriver Korsmo (L974): *Pe NV-
landet kan den lplatanlonnl danne egne
naturlige bestand med pen stammeform,
og er i disse strok en hemsko for skog-
reisingen. Treslaget ser her ut til A kon-
kurrere at Alnus incanq. [grAorl ganske
lett, og kanskje ogs| Fraxinus excelsior
[ask] i friske edellauvskogssamfunn." I ut-
kast til verneplan for edellgvskog for Mpre
og Romsdal omtaler Bugge (1993) platan-
lonn fra 14 av de 33 lokalitetene som fore-
sIAs vernet. Det betyr at platanl6nn virke-
lig har fAtt innpass i lovskogen i dette
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fylket. En lovskog i Orskog betegnes som

"platanl6nnbestand"; ellers angis arten i
hasselskog av kusymre-almeskogtypen,
alm-hasselskog av alm-lindeskogtypen,
bjorkelier, blandingslovskoger med bjorke-
arter, hassel, ask, osp m.fl., svartorskog,
grAor-askeskog og grAor-platanlonnskog.

Vire egne rekognoseringer mellom
Rogaland og Romsdal i 1994-95 bekrefter
og forsterker oppfatningen av at platan-
l6nn har fAtt fotfeste pA store deler av
Vestlandet (tabell 1) og inntar mange
typer habitater. Det er fortsatt en tydelig
konsentrasjon til bebodde omrAder og vei-
kanter, men omfanget av naturalisering er
betydelig storre enn i andre landsdeler.
Det kan ogsi synes som om det Okologiske
spennet er stgrre, og at platanlpnn pA
Vestlandet bAde kan finnes i fattigere og i
mer etablerte vegetasjonstyper enn vanlig
ellers i landet.

Midt-Norge. PA Nordmore og i Trgnde-
Iagsfylkene er platanlgnn tidligere regis-
trert i rike lovskogstJryer, f.eks. gras-urte-
rik almeskog, hoystaude-almeskog og
grAor-heggeskog (Baadsvik 1981, Fremstad
& Bevanger 1988, Aune & Holten 1984,
Bugge 1993). I midtre Sunndal slAr den
kraftig opp i granplantefelt (egne observ.).
I Trondheim vokser arten i mengder bl.a.
pA Bydsen (egne observ.) og Ladehalvoya
(Holten 1978, egne observ.) der den inngAr
i blandingsskoger, bAde torre og friske
typer. Mellom Trondheim og Steinkjer er
de fleste observasjoner fra kantskog, veg-
kanter og forstyrret mark, men platanl6nn
er ogsi sett pi tOrre berg (f.eks. i Stjordal).
I Namsos-omrAdet er de fleste forvilleoe
forekomstene registrert inntil strandnere
bergskrenter og pA skrotemark.

Monsteret er dermed noksA likt det vi
finner pA Ostlandet: noe forvilling og natu-
ralisering i skog i de klimatisk gunstigere
delene, oftest bare forvilling ved bebyg-
gelse, pA veikanter og skrotemark i de
mindre gunstige delene, og en viss konsen-
trasjon til byomrAder. Det er imidlertid
mye som tyder pA at platanl6nn fortsatt
har et meget stort potensiale for ekspan-
sjon i Midt-Norge.

Nord-Norge. I nord er platanl6nn forel6-
pig bare funnet forvillet i Nordland. A.
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Often (pers. medd.) angir at platanlonn
inngAr i blandingsskog og danner renbe-
stand nesten uten undervegetasjon, 105 m
o.h., i Storfiorden i Bronngy, rundt et ned-
lagt bruk. I Heroy inngAr platanl6nn i
plantefelt av furu, gran og lerk pA mark
som tidligere hadde bliberbjorkeskog
samt i blAbarbjgrkeskog (T. Presto pers.
medd.). Vi har sett arten bAde i veikanter
og andre forstyrrete og Apne steder og
naturalisert i gjengroingsskog i tidligere
heiomrAder (Dgnna og Melgy). De nordlig-
ste forekomstene, i Lofoten og lengst sgr i
VesterAlen, sJmes vere noksA ferske forvil-
linger pi veikanter, skrotemark og ner
strender.

Men arten dyrkes ogsA videre nordover,
og det er trolig at dens klimatisk bestemte
nordgrense som forvillet vil ligge rundt
Midt-Troms. Begge lgnneartene er brukt
som hagetrer i SOr- og Midt-Troms, men
svert ulikt utbredt. Spisslgnn kan dyrkes
pA gode steder i innlandet til MAlselv og
Balsfiord, men gAr dirlig pA kysten.
Platanlgnn 96r d6rlig i innlandet, men
desto bedre pi kysten. Graff et al. (1989)
oppgrr at det eldste treet som er kjent fra
Tboms stAr i hagen pA handelsstedet pA
Ibestad, er ca 100 cm i stammediameter og
over 100 Ar gammelt. En ettersgking rundt
denne hagen kunne kans$e flytte nord-
grensa allerede.

Spredningsmgnstre
Platanlonn er i stor grad knyttet til kultur-
landskap, i videste betydning. I alle lands-
deler vokser arten langs vegkanter, i
skogsbryn og krattskog rundt innmark, og
rundt bebyggelse pA landsbygda, i tettste-
der og byer. Skogen & Vetaas (1987)
utsagn om at "over hele Vestlandet (unn-
tatt de innerste fiordstrokene i Sogn), er
den i dag et viktig tre i suksesjonen pA
gammel kulturmarko gielder i stor grad. I
landsdeler der den gior mindre av seg enn i
vest, s5rnes veg- og skogkanter A vare de
fremste spredningsvegene, i tillegg til inn-
grep i blandingsskog (hugst, bebyggelse,
anlegg o.l.).

I flere distrikter, bl.a. Hardanger og
Sunnmgre, opplyser gArdbrukere at plat-
anl6nn for alvor begynte A spre seg da
utmarksbeitet opphorte, dvs. pA 1960- og
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70-tallet i de omrAdene. Vi antar at omleg-
gingene i jordbruket er hovedArsaken til
dagens sterke ekspansjon i landdistriktene
vestpi.

I en del tilfeller er kilden til nyetable-
ringer ganske Apenbar. Langs mange vest-
Iandsforder med spredt bosetting opptrer
platanlonn rundt enkeltliggende gArder
(der en gierne finner eldre individer), i
mindre bygdelag og husansamlinger og lig-
nende steder, mens den mangler pA strek-
ningene mellom gArdene der det ikke er
bosetting eller dyrket mark og hvor vege-
tasjonen er naturlig eller naturnar. Ofte
kan en ane at spredningen av platanlonn
har startet fra embetsmannsgArder (soren-
skriver-, lensmann-, offiser-, klokker- og
presteg&rder o.l.), store bondegArder og
bruk, kirkegArder og andre sentrale steder
i bygdene der en kan ha hatt visse hage-
tradisjoner, noen kanskje tilbake til 1700-
og 1800-tallet. Et lignende monster har en
trolig i byer. For eksempel ble det i
Trondheim anlagt hager rundt storgAr-
dene Devle, Lade og Leangen (alle pA
Ladehalvoya) i 1820-40-6rene; hager der
det i dag finnes meget store platanl6nn
(Borander 1977) oe der arten i dag er
svert vanlig som forvillet (egne observ.).
filsvarende s;mes de storste konsentrasjo-
nene av platanlgnn i Oslo A finnes i de
eldre villaomrAdene pi Bygdov og pA
strekningen Smestad-Ris-Holmenkollen
(egne observ.).

Forvaltning og sluttmerknader
Det er et akseptert prinsipp innen plante-
geografi at utbredelsen av arter og vegeta-
sjonstyper primart blir kontrollert av kli-
maet, men at klimaet forandrer seg over
tid (Cain t94$. Arter hvis utbredelse ikke
er i likevekt med dagens klima, dvs. som
klimaet ikke begrenser utbredelsen for,
karakteriseres av rikelig fruktsetting og
ved A trenge inn i eksisterende vegetasjon
(Pigott 1990). Dette er tilfellet for platan-
lgnn i fiord- og kyststrok i Norge iallfall til
Helgeland. Med unntak av noen sm&
luker, som helst skyldes mangel pA data,
tror vi karbet (figur 1) i hovedtrekkene
viser den utbredelse platanlgnn kan fi i
Sor-Norge (men ikke i Nord-Norge) under
dagens klimaforhold. Men innenfor dagens



BLYT"TIA NR. 2 1996

utbredelsesomrAde er det store muligheter
for "fortetningo, dvs. at arten mange steder
kan komme til e bU mye vanligere enn den
er i dag. Det er sarlig grunn til A fOlge med
i den videre spredningen og etableringen
nordover langs kysten der det er lengre
mellom sikre lokaliteter med forvillet
platanl6nn.

For 25 6r siden roper Fagri (1970) var-
sko om "dette kjedelige ugress, som md
passes pA om det ikke helt skal ta over-
hind' i parker og lignende steder i hele
Sor-Norge og Trondelag. I hele Sor-Norge
gAr den dog ennA ikke, se figur L.

Korsmo (1974, 4) bemerker at "Be-
kjempelsen av dette aggresive treslaget
lykkes sjelden med nevneverdig hell, sA
det er lite trolig at en kan kvitte seg med
det." Svenske fagetater inntar ogsA en
negativ holdning til platanlOnn som "utgiir
dels konkurrenter till de inhemska triid-
slagen och kan dels inte anses tillhiira
kategorin viirdefulla iidla liivtriido (Statens
naturvArdsverk 1982, se ogsA Almgren et
al. 1986).

Virkningene av at platanlonn er pA full
fart inn i norsk vegetasjon kan vi i noen
grad tenke oss til, iallfall for vegetasjons-
utviklingen pA enkelte lokaliteter - og pa
kort sikt. Platanlonn representerer en
trussel for skogsbestander og enkelte arter
i naturreservater og andre bevaringsver-
dige steder, som p6pekt av Skogen (1990,
1991) for edellOvskogsreservatet Flostranda
i Stryn, kristtornbestander pA Romsa og
svartorskog ved Hysstad i Stord; begge de
siste i Sunnhordland. I Flostranda har
sannsynligvis ett enkelt tre ved en sti gitt
opphav til ungplanter som det nA "finnes
godt om, og som nnoksfi snart [vil] spre seg
til hele reservatet og i noen grad endre
dets vegetasjonskarakter" (Skogen 1990).
Platanlonn anbefales fiernet fra kristtorn-
bestander (Skogen 1991).

Det at den allerede finnes i et bredt
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vegetasjonstyper pA lang sikt er noe van-
skeligere A tenke seg til, ogsA om forven-
tede klimaendringer skulle slA til. Virk-
ninger av klimaendringer pA spredning av
fremmede planter er simulert i England av
Institute of Terrestrial Ecology (Hill 1994).
Britene tror ikke at klimaendringer vil fA
nevneverdige f4lger for fremmede planter i
deres land, men der er platanlonn vidt
utbredt allerede (se ovenfor). I Norge kan
vi derimot tenke oss at en klimaendring
med utvikling mot et enda mer oseanisk
klima og lengre vegetasjonsperiode kan
gi grunnlag for ytterligere spredning av
platanlgnn. Pi Vestlandet er arten alle-
rede i ferd med (og i stand til) A innta de
fleste skog- og kanthabitater, sA her vil
neppe klimaendringer ha store virkninger.
De kan derimot pAvirke platanlgnnens
muligheter pA Sgrlandet, Ostlandet, i
Trgndelag og nord til Troms.

Bruken av platanlonn er omfattende
ogsA i dag. Vi har observert plantinger i
mange nyetablerte boligfelt, i grontanlegg
langs veger og gater i tettsteder, rundt kjO-
pesentra, kontor- og industrikomplekser
osv. En kan ogsi av den grunn vente en
sterk spredning av arten om en del Ar, med
ytterligere etablering i mer og mindre kul-
turpdvirket mark. Vi er i tvil om vi skal
advare mot arten og be om at den ikke
plantes mer, og om at den fiernes fra ver-
neomrAder og deres nerhet. Det er ikke
realistisk A tro at slike tiltak vil bti forsokt
giennomf6rt og heller ikke at de vil ha
noen stor effekt. PA den annen side repre-
senterer platanlgnn en form for eksperi-
ment med naturen som kan bli interessant
A folge opp for kommende generasjoner av
naturforskere og forvaltning.

Takk
Vi takker Norges forskningsrAd, program-
styret for "Miljovirkninger av biotekno-

spekter av skogtyper, har "tunge" fore- logi" fs1 driftsmidler til vAre underspkel-
komster i flere regioner og finnes spredt i ser av fremmede planter i Norge, Bodil
mellomliggende omrAder, tyder pA at plat- Wilmann, NINA for tilrettelegging for
anlonn fremdeles har et stort sprednings- dataregistrering og uttegning av utbredel-
potensiale. PA lang sikt vil den hoyst sann- seskart, og Rolf Haxthow for anledning til
synlig styrke stillingen, spesielt i lgvskogs- A bruke upubliserte opplysninger fra hans
samfunn og blandskoger pA forholdsvis pAgAende hovedfagsarbeid pA Sunnmore.
frisk, neringsrik mark. Dessuten rettes en takk til Tommy Prestg

Virkningene av platanlonn pA norske og Anders Often for opplysninger om plat-
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anlgnn i Nordland, og til Jan Wesenberg
for mange og konstruktive innspill til for-
bedringer av manus.

Litteratur
Almgren, _G., Ingeliig, T., Ehnstrdm, B. & Mtirtniis, A.

1986. Adzll\uskog - ekologi och s&o/sel. Skogs-
styrelsen, Jdnkdping. 133 s.

Aune, E.I. & Holten, J.I. 1984. Skjgtselsplan for edel-
lauvskogreservater i Nord-T?gndelag, med spesiell
vekt pA Byahalla i Steinkjer. Fylkesmnnnen i Nord-
Trond.elag, Miljguernaud. Rapp. 1984,4: L-67.

Austad, I. & Skogen, A. 1988. HawAtunet i Osterpy
kommune. En botanisk-gkologisk analyse og en
plan for istandsetting og skjgtsel av kulturlandska-
pet. Okoforsk Rapp. 1988,13: 1-119.

Bakkevig, S. 1981. Verneverdige skogsomrAder i
Saudafiorden, Rogaland. Uniu. Bergen, Bot. inst.
Rapp. 15: t-39.

Balvoll, G. & Weiseth, G. 1994. Horticultura. Norsh
hagebok frd. 1694 au Christian Gartner. Landbruks-
forlaget, Oslo. 96 s.

Berg, R. 1989. Spredningen - plantenes vandringer.
l: Ryuarden, L., red.. Norges uille blomster. Fra bier
og blom.ster til frO oS frukt. Aschehoug, Oslo. s.
r4L-240.

BjOrnstad, A. 1971. A phytosociological investigation
of the deciduous forest types in S6grre, Vest-Agder,
South Norway. Nonn. J. Bot. 18: I9I-2I4.

Blom, H.H. 1982. Edcllauuskogssarnfunrunz i Bergens-
regionen, Vest-Norge. Hovedfagsoppg. Univ. Bergen.
102 s., tab. Upubl.

Blom, H. & Tonsberg, T. 1994. Lokalfloraprosjektet
lpA Bergenshalv4yal. Blyttia 52: 97 -98.

Blytt, A. 1876. Norges Flora eller beskriuelser af de i
Norge uildtuoxende Karplnnter tilligemcd Angiuelse
af deres Udbredelse. 3. Christiania . s. 857 -1228.

Blytt, A. 1897. Nye bidrag til kundskaben om kar-
planternes udbredelse i Norge. Forh. Vidensk.
Selsk. Chra 1897,2. 4O s.

Blytt, A. t9O6. Haandbog i Norges flora.Utg. ved Ove
Dahl. Cammerrneyer, Kristiania. 780 s.

Borander, A.M. t977. Plantede lgutrar og stgrre busker
i Trondheim. Hovedfagsoppg. Univ. Trondheim.
187 s. Upubl.

Bronger, C. & Rustan, Q. 1983. Edellauuskoger i
Oslo. Botanisk undersghelse au uerneuerdier. Oslo
helserid, kontoret for natur- og miljgvernsaker.
100 s.

Bugge, O.-A. 1993. Utkast til verneplan for edellauv-
skog i More og Romsdal fulke. Fylkesmannen i
M6re og Romsdal, Miljguenwud. Rapp. 1992,10:
1-118.

B6rset, O. 1985. Skogskjotsel I. SkoEgkologi. Land-
bruksforlaget, Oslo. 494 s.

Baadsvik, K. 1981. Flora og vegetasjon i Leksvik
kommune, Nord-TYgndelag. K. norske Vidensk.
Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1981,71: I-89.

Cain, S.A. L944. Foundations of plant geography.
Harper, New York. 556 s.

Clapham, A.R., Tutin, T.G. & Moore, D.M. 1987.
Flora of the British Isles. 3rd ed. Cambridge
University Press, Cambridge. 688 s.

BLYTTIANR.2L996

Dahl, O. 1892-93. En gammel Trondhjemsflora af
Joachim bgens. Archiu for Math. Naturuid,, 15:
348-391. 16:149. Chra.

Damsgaard, H. 1984. Vegetasjons6kologiske undersO-
helser au strandkratt pd Flekkergy, Vest-Agder.
Hovedfagsoppg. Univ. Bergen. 97 s. Upubl.

Dierschke, H. 1982. The significance of some introdu-
ced European broadJeaved trees for the present
potential natural vegetation of lreland. Royol
Dublin Soc. J. Life Sci.3: I99-2O7.

Dierschke, H. 1985. Anthropogenous areal extension
of central European woody species on the British
Isles and its significance for the judgement of the
present potential natural vegetation. Vegetatio 59:
t7L-r75.

Drangeid, S.O.B. 1983. KosAna - vegetasjon og flora.
Uniu. Oslo, Kontaktutvalget for uassdragsregule-
ringer Rapp. 63: I-73.

Drangeid, S.O.B. & Pedersen, A. 1982. Botaniske
inventeringer i VegArvassdragets nedb6rfelt. Uniu.
Oslo, Kontaktutualget for uassdragsregul,eringer
Rapp. 36: l-75.

Eckblad, F.-E. 1983. Var ett av verdens eldste herba-
rier norsk? Blyttia 41: 125-127.

Ellenberg, H. 1978. Vegetation Mitteleuropas mit den
Alpen in \kologischer Sicht. 2 Aufl. Verlag E.
Ulmer, Stuttgart. 981 s.

FIor, M.R. 1817. I*detraad for Begyndcre til
Kundskab otn d.e ahnindzlige phanerogamc Planter
i Norge. Christiania. VIII, 90 s.

Fottland, H. 1982. Ed.ellauuskog i midtre Hardanger.
Hovedfagsoppg. Univ. Bergen. 103 s. Upubl.

Frankland, J.C. & Harrison, A.F. 1985. Mycorrhizal
infection of Betula pendula and. Acer pseudoplata-
zus: relationships with seedling growth and soil
factors. New Phytol. 101:133-15L.

Fremstad, E. 1983. Role of black alder (Alnus glutin-
oso) in vegetation dynamics in West Norway. Nord.
J. Bot.3:393-410.

Fremstad, E. & Bevanger, K. 1988. Flommarks-
vegetasjon i Trpndelag. Vurdering av verneverdier.
Akoforsk Rapp. 1988,6: l-14O.

Fremstad, E. & Elven, R. 1994. Karplanter. I:
T6mmer&s, 8.7., red. Introduhsjoner au fremmede
organismer til Norge. NINA Utredning 62. s.22-72.

Fremstad, E. & Elven, R. I trykk. Alien plants in
Norway and dynamics in the flora; a review. lVors&
geogr. Tidsskr.

Frivoll, L.H. 1994. Trar i kulturlandskapet. Land-
bruksforlaget, Oslo. 224 s.

Fegri, K. 1960. Maps of distribution of Norwegian
plants. L The coast plants. Uziu. Bergen Skr. 26:
1-134, LIV pl.

Fegri, K. 1970. Norges planter. Blornster og trar i
naturen. 1-3. Cappelen, Oslo.

Godwin, H. 1975. The history of the British flora. A
factual 6osis for phytogeography. 2nd ed.
Cambridge IJniv. Press, Cambridge. 541 s.

Graff, G., Haukeland, A. & Molberg, L. 1989.
Sortsliste for Nord-Norge. Det norske hageselskap
avdeling TYoms, Tromso. 174 s.

Grime, J.P., Hodgson, J.G. & Hunt, R. 1988.
Comparatiue plant ecology. A functional approach
to com.mon British species. Unwin Hyman, London.
742 s.

Grue, U.D., red. 1993. Ta uare p& gamle hager.



BLYTTIA NR. 2 1996

Statens fagtjeneste for landbruket, Det norske
hageselskap. 52 s.

Hansen, K., red. I98L. Dansk feltflora. Gyldendal,
Kgbenhavn. 757 s.

Hegi, G. 1924. Illustrierte Flora uon Mittel-Europa.
5,1. J.F. Lehmanns Verlag, Miinchen.

Helliwell, D.R. & Harrison, A.F. 1978. Variations in
the growth of different seeds ofAcer pseudoplata-
nus atrd Betula uenucoso grown on different soils.
Forestry 51:3746.

Helliwell, D.R. & Harrison, A.F. 1979. Effects of light
and weed competition on the growth of seedlings of
four tree species on a range of soils. Quarterly J.
Forestry 73: I60-t7t.

HiIl, M.O. t994. The potential for spread of alien spe-
cies in England following climatic change. Resym6
av forelesning Universitetet i Trondheim 16 sept.
t994.

Holten, J. 1978. Verneverdige edellauvskoger i
TYondelag. K. norshe Vidensk. Selsk. Mus. Rapp.
Bot. Ser. 1978,4: l-199.

Holten, J.I. 1984. Flora- og vegetasjonsunders6kelser
i Raumavassdraget, med vegetasjonskart i M 1 : 50
000 og 1 : 150 000. K. norske Vidensk. Selsk. Mus.
Rapp. Bot. Ser. 1984,4: l-L4L.

Hiimet-Ahti, L. et aI. red. 1986. Retkeilykasuio.
Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy, Helsinki. 598 s.

Hiimet-Ahti, L., Palm6n, A., Alanko, P. & Tigerstedt,
P.M.A. L989. Suomen puu- ja pensaskasuio.
Dendrologian Seura, Helsinki. 290 s.

HAland, B. & Losvik, M.H. 1976. Botanisk underso-
king av Askoy kommune, Hordaland. Uniu. Bergen
Bot. Mus. Rapp. 7: I40.

Hiland, B. & Aamlid, D. 1982. Treslag i Langeskogen
og tilgrensende omrdder. Bergen kommune,
Fritidsseksjonen. 142 s.

Jones, E.W. 1944. Biological flora of the British Isles:
Acer L. J. Ecol. 32,2:220-237.

Korsmo, H. 1974. Naturuernr&dets landsplan for edel-
lauuskogsreservater i Norge. Rapport utarbeidet p&
grunnlag au IBP-CTlSilua's plantesosiologiske
unders^kelse i ednllauushog l-4. NLH, Botanisk
institutt.

Korsmo, H. 1978. Ed.ellauuskoginuenteringer i Vest-
Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane og Mgre og
Romsdal 1977 178. NLH, Inst. for skogskjotsel.4S,
D( s.

Korsmo, H. 1982. Det gronne alternativ. Shogeieren
1982,9, 10, 11.

Korsmo, H. 1984. Skjgtsel av vernete skoger, proble-
mer og virkemidler. Tidsskrift for skogbruk 1983 I
84,1.

Korsmo, H. & Svalastog, D. 1993a. Inventering av
verneverdig barskog i Akershus og Oslo. N/NA
Opp d.rog s me lding 2 27 : l-128.

Korsmo, H. & Svalastog, D. 1993b. Inventering av
verneverdig barskog i Ostfold. NINA Oppdrags-
melding 217: l-100.

Krovoll, A. & Nettelbladt, M. 1985. Catalogue of the
J.E. Gunnerus herbarium. Gunneria 52: I-I71.

Langeland, K. 1994. Hagens uakreste busker og trer,
lgufellende. Schibsteds forlag, Oslo. 232 s.

Lid, J. & Lid, D.T. 1994. Norsk flora. 6. utg. ved
Reidar Elven. Det norske samlaget, Oslo. L)OilII,
1014 s.

Locket, G.H.

Fremmede planter i Norge. PlatanlOnn (Acer pseudoplatanus) 77

ofbare chalk. J. Ecol. 33:205-209.
Madsen, H.E.S. & Lyck, G. 1991. Introduserede plan-

ter. Foruilded.e og aduentiue crfer. Institutt for gko-
logisk botanik, Kobenhavos Universitet, Skov- og
Naturst5n'elsen, HOrsholm. 183 s.

Meusel, H., Jiiger, E. & Weinert, E. 1965. Ver-
gleichende Chorologie der zentraleuropiiischen
Flora. Text 1. G. Fischer Verlag, Jena.

Moe, B. 1994. Inventering av verneverdig barskog i
Telemark. NINA Oppdragsmelding 307: L-1O6.

Moe, D. 1973. Et gammelt Bergens-herbarium. God-
biter fra samlingene 41: 18. Bergen.

Naturmiljget i tall 1994. Universitetsforlaget, Oslo.
431 s.

Odland, A. 1979. Botaniske undersokelser i Ars1,u-
vassdraget. Univ. Bergen Bot. Inst. Rapp. 9: I-33.

Olesen, F. 1979. Laplantning. Landhusholdningssel-
skabet, Kobenhavn. 138 s.

Pigott, C.D. 1990. Are the distributions of species
determined by failure to set seed? I: Marshall, C. &
Grace, J., rcd. Fruit and seed production. Aspects of
dcuelopmcnt, enuironmental physiology and ecology.
Cambridge Univ. Press, Cambridge. s. 203-216.

Rodwell, J.S., red. I99I-92. British plant communt-
ties. 1. Wood.lands and scrub. 3. Grassland,s and.
nxontane communities. Cambridge Univ. Press,
Cambridge.

Rygg, M. L982. Edellauuskog i midtre Nord,fiord.
Hovedfagsoppg. Univ. Bergen. 125 s. Upubl.

Schiibeler, F.C. 1862. Die Culturpflanzen Norwegens.
Christiania. VI, 197 s. + kart, pl.

Schiibeler, F.C. 1871. Udsigt over Vextforholdene i
Norge. I: Broch, O.J. Stdtistisk Arbog for
Kongeriget Norge. Christiania. s. 469-531.

Schiibeler, F.C. 1873-75. Die Pflanzenwelt Nor-
wegens. Ein Beitrag zur Natur- und Culturge-
schichte Nord-Europas. Brggg:r, Christiania. 468
S., PI.

Schiibeler, F.C. 1886-89. Viridarium nortegicum.
lJ. Fabritius, Christiania.

Skogen, A. 1990. Flostranda edellguskogsreseruat,
Stryn: uegetasjon, uerneuerd.i, tilstand og skjgtselsbe-
hou. Rapport til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.
Univ. Bergen, Bot. inst. 28 s. Upubl.

Skogen, A. 1991. Romsa i Sunnhordland. Flora og
vegetasjon med spesiell vurdering av kristtornfore-
komstene. Fylkesmannen i Hordaland, Miljguern-
aud. Rapp. 1991,7: l-57 + 7.

Skogen, A. & Odland, A. 1989. Flora og vegetasjon i
Stordalsvassdraget pA Sunnm6re. Uniu. Bergen,
Bot. Inst. Rapp. 27: t-I09.

Skogen, A. & Vetaas, O.R. 1987. Flora og vegetasjon
ved Olden- og Hornindalsvassdragene i Nordfiord
med vurdering av deres verneverdier innen distrik-
tet. Uniu. Bergen Bot. Inst. Rapp. 45: l-139.

Statens naturvirdsverk 1982. Adelltivskog. Fiirslag
til skydd och vArd. Statens naturud,rdsuerk
Meddelande SNV PM 1587: l-175.

Taylor, G. & Davies, W.J. 1985. The control of leaf
gfowth of Betula and. Acer by photoenvironment.
New Phytol. 10 1 : 259-268.

Taylor, G. & Davies, W.J. 1988. The influence of pho-
tosynthetically active radiation and simulated
shade-light on the control of leaf growth of Betula
aladAcer. New Phytol.108: 393-398.

1945. Observations on the colonization Tonning, H. 1773. Norsh rnedicinsk og oeconomisk



78 Eli Fremstad og Rcidor Eluen

Floru; irdclwl.dende adshiW$e Plnnter eom fornem-
melig erc wmbfu i Tlonhicmc Stifi. I. Kiebenharm.
185 e.

Trreeth, I(. & Pedereen, U. 1994. Ileposition of eul-
phur and nitrogen components in Norway
1988-1992. IWU OR | 94: t-3?.

Waltere, S.M. 1968. Aer L. I: I\rtin, T.G. et al. red.
Fl,ora europaea 2. Boswe to Umbe&iferu. s,
238-239.

ffilssnn, B. & Baudouin, A. 1989. EDB-basert fram-

BLYITIANR.2LW6

gtitling av botaniske utbredelseskart. Uniu.
Twrdluim, Vitenshapsmuxet, Rapp. Ba. Ser,
1989,1: 1-21, 10 kart.

OvEtedal, D.O. 1985. lbe vegetation of LindAs and
Anstrheim, weetem Nomay. Phytuunolqia, 13:'

s28449.
Aanestad, P,A. 1985. Samanlwtg mellam uegetasjon

q jordsmonn i e&l.lauashag i krgens-rcgiotwn og
,ndt e Hordanger. Hovedfageoppg. Univ. Bergen.
208 e. Upubl.



79

Blvbtia nr. 2 1996

Potamogeton eompressus L. -
bendeltjOnnaks - funnet i TbOndelag

Som en del av NlVA-prosjektet "Landsom-fattende trofiundersgkelse av innsjOer.
Undersokelse av vannvegetasjonen,, fore-
tok vi sommeren 1995 registreringer i inn-
sjoer i Nord-Trondelag. I den forbindelse
ble den sjeldne langskuddplanten bendel-
tjonnaks (Potamogeton cofti.pressus) funnet
i innsjoen Lomsen i Steinkjer kommune.
Dette er det andre, sikre funnet i nyere tid
av arten, og det er det f6rste funnet i
Trgndelag. Arten var regnet som utgAtt for
Norge (Storkersen 1992), men ble i 1993
funnet i Vallvatnet i Nordland (Mjelde og
Edvardsen 1994) og har nA to kjente lokali-
teter i Norge (se figur 1).

Lomsen er en forholdsvis stor, men
grunn innsjo (areal 2.2km2, max.dyp 7 m)
(Holtan 1984) som ligger under marin
grense. Innsjoen regnes som oligo-mesotrof
(totalt fosfor 9pe Pn) og forholdsvis kalkrik
(14.8 mg Call) (Faafeng m.fl. 1990).

Bendeltjonnaks ble funnet i driv i lang-
skuddsbestandene utenfor helofyttbeltet.
Fastsittende eksemplarer ble ikke regis-
trert i innsjpen, men den forekommer
muligens spredt pA noe dypere vann eller
er tilfArt fra Lundavatn i vest (denne inn-
sjgen er ikke unders6kt). Vannvegeta-
sjonen var dominert av flytebladsplantene
hvit ngkkerose (Nymphaea alba coll.) og
vanlig tjOnnaks (Potagorneton natans),
med langskuddsplantene n@kketjonnaks
(Potamogeton praelongus), hybriden mel-
lom blanktjgnnaks og grastjOnnaks (Pota-
mogeton zizii) og hjertetjOnnaks (Potamo-
geton perfoliatus) utenfor. Stivt brasme-
gras (Isodtes lacustris) dannet store be-
stander utenfor 1.5 m dyp.

Lomsen ble undersAkt av Braarud i
1932, men ifOlge ham selv var dette en
ufullstendig undersgkelse. Bare den s6r-
gstlige delen av innsjoen ble undersokt, og
helofyttvegetasjonen hadde betraktelig
mindre utbredelse, mens kransalger (Chara
spp.) sannsynligvis hadde storre utbre-

delse enn i dag. Av langskuddsvegetasjo-
nen nevner han bare hjertetjgnnaks, mens
det i dag er flere arter som danner kraftige
bestander. Disse er imidlertid vanligst
langs nordre og s6ndre strand samt i vest.
Sorgstre del er grunnere og mer erosjons-
utsatt enn de gwige.

Det har tidligere vrert foretatt en rekke
registreringer av vannvegetasjonen i
Trondelag (Braarud 1932, diverse opp-
dragsrapporter). Det var derfor litt over-
raskende A finne bendeltjonnaks i dette
omrAdet. Arten kan vrere nyinnfOrt til
omrAdet, men det er mer sannsynlig at den
er oversett pga spredt forekomst. Dessuten
vokser den nok pA2-B m dyp, og nAr ikke
opp til overflata, slik at man mA ut i bAt
med vannkikkert og gierne kasterive for A
finne den. Eksemplarene som ble funnet i
L6msen var storvokste og m6rke i fargen,
og sA ut til A stamme fra eldre individer.
Det virker derfor ikke som planten er
nyinnfgrt til omrAdet, og har muligens
flere lokaliteter i Trgndelag
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Figur 1. Utbredelse av Potamogeton
cotnpressus - bendeltjonnaks - i Norge.

*: sikre lokaliteter,
* : sannsynligvis utgAtt
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Norsk Botanisk Forening
.rlrsberetning 1995
Pr. 1. januar 1995 hadde foreningen 1384 regi-
strerte medlemmer, inkludert foreninger, biblio-
tek etc. Av disse er 4 eresmedlemmer oe 47 livs-
varige medlemmer.

Hovedstyret har folgende sammensetning:
Leder: Jan Ingarlversen Bdtvik
Sekreter: Svein Astrom
Kasserer: Arvid Werner (fra @stlandsavdelingen)
Styremedlemmer: Aud Bjgrnstad,

Bjorn Petter Lofall
Varamedlemmer: Marit Eriksen, Carl Bolghaug

Styret er med unntak av kasserer fra Ostfold-
avdelingen. Styret har inntil 21. september hatt 3
styremgter der tilsammen 20 saker har blitt
behandlet. Blant sakene som har blitt tatt opp, vil
vi serlig nevne verneforslaget for truede arter i
Norge og forslag til norske plantenarm der fore-
ningen ved leder J. Ingar BAtvik har gjort et grun-
dig arbeid.

Forovr"ig bOr nermes at prisen pA Blyttia har
blitt oket med inntil 50 kroner. Kontingenten fra
lokalavdelingene til hovedforeningen har blitt gkt
med 5 kr. fra kr. 15 til kr. 20 pr. medlem.

Til tross for anstrengt Okonoi har NBF funnet 6
kunne bevilge 4000 kroner til publikasjon av
"Norske Soppna.m".

Norsk Botanisk Forening er representert i:
- styret i Thekla Resvolls fond ved Bjgrnulf

Alvheim
- Verdens Naturfond, WWF-Norge ved Olav

Balle
- Storedalsstiftelsen ved Svein Astrom
- Jostedalsbreens Nasjonalparksenter ved Leif

Foreningen har hatt 3 styremoter siden forrige
Arsmote ogbehandlet 15 saker.

Ostfold Botaniske Forening har ni 87 medlem-
mer, en liten Okning fra ifor. Okonomien har vert
inne i en positiv utvikling.

Styret i Ostfold Botaniske Forening har fungert
som styre i Norsk Botanisk Forening og vil ogs6
giore dette i ut 1996.

Ekskursjoner
13. mai. Danmarks6ya i Rygge
Danmark er en landtunge man pA fiere sjo kan nA
fra Stretaneset pi Larkollen. Den er bygd opp av
endemorenen Onspytrinnet. Her ute fins mange
sandholdige t6rrbakker, men ogsA fuktigere skogs-
partier. Vi var der midt i fineste blomstringa av
kubjelle (Pulsatilla pratensis). Av andre interes-
sante funn denne dagen bOr nevnes vArstarr
(Carex caryophyllea), bakkestarr (C. ericetorum),
rosettkarse (Cardamine hirsuta) og blankstorke-
nebb (Geranium lucidum). Tidligere fantes ogs6
olavsstake (Moneses uniflora) her ute, men denne
fant vi ikke i 5r. 2l ftamrnotte.

J. Ingar L BAtuik

20. mai. Kiegya
ved Sponvika i Halden kommune
Vi var dessverre bare 7 personer pA denne turen.
VAren var sein, men vi hadde fint solskinnsver.
Kjeaya har mye spennende, b6de botanikk og his-
torie, A by pA. Vi ble spesielt betatt av alle de store
gamle eiketrerne og gran av enorme dimensjoner.
Her var mye stiende ritten ved, et eldorado for
hakkespetter. Vi kunne telle opp mer enn 100
plantearter pA vAr lille runde. Av interessante
arter kan nevnes et gammelt eksemplar av bld-
leddved (I,onicera caerulea) og et lite eksemplar av
strandkil (Crambe maritima). Ellers fant vi par-
tier med tgrrbakkepreg, hvor bakkeveronika
(Veronica aruensis), kattefot (Antennaria dioica),
gulmaure (Galium uerum) og tjereblom (Lychnis
uiscaria) var A se.

Marit Eriksen

8. juni. Risholmen
utenfor Ons6y i Fredrikstad
Vi ble fraktet ut til Aya i bilt av oppsynsmann
Oyvind Grgnli. Ayas hageanlegg med de mange
innplantinger er det i dag en stiftelse som har
ansvaret for. Her finnes blant andre 130 ulike
Rhododendron og omtrent 100 fremmede bartrar
plantet pA 1950-tallet. Av ville karplanter fant vi
flere eksemplarer av fiellrapp (Poa alpina), ved
brygga, ti eksemplarer av strandrisp (Limonium
humile), sammen med en stor vase strandsnylte-
trdd (Cuscuta europoea ssp. hatophyta). Pd strind-
bergene i sor p6viste vi en stor bestand forvillet
bergiunker (Saxifraga paniculata) samt fylkets
andre lokalitet for kystmatre (Galium saxatile).

Ryvarden
- Komiteen for

Brandrud
norske soppnavn ved Tor Erik

NBF har mottatt kr. 20 000 i driftsstgtte fra Miljg-
verndepartementet for 1995. Midlene er benyttet
til stgtte for prosjektet nNorske Soppnavn" og til
dekning av utgilter i tilknytning til vir publika-
sjon "Blyttia,,.

Ostfoldavdelingen
Arsberetning 1995
Styret har bestAtt av:

Jan Ingar Iversen Bitvik (leder)
Oivind LAgbu (sekreter)
Carl Bolghaug (kasserer)
Marit Eriksen (styremedlem)
Bjorn Better Lofall (styremedlem)
Svein Astrom (styremedlem)

Revisor: Morten Lovig
Valgkomite: Ellen Fodstad Larsen og

Hermod Karlsen
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Her ute finnes ogs6 en 11 &r gammel misteltein
(Viscum album). 19 frammotte.

J. Ingar I. Bdtuik

4.{. august. Slittetreff
pi B6ensetra i Aremark
Den Arlige slettetreffen pA Boensatra ble arran-
gert i samarbeid med venneforeningen pi stedet.
Veret var fint, og de 15 framm4tte fra Ostfold og
Stromstaddistriktet fikk innfgring i slAtteav-
hengig flora, stell og bruk av lj6, samt praktisk
oving i slAtt og hesjing. Vi kunne ogsi i 6r glede
oss over at den lille populasjonen av bakkesote
(Gentianella campestris) holdt stand, og vi sA mer
jiblom (Parnassia palustris) i omridet enn tidli-
gere 6r. Vi onsker alle Blyttias lesere velkommen
til slAttetreffen i 1996!

Ansvarlig for slittetreffen fra OBFs side: Marit
Eriksen

26. august. Vidnesia i Skiptvet
VidnesAa er en liten sideelv til Glomma. De 10
frammotte fikk en fin vandring giennom en blan-
ding av jordbrukslandskap, ravinelandskap og til
slutt pA mudderbanker. Begynnende hpstfarger,
et rikt insektsliv og fuglearter som bl.a. notte-
krAke satte en spiss pA turen. Bjorn Petter Lofall
skrev artsliste, som til slutt kom opp i 160 arter.
De helt store funn giorde vi ikke, men en rekke
interessante arter var representert. I bekkedal og
ravinelandskap fant vi bl.a. skogsivaks (Scirpus
sylu aticus), hundekveke (Ely rnus caninus), firblad
(Paris quadrifolia), kratthumleblom (Geum urba-
num), red jonsokblom (Silene dioica), springfro
(Impatiens noli-tangere) og skogstjerneblom (Slel-
laria nemorurn). Blant veikantplantene fant vi
amerikamjolke (Epilob ium watsonii) og landOyda
(Senecio jacoboeo). Nede ved Glomma fant vi flere
pusleplanter pA mudderbankene, som e{esoleie
(Ranunculus reptans), n6lesivaks (Eleocharis aci-
cularis), erjebrodd (Limosella aquatica), firling
(Crassula aquatica) og evjeblom (Elatine sp).

OlaWergeland Krog og Qiuind Ld.gbu

9. september. Lavtur til Sverige
For forste gang i OBFs historie ble det arrangert
en lavtur. Siden kompetansen om lav i Ostfold er
knapp, ble lichenologen Svante Hultengren, Sten-
ungsund, kontaktet og forespurt om han kunne
vere turguide. Svante Hultengren arbeider forov-
rig med den epifyttiske lavfloraen i Alvsborgs liin,
samt Gdteborg og Bohus len, som er to nabofylker
til Ostfold.

Vi valgte en godt kjent lokalitet ikke langt fra
norskeglensen, nemlig Bokullen i Ndssemark,
Dalsland. Svante Hultengren hadde tidligere skre-
vet en liten artikkel om Bokullen i tidsskriftet
Natur pd. Dal. Lokaliteten ligger ca 5 km fra den
norske grensen inntil Stora Le innenfor Holmegil i
Aremark, hvor vi passerte grensen. Her finnes
bl.a. den storste og mest itale Pannaria rubigin-
osa-forekomsten i Sverige. Lokaliteten ligger et
stykke fra vei, sA det ble noen kilometer gange far
vi nAdde stedet. Bokullen er som mange interes-
sante lavlokaliteter en 6s med barskog med god
innblanding av lovtrer, serlig osp. Lavfloraen p6
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den ost- og nordvendte siden ner toppen av 6sen
ble demonstrert.

Dette omrAdet har en rekke interessante lavar-
ter og noen av dem er aldri registrert i virt eget
fylke. Av interessante arter vi s6, nevner vi fgl-
gende: Arthonia leucopellaea, Calicium paruum,
vanlig blAfiltlav (Degelia plumbea), I'auderlindsaya
dcroglypta, skrubbenever (Lobaria scrobiculata),
Megalaria grossa, storwenge (Nephroma arcti-
cum), kystvrenge (Nephroma laeuigatum),
Phaeocalicium praesedens, kystfiltlav (Pannaria
rubiginosa), grynfiltlav (Pannaria conoplea), stift-
filtlav (Panneliella triptophylla). Siden flere av
deltakerne hadde liten kjennskap til lav, ble ogsA
flere vanlige arter demonstrert, bl.a. Phlyctis
argend, stiftbrunlav (Melanelia fuliginosa),
Pertusaria amara og Mycoblastus sanguinarius.
Det var 12 deltagere pA turen.

BjArn Petter LOfalI

Ostlandsavdelingen
Arsmelding 26.10.199+25. 1 0. 1 995
Medlemssituasjon pr. 25.10. 1995:
A-medlemmer 342 (+40); B: 57 (+13); livsvarige 36
(-2), eresmedlemmer 3. Lokalflora for Oslo og
Akershus: ca 110 abonnenter.

Styre og komit6er valgt pri irsmgtet
26.10.1994:
Styret
Leder: Jorun Nyl6hn
Nestleder: porborg Galteland
Sekreter: Ashild Ergon
Kasserer: Vigdis Roren
Vernesaker: Anders Often
Redaktor: Jan Wesenberg

Revisorer: Elmar Marker, Stein Flatby
Valgkomit6: Arvid Werner (ansv.), Gunvor Berge
pluss 6n plass til styret
Ekskursjonskomit6: Gunvor Berge (ansv. ), Finn
Wischmann, John Magne Grindeland, Oystein
Ruden, Tore Berg
Mgtekomit6: Didrik Klyve (ansv.), Elin Conradi,
Odmund Ytrehorn, Aslaug Hagen, Knut Rydgren
Arrangementskomit6: Inger Johanne Lillehagen
(ansv.), Emilie Svendsen, Randi Werner, Eli FlOt-
aker, Solveig Slaatta
Lokalflorakonit6: Odd Stabbetorp (ansv.), Jan
Wesenberg, Finn Wischmann, Harald Bratli, Jan
Erik Eriksen, Oystein Ruden

Hgrings- og vernesaker:
Vi har gitt uttalelse i folgende saker:
- til Direktoratet for naturforvaltning (DN) angA-

ende verneplan for trua arter; OLAs uttalelse
ble vedlagt hovedforeningas.

- til DN om verneplan for Gardermoen
- til Miljoetaten i Oslo, minirapport om Ola Narr

(Anders Often, Tore Berg)
- til Milj6etaten i Oslo, minirapport om Maste-

myr6sen (Jan Wesenberg)
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Utgivelser:
- Firbladet: 4/1994, 1-311995 (4 nummer)
- Rapporter:2 stk. (se ovenfor)

Annen virksomhet:
Styret har laget en informasjonsfolder, og brukt
standen som ble laget i fior ved dpningen av
Naturvern6ret 1995 (Ostmarksetra. i slutten av
januar) og pA VArtreffet i Botanisk hage 25. mai.
Styret har ogsi laget en presentasjon av foreninga
i en monter pi Zoologisk Museum, i forbindelse
med Naturvernaret 1995. Det er blitt avholdt 8
styremoter i perioden. Lokalflorakomit6en (ved
Jan Wesenberg) har deltatt pi et seminar pi Hell
i forbindelse med Norges Forskningsr6ds program
om biologisk mangfold. Odd Stabbetorp og Jan
Wesenberg er involvert i et prosjekt om biodiversi-
tet i Follo. Jan Wesenberg har deltatt i planleg-
gingsmoter for et SamarbeidsrAd for biologisk
mangfold (samarbeidsorgan for biologiske fore-
ninger).

Moter
16. november 1994. Foredrag fra Provence
(Kari Wang).
7. desember 1994. Julemote: Laurbarskog og
levadaer pA Madeira (Per Sunding).
25. januar 1995. Regnskogen i Midt-Norge
(Arnodd H6pnes).
22. mars 1995. Flora-kveld.
26. april 1995. Sjeldne arter i Ostfold
(Jan Ingar Betvik).
10. mai 1995. Hvorfor dra til Sibir nAr vi har
Tana? (Reidar Elven).
13. september 1995. Blader fra kulturplantenes
historie (Knut Feeri).
4. oktober 1995. Kulturlandskapsgr"uppa: Det
gamle kulturlandskapet - biodiversitet og historie.

Ekskursjoner
3. mai. Ola Nalr i T6yenomrridet i Oslo
Vi startet fra Tpyenhaven og gikk raskt opp mot
Okernveien. I veikanten litt S for den gamle trafo-
stasjonen var Akerweronika (Veronica agrestis)
allerde kommet i blomst, og litt N for trafoen dan-
net pastinakk (Pastinaca satiua) bladrosetter. I
"tarmeno mellom Okernveien og jernbanen litt syd
for jernbaneundergangen S for Toyen stasjon er
det blitt igjen en fin liten restbiotop med lodnefiol
(Viola hirta, ca. 7O blomstrende individer) og
Norges eneste forekomst av korsblomsten stivsen-
lrep (Sisyrnbrium strictissirnurn), sorr. vi bare sA
blad og stive fordArstengler av n6.

Den lille edellovskogen innenfor det inngjer-
dede omr6det like V for TOyen jernbanestasjon var
dominert av spissl6nn (Acer platanoides), og aLm
(Ulmus glabra). Skogbunnen bOd pi et tidlig v6r-
aspekt med gullstjerne (Gagea lutea) og ikke sA
lite lerkespore (Corydalis fabacea), som generelt
er sjelden i Oslos ostlige deler. Den utlovede hybri-
den mellom lerkespore og havelerkespore (C. faba-
cea x solida) ble fremvist; ialt tre kraftige planter
med hhv. 12, 6 og 2 blomsterbarende stengler.
Disse var fortsatt delvis i blomst, mens C. fabacea
giennomgAende var avblomstret og sto i frukt.
Foruten hybridenes kraftige vegetative vekst,
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grove og mer opprette stengler og senere blomst-
ring skiller de seg fra begge foreldreartene i det at
blomsterstandens nederste stgtteblad er grovt
h6ndfliket, mens de Ovr.e er hele og eggformet.
Hybriden utvikler dessuten kapsler uten skikke-
lige fr6.

Hybriden er et lite mysterium, da vi ikke har
sett C. solida i omr6det. Den kan tidligere ha
vokst her, eller den kan ha forekomster i narhe-
ten, ert. i privathaver, som vi har oversett eller
ikke vet om. Den narmeste kjente forekomsten av
C. solida er i p6 plenene i Botanisk have, hvor den
er ytterst vanlig. Muligens har derfor en humle
samlet litt pollen der og flOyet hele veien til lerke-
sporene ved T6yen stasjon, men for en humle mi
vel en slik utflukt ha fortonet seg som en skikkelig
ekspedisjon.

Andre innslag i skogen var en stor koloni grav-
myrt (Vinca minor) og tette matter med blad av
villgk (Allium oleraceum), som her opptrer pA en
hgyst atypisk mite i den tette skogbunnen.

Fra denne lille edellovskogen fortsatte vi norcio-
ver til Ola Narrhoyden. Over det Overste partiet
ligger en syenittgang med fattig flora, men den
bratte vestskrenten best6r av lose bergarter som
gir en rik flora. Av tidlige virplanter i skrentene
sA vi lodnefiol (Viola hirta), bakkefiol (V. collina)
og deres hybrid. Her sA vi forskjellen i blom-
stringstid: bakkefiol var iferd med 6 blomstre av,
mens lodnefiol sto i begynnende blomstring, og de
fA hybridene p6 sitt beste.

I skogen litt N for hoppbakken ble en liten
bestand av busken svartleddved (Lonicera nigra)
fremvist, som her er helt naturalisert i undervege-
tasjonen. Akkurat slik vokser den pA dens natur-
lige voksesteder i Sentral- og Soreuropa ogsA. Like
S for hoppbakken passerte vi flere slApetornkratt
(Prunus spinosa), som sto i knopp, og pA de delvis
kulturpAvirkede omridene her er ogsi de storste
forekomstene av lodnefiol.

Tore Berg

13. mai og 23. september. Vir- og hosttur til
Bleik6ya i Oslo
I 6r arrangerte vi to turer til BlekOya for A f6lge
utviklingen i blomstringen. PA virturen, som gikk
pA den sorlige halvdel av aya, hadde vi med oss ca.
25 deltagere.

Etter en snerik og kald vinter var det godt 6 se
og lukte blomster igien. Marsfiolen (Viola odorata)
sto i fullt flor men den deilige duften denne arten
er kjent for var det flere som ikke luktet. Andre
tidlige v6rplanter i fin blomst var virmblom
(Draba uerna), v6rskrinneblom (Arabis thaliana),
marianOkleblom (Primula ueris), bakkeveronika
(Veronica aruensis), slApetorn (Prunus spinosa),
alperips (Ribes alpinum) og nyresildre (Saxifraga
granulata).

Etter 6 ha avlagt en kalktorreng med vinter-
standere og sm6, spirende flerArige planter en
visitt - bl. a. dragehode (Dracocephalurn ruyschi-
ana) -ner oyas S-spiss, klarte vi 6 lukte oss frem
til bakketimian (Thyrnus pulegioides) og bakke-
mynte (Satureja acinos), som begge duftet behage-
lig, men forskjellig.

Derfra gikk vi et stykke nordover ph gya. Pi
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plenen foran hytte 42 vokste de to tidligblom-
strende forglemmigeiartene bakke- og dvergfor-
glemmigei (Myosotis rarnosissirna og M. stricta),
som dermed var lette 6 sammenligne. Her sto ogs6
flete Cotoneaster-arter. se under hostturen.

Pi denne turen var vi sA heldige 6 fA med oss
flere svenske giester, bl. a. den kjente svenske
botaniker Thomas Karlsson. Noen av oss dro der-
for videre til Lindgya for A vise frem de morsomme
fiolpopulasjonene med lodne-, bakke- og marsfiol
(Viola hirta,V. collina ogV. od.orata) i blanding og
alle tre hybridkombinasjonene mellom dem, samt
antakelig til og med en trippelhybrid. I narheten
sA vi noen mystiske blad av en kurvplante som vi
lurte pA, men som senere pa 6ret viste seg e vere
sikori (C ic horium inty b us).

PA hostturen var det med 10 deltagere. Hele
viraspektet av anueller var naturligvis borte. De
aller fleste ovrige artene var kommet i frukt, selv
om en del etternolere fremdeles hadde noen blom-
ster 6 vise frem. Vi tellet faktisk 58 blomstrende
arter! Blomstringen var stdrst pA strandenger og
pA den fuglegigdslede Kalveodden lengst nord. Her
var det serlig aksveronika (Veronica spicata),
klistersvineblom (Senecio uiscosus), Akersvine-
blom (S. uulgaris), og Gunvors yndlingsblomst
stankstorkenebb (Geranium robertianun) som
dominerte blomstringen. Det sA derfor ut til at
rikelig nitrogentilforsel forlenget blomstringsperi-
oden. PA selve kalktorrengene var imidlertid
blomstringen mye dirligere enn p6 sarnme tid ifior
da torrbakkene tildels hadde f6tt en masseopp-
blomstring med hostregnet etter den torre somme-
ren i 1994.

Den samme kalktgnbakken n@r oyas sorparti
som ble besgkt pA vArturen frekventerte vi nok
engang. De fleste plantene var helt avblomstret og
i frukt, noen fA etternglere presterte en og annen
blomst. Allikevel var plantene langt mer gienn-
kjennelige nA enn de unge spirene vi sA pi vArtu-
ren. Her sto slike ting som dragehode (Draco-
cephalum ruyschiana), knollmjodurt (Filipendula
uulgaris), enghawe (Auenula pratensis), kratt-
alant (Inula salicina) og smaltimotei (Phleum
phleoides). Her sto ogsi en stor rogrrasalbusk
(Sorbus hybrida).

Lenger nord fant vi forvillet flOyelsblad
(Lychnis coronaria), og flere busker av den trolig
indigene Osloasal (5. aria coll.), som er nerst6-
ende eller identisk med den mellomeuropeiske sol-
vasaltypen.

Nistepakken ble intatt pA en lekeplass n€r
hylte 42 omringet av diverse Cotoneaster-attnr,
blankmispel, mupinmispel og dielsmispel (C. luci-
dus, C. moupinensis og C. dielsianus). Flere andre
steder pd oya sA vi sprikemispel (C. diuaricatus),
ner butikken vokste bulkemispel (C. bullatus), og
pA en knaus nar b6tbyggeriet dumpet vi over
blomstermispel (C. multiflorus). Pir Oya vokste
ogsA v6re to viltvoksende arter svart- og dvergmi-
spel(C. niger og C. scandinauiczs), s6 det ble etter-
hvert et rikt utvalg Cotoneaster-art'er.

P6 Ostsiden av oya grk vi ned i fiera. Her fant
vi strandstenksver (Melilotus altissimus) bAde i
blomst og frukt, strandkryp (Glaur maritima) og
en slirekne som i farten ligrret nebbslirekne
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(Polygonwn oryspermum), men som forsmedelig
nok bare var en narrevariant av tungress (P. aui-
culare) med utstikkende nott.

Litt S for skipsbyggeriet p6 nordsiden av Blek-
Oya er det en strandeng med innenforliggende sm6
knauser hvor vi fant engrodtopp (Odontites uulga-
ris) i blomst og frukt. Ner skipsbyggeriet sttu
ogsA hybriden mellom hvitpil og skjorpil (Salir
alba x fragili.s), og i kloft,en litt lenger nord en vak-
ker busk istervier (5. pentand.ra). Ved den lille
dammen vokser stankbeinurt (Ononis hircina)
som riktigrrok dufter stygt, men som til giengield
er meget pen nir den blomstrer.

Pi Kalveodden sto foruten de tidligere nevnte
innslag bra bestander av smenesle (Urtica urens)
bortover bergene og store tuer moskuskattost
(Malua moschata). Det var tydelig at de profiterte
pA den fuglegiodslede bakken.

I nerheten av b6tbyggeriet fant dessuten
Anders Often en stor hundepersllle (Aethusa cyna-
pium) i smAskogen som trolig tilhorer underarten
cynapioides, skogpersille, men dette er ikke helt
verifisert enda.

Like V for b6tbyggeriet stir en bemerkelsesver-
dig stor og fertil efay (Hedera helix) som klatrer
oppover en bratt bergvegg. Man mA jo gA ut fra at
den engang i tiden er plantet, men det er interes-
sant A se at den trives si godt her et godt stykke
nord for dens naturlige utbredelsesareal med rela-
tive kalde vintre. Den blomstret iallefall rikt.

Tilslutt mA det nevnes at arter som smaltimotei
(Phleum phleoidcs) og krattalant (Inula salicina)
sto diverse steder pfl gya.

Tore Berg og Gunuor Berge

20.5.95 til Brgnngya i Asker
Ca. 20 deltagere. Fra bryggen ved Vendelsund via
forste bukt pA W-siden, hvor vi fant en stor
bestand av sm6gullstjerne - Gagea minima.
Underveis sydover: rik, varmekjer flora med alpe-
rips - Ribes alpinurr., AkermAne - Agrimonia
eupatoria, virerteknapp - Lathyrus uernus, svart-
erteknapp - L. niger, blodstorknebb - Geraniwn
sanguineurn, geitved - Rhamnus catharticus,
maria noklebind - Primula ueris, legesteinfro -
Lithospermum officinale, nesleklokke
Campanula trachelium. Ved bukten i sydvest er
det en strandeng med masse takror - Phragmites
australis - og adskillig tuestarr - Carex cespitosa;
videre marigress - Hierochlod odorata - og vass-
hoymol - Rumex aquatilis. PA nordsiden av buk-
ten rik, varmekjar flora med virorkis - Orchts
rnascula, aksveronika - V. spicata, trefingersildre
- Saxifraga tridactylites, virmblom - Erophila
uerna, humle - Humulus lupulus, stjernetistel -
Carlina uulgaris, hjorterot - Seseli libanotis, -
bakkefiol - Viola collina, villapal - Malus sylues-
tris - og nikkesmelle - Silene nutans.I krattet ost
for bukten vokser fuglerede - Neottia nidus-auis.
Retur via nordost-delen av aya, uten serlige funn.

Oystein Ruden og Finn Wischmann

3. juni og 30. september. Vir- og hgsttur til
Lillegya, Berum ko-mune
I forbindelse med flyttingen av flyplassen pA
Fornebu-halvgya diskuteres det hva de frigitte
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arealene skal brukes til. Av gienvarende natur-
omrAder peker vestspissen Lillegya seg ut som et
omrdLde med potensielt interessant karplanteflora.
Vi har inventert dette omr6det giennom 1995-
sesongen, i alt 13 bes6k, derav to turer som eks-
kursjoner i regi av Botanisk forening. Det var 6
deltagere pA begge turer.

Det undersokte omridet er ca 0,15 kmz.
Plantedekket er en mosaikkpreget kalk- og varme-
betinget sorOstlandsvegetasjon. P6 sorsiden er
ulike typer strandeng og eksponert havstrand. PA
nordsiden er det strandberg. PA s6rsiden er gan-
ske mye kalktgrreng og buskvegetasjon som 96r
over i en blandingsskog med forholdsvis mye gran.
PA norsiden har skogen mere kalkfuruskogpreg.
TVers over halv4ya, ner vestspissen, er en for-
senkning med ulike typer fuktvegetasjon, bl. a.
noe svartorskog, en liten sennegrassump og en
liten flaskestarrsump. Midt pA halvgya er en stor
@deeng med triviell, nitrofil engvegetasjon. Det er
ialt pdvist ca 360 taksa, et svert h6yt artsantall
for et sApass lite omride. Her finnes mange regio-
nalt sett uvanlige til sjeldne arter: asparges
Q\sparagus officinalis), kalkgrgnnaks (Brachy-
podiwn pinnatum), mattestarr (Carer pediforrnis),
dverggylden (Centauriwn pulchellurn), villkornell
(Cornus sanguinea), krattalant (Inula salicina),
flatsiv (Juncus compressus), markkarse (Lepidium
cannpestre), markfrytle (Luzula campestris), bukke-
beinurt (Ononis aruensis), bitterblifier (Poly-
gala amarella), storengkall (Rhinanthus serotinus
ssp. serotinus), krusfrg (Selinum caruifolia), saft-
melde (Suaedn maritima) og sandfiol (Viola rupes-
tris).

Her er ogs6 mange hagebusker som en ganske
sjelden finner forvillet: kanadisk bltthegg (Ame-
Ianchier cf. xlamarkii) - fi individ - sammen med
mye blAhegg (A. spicata), dielsmispel (Cotoneaster
dielsianus), mupinmispel (C. moupinensis), kyst-
mispel (C. simonsii), liguster (Ligustrum uulgare)
- ett individ pA vestsiden, klatrevillvin (Parthe-
nocissus quinquefolia), mahaleb (Prunus mahaleb)
- ett individ som blomstret rikt, men det var ingen
fruktsetting; sorlandsasal (Sorbus sub similis), ett
individ og filtkrossved (Viburnum lantana),
spredt.

Et pifallende trekk ved LilleOya er at vi ved
hvert eneste besok har funnet nye arter. Det ligger
passe i bakje{a av Fornebu slik at slitasjen er
liten og det har ikke blitt nedbygd. Samtidig er
omrAdet utrolig topografisk og hydrologiske vari-
ert enda si lite det er. Ellers kan nevnes at her er
mye oslosildre (Saxifraga osloensis) og noe trefing-
ersildre (5. tridactylites). Oslosildra viste seg i ir 6
blomstre bide om viren og om h6sten. Under host-
ekskursjonen fant vi pA kalkberg pA nordsiden 5
individer i blomst. Ellers er det pA kalkbergene pA
sgrsiden, ner vestspissen, en'heksering' av kant-
konvall (Polygonatum odoratum). Den er ca 5 m i
diameter og er tydelig en klon som har ekspandert
og dOdd ut i midten. PA kalkbergene pi nordsiden
er det ellers en ganske stor populasjon av fiellod-
nebregne (Woodsia alpina). Den vokser sammen
med vanlig lodnebregne (W. iluensis). I kanten av
parkeringsplassen til Sjgflyhavna er noen kva-
dratmeter kantbergknapp (Sedum sexangulare).
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Fornebuhalvgya ble grundig undersgkt av
Halfdan Rui i 1950-60-Arene. Derfor er det mulig
A danne seg et bilde av endringen av floraen i lopet
av de siste 30-50 6r. Tre trender er tydelige:
Mange planter knyttet til de gamle jordbruksland-
skapet, som det enn6 fantes rester av pA
Fornebuhalvoya i 1950-Arene, er borte (ca 20 st.
registrert pA'Lillgen'av H. Rui). Det er kommet til
mange forvillede hagebusker (i alt ca 15 st., arter
som ikke ble registrert av H. Rui pi hele
Fornebuhalvoya). Det er ikke sikre p6viselige
endringer av den indigene floraen. Resultatet er at
det totale artsantallet synes tilnermet konstant.

Anders Often & Tore Berg

10.-l l. juni. Dagsekskursjoner
til Hole og Ringerike.
Ekskursjonene ble arrangert i samarbeid med
Kulturlandskapsgruppa, og grkk bl. a. til omr6der
som vil bli bergrt av den planlagte utbyggingen av
Rfurgeriksbanen.

Vi mOttes ved den gamle skysstasjonen pA Vik
med bilene. Forste stopp var kalktorrenger og
kalkfuruskog ved bilveien litt N for Borgen. PA
kalktorrengene var mengder av nakkeber (Fra-
garia uiridis) og engtjereblom (Viscaria uulgaris) i
blomst. Ellers var det mye treflngersildre
(Saxifraga tridactylites) og sminOkleblom (Andro-
sace septentrionalis). Dragehode (Dracocephalurn
ruyschiana) var dessverre ikke kommet i blomst
enn6. Andre innslag var enghavre (Auenula pra-
tensis), Maria nokleblom (Primula uerls) og de to
Hieracium-artene H. diffusatum og H. cymosurn
ssp. coelipetens.

Deler av dette plantesamfunnet kom til 6 gA
igien pi torrbakkene i Hole og pA Ringerike, sar-
lig var engtjereblom, nakkeber, enghawe, og
smingkleblom konstante innslag.

I det hele tatt mA det sies at tOrrbakkene i6r
frembod et fantastisk syn pga. rikelig forsommer-
regn og samtidig nok sol. Plantene var store og fro-
dige, og ogs6 slike en6rige arter som trefingersil-
dre, sm6ngkleblom og dvergforglemmigei som
pleier 6 gigre lite ut av seg og raskt visne bort var
fortsatt i full gang. Slik sett var 6rets frodige tOrr-
bakker en voldsom kontrast til fior6rets sommer-
torke og avsvidde vegetasjon.

Selve kalkfuruskogen pi den lille Asen V for
veien mellom Borgestad og Borgen var dominert
av lavmatter og ikke sA veldig artsrik. Det vokste
imidlertid en "mystisk" asaltype der som ser ut
som en mellomting av rognasal og smiasal
(Sorbus hybrida og S. arcanensls), og denne skulle
vi komme til 6 se mange steder pA Hole og
Ringerike. Muligens dreier det seg om en ubeskre-
vet smAart.

Asens bratte vestskrent var mer interessant,
med et par individer av hundetunge (Cynoglossum
officinale), s6vidt kommet i blomst, sandfiol (Violo
rupestris), bakkefiol (V. collina), og murburkne
(As p Ie nium ruta - muraria).

Lemonstangen utenfor RytterAker viste seg 6
vere relativt artsfattig pA tross av noe kalkfuru-
skog, men mest lAgurtgranskog. Mot V-pynten var
litt mattestan (Carex pediformis) i skogbunnen,
og pynten mot SO bod pi klipper hvor det mest



86

interessante var trefingerslldre (Saxifraga tri-
dactylites), bakkestarr (Carer ericetorurn) og
markmalurt (Artemisia campestris).

S for Rytter6ker var det dessuten en lund med
forholdsvis gamle, innplantede trer, bl. a. douglas-
gran (Pseudotsuga taxifolia) og rgdeik (Quercus
rubra), som begge froformerte seg.

Ved Berg ble det studert aktivt beite i ravine-
landskap. I skriningene var dvergforglemmigei
(Mt osotis stricta) p6fallende kraftige eksemplarer,
kraftig grenet fra basis) og vArmblom (Erophila
uerna).

Ner Ulleren kjgrte vi forbi en fin bestand kurv-
pll (Salix viminalis) i en sump ilag med grAselje
(5. cinerea).

I Leineomr6det og nedover mot fiorden V for
Bonsnestangen ble lodnefiol (Viola hirta), somher
har nordgrense i Norge, demonstrert. Vi sammen-
lignet den med dens nere slektning bakkefiol (V.
collina), som generelt sett er vanlig pA passende
lokaliteter i hele Ringeriksomridet. Vi s6 ogsA en
del eksemplarer av hybriden mellom dem, som var
vegetativt meget kraftige og som dannet store tuer
pga. sitt rikelige forgrenede rotstokksystem. De
storste hybridpopulasjonene i Norge finnes i dette
stroket.

Mot sjoen S for Leine i utkanten av en gammel
gdeeng vokser en stor bestand av den ellers sen-
traleuropeiske-vestsibirske Hieracium-arten H.
bauhini. Den er karakterisert av pifallende lange
og mange stoloner, og planten er ellers nesten
glatt. Hvordan den har klart 6 karre seg opp til
Hole, er hoyst uklart. Det kan tenkes at den er
genuint indigen her, men den kan ogs6 vere tilfel-
dig innfort en gang i tiden og naturalisert.
Forekomsten i det gamle kulturlandskapet S for
Leine gir idag et ganske spontant inntrykk, og av
at den har eksistert der lenge.

Vi kjorte sA langs Leineisen og til tennisbanen
i Royseparken. I kalkfuruskogen vokste bl.a.
brudespore (Gymnadenia conopsea), store meng-
der med blad av kalkgrgnnaks (Brachypodium
pinnatum), litt klokkevintergronn (Pyrola media)
og flekkgrisore (Hypochoeris maculata).

Vi dro videre i retning Froyhov, og parkerte
bilene mellom Skarpsnohaugen og Froshaug6sen.
Pd stedet vi parkerte, viste det seg a vere store
bestander av vollmarikApe (Alchemilla
subglobosa) samt andre, mer vanlige Alchemilla-
arter. OgsA flekkmure (Potentilla crantzii) vokste
der.

Vi gikk giennom skogen til det store gravfeltet
S for Froyshov. PA gravfeltet, med sine 24 grav-
hauger, sAes vakre torrbakkesamfunn med meng-
der av Marianokleblomst (Primula ueris), og ellers
engfiol (Viola canina) i fin blomst, og massevis av
bakkemaure (Galium pwnilum), som akkurat var
begynt 6 blomstre. Andre innslag var krattsoleie
(Ranunculus polyanthernos), flekkmure og flere
busker svartmispel (Cotoneaster niger). BAde
denne og bakkemaure md her vere ner sin nord-
gTense.

Det mest overaskende funnet glorde vi pA grav-
feltets nordlige del hvor vi snublet over en liten
bestand villtulipan (Tulipa syluestris). Bestanden
var bare pi 1 m2, mest blad, men ogs6 med ca 15
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blomsterbarende stengler, og sA ut til i trives helt
utmerket pA sitt begtensede felt. Tidligere er
arten kjent N til Oslo, og primert er den utbredt
pA Sorlandet.

11. juni startet vi dagen i omr6det Sorum, Mo,
BjOrnstad. O for lAven pA Bjornstad var kalk-
t4rrenger med mye smaltimotei (Phleum phleo-
ides), vollmaiktrye (Alchemilla subglobosa) og
Marianokleblomst (Primula ueris). Her var ogsA
v6rkAl (Ranunculus fi,caria), som synes 6 vere
sjelden i stroket.

Kalktorrengene langs veien mellom Mo og
Sorum bod pA en del av det samme selskapet, og
store mengder med enghawe (Auenula pratensis),
samt litt tysk mure (Potentilla thuringiaca) og
dragehode (Dracocephalum ruyschiana) - dess-
verre heller ikke her i blomst.

Vi gikk sA spaserveien like V for husene pA Mo
gArd og videre mot Frok og Berger. I skrAningen
mot veien V og litt N for g6rden var en hel del
hundetunge (Cynoglossurn uulgare), stort sett ikke
kommet i skikkelig blomst enda, spredte bestan-
der av vArmure (Potentilla neumanniana), sand-
fiol (Viola rupestris) og bakketimian (Thymus
pulegioides). Litt N for gArden ble ekskursjonens
storste funn giort: noen f6, enda ikke blomstrende
individer av ekte lovehale (I'eonorus cardiaca ssp.
cardiaca), i kanten av en beiteeng under et gjerde.
Denne underarten av lgvehale, den egentlige
medisinplanten, har vart regnet som antatt ut-
gAtt i Norge.

I bakkene oppover mot Bergerisen passerte vi
tette bestander med kalkgrgnnaks, bare blad),
mattestarr og noen fA individer av vollmarikApe.

Kanskje den mest egenartede vegetasjonstypen
vi sA p6 turen var noen kalktorrenger litt S for
Berger, delvis helt dominert av pimpernell
(Sanguisorba minor), som allerede var kommet i
blomst. Dette var et fantastisk rikomride med
en blanding av indigene og naturaliserte arter:
store matter med bakketimian, eller muligens en
introdusert timiantype, da den var sA pAfallende
kraftig og velduftende, bitter blASar (Polygala
arnarella), vArmure, Hieracium cymosurn ssp.
coelipetens, samt grenknoppurt (Centaurea
rhenana), stjernetistel (Carlina u ulgaris) og begge
lusernartene (Medicago satiua og M. falcata); alle
de siste hadde lenge igien til blomstring si vi sA
bare bladrosettene av dem.

Det introduserte innslaget her mA ant. vere
kommet inn med gressfr6, men de er solid eta-
blert, og pimpernell er endog den dominerende
planten pA bakkene. Denne arten og grenknopp-
urt, en osteuropeisk steppeart, er morsomme
paralleller til den tidligere omtalte forekomsten av
Hieracium bauhinii.

Etter 6 ha giort oss ferdige pA disse tgrrbak-
kene, kjorte vi til HArum pA S-siden av Burud-
6sen. PA veiens O-side er det et rikt aktivt beite
med bl.a. vArnrblom (Erophila uerna), virveronika
(Veronica uerna), trefingersildre (Saxifraga tridac'
tylites) og dvergforglemmigei (Myosotis stricta). De
to siste artene vokste ogs6 pA torrbakkene rnot
bebyggelsen V for veien, sammen med firefrovikke
(Vicia tetrasperma). Over mot BurudAsens syd-
parti gikk disse over i rike kantsamfunn og kalk-
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tgrrenger med mye vArmure og diverse av de
owige torrbakkeartene vi hadde sett. Innover mot
kalkfuruskogen sd vi ogsA Sellaven gulskinn
(Cetraria niualis\.

Dernest dro vi til [IltvedtomrAdet. En hugst-
flate like N for Sponbr6tan var full av hundetunge
(Cynoglossum offt.cinale) og litt bitter blAfier
(Polygala amarella). Videre nordover var noen
rosetter av bittersote (Gentianella amarella).Y for
Kvitmyr dumpet vi over en rosett av mogop
(Pulsatilla uernalis) i frukt. Mange steder i omr6-
det rundt Kvitmyr vokste bitter blAfiar.

I den glisne kalkfuruskogen V for Ultveit-
g6rdene gikk vi gjennom partier med kalkgrgnn-
aks (Brachypodium pinnatum), mattestan (Carex
pediformis), Hieraciurn cy rlo sum ssp. mollisetum,
og torrbakker med mengder av smanokleblom
(Androsace septentrionalis), trefingersildre (Sori-
fraga tridactylites) og blad av dragehode (Draco-
cephalum ruyschiana). V for v6ningshuset pA
Ultveit N gjenfant vi en gammel Finn WiscmanrV
Sverre LokkenJokalitet for vArmarihlnd, (Orchis
mascula), ialt 8 individer. Dette er kient nord-
grense pi Ostlandet.

Dagens siste botaniske utflukt ble foretatt til
gravfeltet pi veien litt NO for Honefoss by. Om-
rAdet hadde en uryddig vegetasjon, men i en gam-
mel dgdisgrop fant vi moskusurt (Adoxa moscha-
tellina).

ForOvrig kan det ogsA nevnes at vi (TB, SL, Jan
Erik Eriksen og Tor Kristensen) under en befaring
for ekskursjonen en ukes tid tidligere sd moskus-
urt (Adora moschatellina), vArstarr (Carex
caryophyllea) og lodnefaks (Brornus mollis) pA
Nedre Leikvin; engstorkenebb (Geranium pra-
tense) ved Setrang; rikelig med mogop (Pulsatilla
vernalis) sarlig pd midtre del av Burud6sen, og
blAbringeber (Rubus caesius) ner Vik skole.

Ellers synes knollmjgdurt (Filipendula uulga-
ris) 6 vare utg6tt fra Hole (nordgrense) pa de to
lokaliteter den var kjent fra pga. nedbygging.

Til slutt vil vi nerme uten lokalisering at bAde
marisko (Cypripedium calceolus) og flueblomst
(Ophrys insectifera) ble observert pA to lokaliteter
hver; og at ogse myrflangre (Epipactis palustris)
ble observert pA turen.

Tore Berg og Suerre LAkken

Hieraciumkurset - subgenus Piloselloidea
(hArsvevegruppa)
(4 deltagere). Vi forsOkte oss med en innfOring i
denne i nyere tid heller oversette artsgruppe, som
er taksonomisk brysom, men som inneholder en
hel del arter knyttet til kulturenger og gamle sl6t-
teenger. Mange av de siste er gAtt sterkt tilbake i
Arene etter krigen. PA Ostlandet har en del av
dem klart seg bedre da de der stir i kalkt6rrenger,
veikanter o.l.

Da det pA denne Arstiden viste seg A vare van-
skelig A giennomf6re kurset i de opprinnelige tre
planlagte kurskveldene og en ekskursjon, tok vi
isteden en lettere utgave med en kurskveld og en
senere tur.

14. juni avholdt vi selve kurskvelden. Vi gjen-
nomgikk viktige morfologiske kjennetegn ved
griuppen og karakterer det var viktig 6 merke seg.
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Dette gialdt slike ting som behAring og ulike typer
hir, bladenes fasong, vegetativ formeringsm6te
giennom ulike typer utl6pere, kurvdekket, kur-
vene, blomsterstanden, forgreningsmgnster, grif-
felfarve etc. Det ble lagt vekt pA hvordan en god
innsamling skulle se ut

Dernest gjennomgikk vi hovedgruppene og
viste frem herbariemateriale av en del representa-
tive arter. Dermed var det mulig 6 se en del store
linjer i slekten.

1. juli giennomfgrte vi en ekskursjon for A lere
en del av artene i Osloomridet n&rmere 6 kjenne.
Vi Tore Berg, Ivar Holtan, Kjell Magtre Olsen og
Mette Ursin - startet med 6 dra ut til LangOyene.

Den noks6 fuktige og tildels kjOlige forsomme-
ren gjorde at artene sto i blomst flere uker senere
enn det som var vanlig (midten av juni). Til gien-
gield var de - likesom torrbakkefloraen generelt -
usedvanlig frodig og velutviklet. Hieracium-artene
sto da nA ogsi i helt optimal blomstring.

P6 eidet innenfor bryggen fant vi raskt store
bestander av H. pilosella, H. cymosum ssp. coelipe-
tens og H. diffusatum. H. cymosum ssp. coelipetens
utmerker seg med tallrike, men smA kurver i en
nesten regelmessig halvskjerm, og har dessuten
overjordiske utlopere, noe de andre 1L cymosum-
underartene ikke har. H. diffusatum har ferre,
men stgrre kurver i en stor, lgs blomsterstand og
pAfallende lange hAr pA stengel og blad. Denne er
en karakterart pA Oyene utenfor Oslo.

Vi tok oss ogs6 en runde rundt omkring p6
Lang4yene, men fant bare disse artene diverse
steder. Men av andre ting vi ogsA si, kan nevnes
at en bestand av rankfaks (Bromus erectus) pA
toppen av den vestligste av oyene nA var blitt mye
storre etter at vi hadde sett den der pA en ekskur-
sjon 11juni 1989.

Etter 6 ha giort oss ferdige med Lang6yene,
holdt vi oss resten av tiden pi fastlandet. Like S
for Fiskevollbukta, i skrininger mot sjgen pA nor-
malt knastOrr granitt, si vi noen fA eksemplarer
H. macranthelum, og adskillig stprre bestander av
H. peleteranum. Den forstnevnte er merkelig nok
primart en Finnmarksart som ogse finnes noen fA
steder i Sor-Norge.

Ner Herreg6rdskrysset og Store Ljan
Barnehage er det store bestander av den innfgrte
arten H. pratense. I blanding med den vokser ogsA
litt H. cymosunx ssp. coelipetens og H. auricula.
Flere steder langs HerregArdsveien opp til Ljan
menighetshus st6r ogs6 H. pratense, og arten ble
faktisk fOrst funnet av Johannes Lid i dette omrA-
det i 1940.

Litt N for menighetshuset, i krysset Gladvoll-
veien/von Otkens vei, var en stor, forvillet bestand
H. aurantiacum.

Derifra dro vi til Alna stasjon. Ivar Holtan
hadde nemlig fortalt at han inne pA stasjonsomrA-
det tidligere hadde sett en hgy og nesten glatt
sveve. Beskrivelsen hans passet godt med den
sentraleuropeiske-vestsibir ske p raealtino-gruppen,
som omtrent ikke er funnet i Norge fgr, s6 dette
virket jo spennende. Etter A ha klatret over noen
gierder og krysset noen spor, fant vi de aktuelle
plantene, og det viste seg da ogs6 6 vere H. prae-
altum. Vi fant tre planter, med hhv. 10, 5 og 2
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blomsterberende stengler. Arten er sikkert inn-
kommet med jernbanen. I Skandinavia er den
bare kjent fra Sor-Fidand og N og S for Miilaren i
Sverige. I Europa er H. praealtuin inndelt i mange
underarter, og om det vi har f6tt er identisk med
den skandinaviske underarten eller representerer
andre europeiske typer lar seg ennA ikke avgigre.

P6 stasjonsomridet vokste ogsA store mengder
H. diffusatum og en kraft,ig tlue H. pratense.

Fra Alna dro vi opp til Nordre Skoyen
Hovedgird. Underveis fant vi en liten bestand 1L
glom.eratum ved Thygesons vei 10. Litt V for
hovedg6rden, pA O-siden av Promenaden 10-20 m
S for der den moter Skoyenbakken, dumpet vi over
en stor bestand av H. pratense, sammen med den
vokste ogsA litt H. auricula.

Like ved Brynseng sA vi ogsA rosetter av en
Hieracium pA en plen som trolig er H. pratense.
En, som det syntes, noe awikende type av denne
sto ogsA i kanten av Persveien N for Alnakrysset
(en blomstrende plante med 20 stengler).

Foruten at vi fikk sett en rel<ke Hieracium.-
arter (10 arter ialt), giorde vi altsA ogsA diverse
nyfunn av den innf6rte arten IL pratense, som ne
mA sies 6 vare godt etablert rundt Alna og Ljan,
og det spesielt oppsiktsvekkende funnet av fL
praealtum, som det vil bli interessant A folge
utviklingen av fremover. 

Tore Bero

24.-30. juli. Sommerekskursjon
til sondre Ostfold
Sommerekskursjonen gikk til sondre Ostfold, med
base pA ungdomsherberget i Sarpsborg. Dette
viste seg 6 vere et meget bra valg, ikke minst tak-
ket det hjelpsomrne vertskapet. Til tross for at
ekskursjonen for en stor del gikk til godt utfor-
skede omrAder, ble den svart vellykket, med anta-
kelig fire nye arter for Norge (en starr og tre bjor-
neberarter). 8 deltagere.

24. juli startet vi botaniseringen pA veien ned-
over til Sarpsborg, ved A dra til Alby p6 Jeloya.
Like V for parkeringsplassen, men inne i skogen,
var kjempeturt (Lactuca macrophylla) bunndek-
kende over et storre areal. Bestanden var meget
frodig, men helt steril. Sammen med denne sto
ogsa spredt marsfiol (Viola odorata), en klon pA ca.
1 m2 av en steril Pulmonaria (antakelig P. angus-
tifolia eller montana, da den hadde lansettformede
rosettblad), og en liten busk hvitkornell (Cornus
alba).

Derfra Crkk vi giennom skogen ned til Brede-
bukt. Pi stranden l:rtt O fot hyttene som ligger der
ipenbarte det seg en relativt interessant strand-
flora med strandflatbelg (I'athyrus maritirnus),
smirapp (Poa pratensis ssp. irrigata), en bladro-
sett av hundetunge (Cynoglossum officinale), og
det mest interessante, tre individer sodaurt
(Salsoli kali). Denne arten har jeg aldri tidligere
sett der, men den er kjent for ofte 6 opptre ustadig.

Deretter gtkk 
"i opp pa Stalsberget, som tildels

er tungt fremkommelig selv om det ikke er serlig
hayt(70 meter). Kung(Origanum uulgare) sto i sin
fineste blornstring og dominerte mange steder.
Andre interessante torrbakkeinnslag var vanlig
ikerm6ne (Agrimonia eupatoria), blankstorke-
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nebb (Geranium lucidum), liguster (Ligustrum'
uulgare), svartmispel og rosemispel (Cotoneaster
niger og C. dielsianus) og - hOyst uventet - et par
tuer lodneperikum (flypericum hirsuturn) i fin
blomst. Vi sA ogsi solide nypekjerr med stennype
(Rosa canina).

Fra Stalsberget gikk vi giennom skogen tilbake
til bilene. I skogen si vi myske (Galium odoratum)
og store mengder sanikel (Sanicula europea).

Etter denne runden var det kommet si langt ut
p6 dagen at vi satte kursen mot Sarpsborg. Vi
rakk dog en stopp pA Klosterveien O for Verne
Kloster hvor vi konstaterte at kammarimjelle
(Melampyrurn cristaturn) hadde et meget bra 6r.
Den forekom rikelig og i kraftige individer i alleen
langs veien.

25. juli: Heldagstur til Asmaloy pA Hvaler. Vi
startet med en artsrik strandeng like N for ferge-
leiet pA Skibstadsand. Her sA vi for fgrste gang pA
turen de to Centaurium-artene strandtusengylden
og dvergtusengylden (C. littorale og C.
pulchellum), begge i fin blomstring. Etter en del
leting klarte vi A finne ormetunge (Ophioglossum
uulgatum). Den vokste mot en liten knaus, men
det viste seg e vsere en del av den da vi fgrst hadde
fAft Oye for arten. Vi mAtte ogsA lete en stund for
vi fant saltsoleie (Ranunculus cymbalaria), som
nok er iferd med 6 bli trengt tilbake av havsivaks
og andre guffibusser. Noe vi derimot fant omtrent
med en gang var honningblom (Herminium
monorchis), som ni sto i sin aller fineste blomst-
ring, og som det var en del av. Andre interessante
innslag var jordberklaver (Trifolium fragiferum,
stor bestand), strandrodtopp (Odontites litoralis)
og grisnestarr (Carex distan's). PA noen smA knau-
ser sto knopparve og sylarve (Sagina nodosa og
S. subulata). Det var pifallende at begge Cen'
taurium-artene, Odontites litoralis og Herminium
trivdes best i kanten av stier og trikk. Denne lille
strandengen er nok truet av giengroing av mer
storvokste arter, og vil trenge skjotsel for 6 bibe-
holde det interessante artsinventaret som finnes
der n6.

PA sydsiden av fergeleiet var det ogsi rik flora,
med bl. a. villin (Linum catharticum), bevregress
(Briza media) og p6 et sumpig omr6de i svartor-
skog vannmynte (Mentha aquatica) - dessverre
ikke i blomst enn6. Videre sydover i skogen sA vi
villkornell (Cornus sanguinea, bare en busk), samt
ett individ rodflangre (Epipactis atropurpurea).
Langs hovedveien litt V for veikrysset hvor veien
til Viker tar av, var en flott bestand med kratt-
alant(Inula salicina), med krusfro (Selinum carui-
flora) innimellom. Litt videre sA vi ogs6 liguster
(Ligustrum uulgare).

Derfra dro vi ut til Halsen pA Vikertangen. Pi
skjellsandbankene her har kalkkarse (Hornungia
petraea) fine forekomster om vAren, men vi klarte
itte a finne rester av denne n6. Stranden lod pi
rikelige mengder med kystfrostjerne (Thalictrum
minus) og litt neslesnyltetr6d (Cuscuta europaea).
I sydkanten av parkeringsplassen pi Vikerhavn
st6r en stor busk av hybriden mellom gr6selje og
svartvier, (Salix cinerea x nigricans), samrnen
med gr6selje, (5. cinerea). Svartvier sA vi derimot
ikke her, og ikke pA Hvaler i det hele tatt.
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Etter dette dro vi avg6rde til det som egentlig
var dagens hovedmAl, nemlig omr6det S for
Skibstadkilen. Stien gikk fgrst giennom partier
med artsfattige bergrabber og lynghei. Et lite tjern
SO for Skibstadkilen var fullt av frodige tuer med
bustsmyle (Deschampsia setacea). lernet hadde
iAr ca. 30 cm vannstand, mens det ifior var full-
stendig uttOrket. Til glengield klarbe vi ikke 6
finne den ene tuen med bunkestart (Carex elata)
som TB hadde sett der ifior.

Like etter i ha passert tjernet kom stien inn i
skjellsandomrider sd floraen skiftet karakter,
med store mengder krattalant (Inula salicina),
samt bevregress og villin. Videre utover langs
stien mot Landfastodden var ogs6 mye flatsiv
(Juncus compressus). Mdlet for turen var Land-
fastoddens nordlige pynt med strandmalurt
(Artemisia maritima), som ikke var kommet skik-
kelig i blomst, men som fantes i store mengder.
Pifallende er ogsA de store mengdene med strand-
balderbrA (Matricaria inodora ssp. maritima).
Landfastodden b6d ellers pd knortestan (Carex
otrubae), havbendel (Spergularia maritima - bare
noen f6, men svart gTove eksemplarer), store
mengder strandkal (Crambe maritima), strand-
tusengylden (Centaurium uulgare), kystfrostjerne
(Thalictrum minus), jordbarklover (Trifolium fra-
giferum) og nonsblom (Anagallis aruensis).

26. juli startet vi dagen med en tur til det
gamle ballastplassomr6det N for Glombohallen pA
KrAkerOy. Her har det ligget et gammelt seilskute-
verft, "ROeds bruk", oB det ligger fortsatt rester av
de gamle beddingene der. Stedet er i sin tid
beskrevet av Tore Ouren. Etter A ha gitt gjennom
en skraphandler og andre forhindringer, kom vi ut
pA selve omridet. Umiddelbart fant vi noen fA
planter tornbeinurt (Ononis spinosa). Videre inn-
over sA vi blAbringeber (Rubus caesius), lro1yp-
mt:re (Potentilla reptans) i store mengder, ekte
vahrt (Symphytum officinale), lodnestarr (Carex
hirta), rOdkjeks, (Torilis japonica), piggtistel
(Carduus acanthoides), svartknoppurt (Centaurea
nigra), og dens hybrid medC. jacea, hybriden fore-
kom i store mengder; stripetorskemunn (Linaria
repens), veivortemelk (Euphorbia esula) og de to
Senecio-artene landOyda og smalsvineblom (S.
jacobea og S. erucifolius), begge i begynnende
blomstring. Den siste opptrer med et meget varie-
rende individantall fra ir til 6r, men forekom tem-
melig rikelig n6. I kanten mot Glomma litt lenger
N sto strandsvingel (Festuca arundinacea). I
utkanten av den gamle beddingen ble vi ogsi stA-
ende og fundere pd en merkeligCarex som vi i far-
ten ikke klarte 6 identifisere. Ved nrermere
bestemmelse senere viste denne seg A vere russe-
starr (C. praecox), ny for Norge. Dette er en Ostlig
art i samme gruppe som sandstarr (C. arenaria).
Den er vanlig i Russland, og ger vestover til
Tyskland. I Skandinavia er den innfort og natura-
lisert i Finland, men mangler i Sverige og
Danmark. En del av bestanden hadde et noe
atypisk utseende da den sto i store vaser med blad
av skvallerkdl, slik at blad og aks ble lengre og
smalere enn vanlig.

I veikanten like S for Glombohallen fant vi
noen eksemplarer av hybriden mellom lintorske-
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munn og stripetorskemunn (Linaria uulgaris x
repens).

Dette gamle ballastomridet er et av de fA i
Norge hvor en rekke gamle ballastplanter faktisk
har holdt seg siden seilskutetiden, og to av dem er
utelukkende kjent herfra (Senecio erucifolius og
Carex praecor). Pi omredet finnes ogsA gamle
industriminner fra samme periode. Stedet ligger
idag inneklemt mellom industrivirksomheter i for-
bindelse med Glombohallen og omridet til
Fredrikstad Mek. verksted. Det bOr derfor vernes
som historisk kulturminne slik at man unngir
nedbygging.

Litt SO for Glombo , langs Glomboveien heni-
mot avkjorselen til Langoya, sa vi svarterteknapp
(Lathyrus niger), Rubus wahlbergi og en mystisk
Rubus til som vi enda ikke har klart A bestemme,
men som ikke stemmer overens med noen andre
norske (eller nordiske) Rubus-arter. N for Rod sA
vi alantrot (Inula heleniurz) i veikanten fra bilen.

Senere pA dagen dro vi til Ramseklov -
Merrapanneomr6det i Onsoy. Selve Merrapanna
er helt dominert av et digert pllefie (Salix alba x
fragilis) med tykk, widd stamme og mektig krone.
I en liten dam pi berget bak vokste pusleplantene
sylblad (Subularia aquatica), og e{ebrodd
(Limosella aquatica). Pi strandengene N for pile-
treet var store mengder engrodtopp (Odontites
uulgaris) og jordberklover (Trifolium fragiferum).
OgsA her sto de frodigste individene i kanten av
trAkk. I de vAteste partiene av strandsumpen her
sto hybriden mellom vannm5mte og Akermynte
(Mentha aquatica x aruensis) i fin blomst, mens
Akermynte (M. aruensis) fantes i svartor-aske-
skogen lenger inne. I det 6pne partiet nar stran-
den sA vi ogsA en kraftig busk av trippelhybriden
Salix alba x fragilis x pentandra, sikkert spontant
oppst6tt fra det tidligere nermte S. alba xfragilis-
tre og istervier (5. pentandro), som sto i skogen
rundtomkring. Et forvillet innslag var en busk
hostberberis (Berberis thunbergii). I kantsonen
mellom sj6en og skogen var ogs6 lodnestarr (Carer
hirta), og videre innover i skogen fant vi slakk-
starr (Carex remota), store bestander med liguster
(Ligustrum uulgare) og storvokst barlind (Taxus
baccata). Et par individer knerot (Goodyera
repens) snublet vi ogsA over.

Veien mellom Marrapanna og Uteng var tildels
kranset av smibjgrneberartene?a bui w ahlbergii
og svensk bjOrneber (R. gothicus). Ved marinaen
lette vi forgieves etter kantmj Olke (Epilobium
tetragonum). Denne blomstrer imidlertid sent pi
6ret, sA sansynligvis var den ikke utviklet enda.
TB og Kjell Magne Olsen fant den her i bra vigor i
slutten av september, sA arten er heldigvis fortsatt
intakt pA sitt eneste kjente, gienvarende vokse-
sted.

Om ettermiddagen var vi invitert pA hytta til
Olga og Rolf Bentsen, "Bentsebo", i Vestre Vikene
pA Ons@y. Han viste oss en stor bestand knerot
(Goodyera repens), hvorav ca. 30 i blomst, som sto
tett i tett pA et lite omride, samt flere mer glisne
kolonier i nerheten. I omr6det var ogs6 bl6mose.

P6 veien til hytta holdt vi pA 6 gi tom for olje pA
en av bilene, og mens vi stoppet for A ordne dette
oppdaget vi tilfeldigvis en fin bestand av krypbein-



90

urt (Ononis repens) i veikanten (i Sareptaveien
mellom Sarepta bedehus og sjoen). Sammen med
den var Akerm6ne (Agrimonia eupatoria).

Langs veiene mellom Sarpsborg og Fredrikstad
viste det seg forpvrig flere steder 6 vere store
bevoksninger av landoyda (Senecio jacobea) og
pastinakk (Pastinaca satiua). I selve Sarpsborg si
vi fra bilene en stor veikantforekomst av legepes-
trot (Petasites hybridus). Den vokste vis a vis
Petter Radics vei nr. 14, mellom denne og rv 109
(mot Tunevannet), pA fet jord i et uryddig rote-
strgk med diverse heslige og moderne bygninger.

27. ju'li dro vi forst til omrAdet litt N for
Sandvika pA Skjebergkilens O-side. Strandvege-
tasjonen her viste seg 5 vare dArlig utviklet, det
eneste som er verdt 6 nevne er bergsvineblom
(Senecio syluaticus) pi knausene. Litt S for Sand-
viken badeplass, litt S for stupet&rnet pA bade-
huset var en busk tindved (Hippophad rhamnoi-
des), vel opprinnelig plantet, men som sprer seg
med rotskudd. Langs veien herfra og til Sarpsborg
bitforenings marina vokste derimot en rekke
interessante gressfroinnkomlinger: gullkrave
(Chry santhemum segetum), opiumsvalmu e (Papa-
uer somniferum), prydslayle (Iberis arnara), silke-
dodre (Lobularia maritimo), klinte (Agrostemna
githago), kornblom (Centaurea cy anus), venusspeil
(Legousia speculum-u eneris) og bakketimian (?hy-
rnus pulegioides). Den siste vokste ogsA pi tOrr-
bakker innenfor Isi kiosk, men antakelig forvillet.

Derfra kjorte vi til Duseleira ved Grimsoykilen.
Strendene var tildels noksd slitte, men b6d pA
masseforekomster av dvergtusengylden (Cent-
auriurn pulchellum), mest i gamle hjulspor. Vi sA
ogse den andre Centaurium-arten strandtusengyl-
den (C. Iittorale) og flatsiv (Juncus compressus).
Pi bergene innenfor var litt v6rbendel (Spergula
morisonii).

Dagen ble avsluttet med ettermiddagskaffe pA
Bjgrg Hofsvangs hytte ovenfor FlOberg ved Idde-
fiorden, og med vakker utsikt over fiorden. Hun
hadde sidd inn litt gressfro for 6 anlegge en liten
plen. Med plenfroet var det fullt med musesvingel
(Vulpia myuros) og grannsvingel (Festuca ouina
ssp. capillata). Mellom hytta og parkeringsplassen
var det bestander med bergkvein (Agrostis uine-
alis) ph det skrinne berget.

28. jufi valgte vi en b6ttur med IWS Turisten i
Haldenvassdraget fra O4e og ned til Halden.
Noen steder var det sA smalt at man nesten kunne
ta p6 land pA begge sider. Spesielt var Steinselva
mellom Aspern og Femssj6en, med nesten canyon-
aktige partier, imponerende, og det samme var
slusingen gjennom Brekke sluser.

NAr vi ni var i indre Ostfold, fant vi ut at vi var
i nerheten av Boenseter, sA vi tok oss en tur ut dit
etter kanalferden. Skogsbilveien til parkerings-
plassen var kranset av snerprgrkvein (Calam-
agrostis arundinacea). PA engene rundt selve
BOenseter, en slags fattigutgave av blomsterenger,
var fagerklokke (Campanula persicifolia), bl6,-
klokke (C. rotundifolia), noen sterile bladrosetter
av griseblad (Scorzonera humilis, eneste sted vi se
denne pA sommerekskursjonen), og pA tunet hvit
g6seblom (Anthemis aruensis) og norsk mure
(P otentilla noru eg icd).
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Mellom Aremarksjoen og Aspern mente vi 6 ha
sett pilblad (Sagittaria sagittifolia) fra b6ten, og
da vi senere pA dagen opps6kte lokaliteten fra
landsiden, viste dette seg a stemme. Den sto pA
elvens O-side ca.200 m N for Skotsberg, og i vei-
kanten i nerheten var revebjelle (Digitalis purpu-
reo) forvillet.

Noen av oss dro ogsi til den bratte sOrskrenten
like N for Brekke sluser. Den mi ha et meget gun-
stig lokalklima og muligens ogs6 lokale utfellinger
som kompenserer for det generelt svert fattige
geologiske underlaget pi disse kanter. Skrenten
bod pA rikelige mengder med kung (Origanum uul-
gare) og krattalant (Inula salicifolia). Andre inter-
essante innslag var bergperikurn (Hypericum
nlnntanum, bare fA eks.), broddbergknapp (Sedum
rupestre), {ell- og vanlig lodnebregne (Woodsia
alpina og W. iluensis), og skogflatbelg (Lathyrus
syluestris).

Tilbake fra skrenten la vi veien ned til elven
forbi slusevokterens hus. Her glorde vi ogsA et par
av turens overaskende funn, da vi fikk aye pe et
par s@re bjOrneberarter i kanten av elven. Den
ene av dem er fortsatt ubestemt, men synes ikke A
stemme overens med noen nordiske arter. Den
andre er senere (av A. Weber) bestemt t71R. nemo-
ros&s, en art som har sine nermeste forekomster
litt nord for den dansk-tyske grense. Om disse
artene representerer reliktforekomster som har
overlevd kanaliseringsarbeidene eller tvertimot er
tilfeldig innfgrt som en f4lge av dem, er forelobig
et uavklart spOrsm6l. Bj6rneber spres ofte med
fugl, men det synes merkelig at to nye arter skal
vare spredt slik til samme sted.

Om kvelden dro vi til Tunevannet like N for
Tune kirke for A bade. Like ved badeplassen viste
det seg 6 vere en forholdsvis artsrik ferskvann-
sump med kjempesotgress (Glyceria maxima),
myrstjerneblom (Stellaria palustris), myrmjOlke
(Epilobium palustre), flikbronsle (Bidens tipar-
tita), melkerot (Peucedanwn palustre), selsnepe
(Cicuta uirosa) og sumpsivaks (Eleocharis palus-
/rls ssp. uulgaris).

29. juli foretok vi en ny dagstur til Hvaler, og
denne gang var vi sA heldige at vi fikk med oss den
store kjenneren av Hvaleroyenes flora, Gunnar
Engan, som guide.

Vi konsentrerte vi oss om Vestergy. Langs
veien Ogarden - Nordenga - Hauge var det flere
ulike bjOrneberarter i veikanten: R. wahlbergii,
noruegicus og grisnebjorneber (.R. hallandicus).

Det forste egentlige m6let var Guttormsvauen,
som utgior en nord-sydgAende brakkvannsump
med en stor svartorsumpskog innenfor. De ytre
delene best6r av sandstrand og tOrrbakker, med
strandenger og strandsumper innenfor. Omr6det
har en meget rik flora, som fgrst er blitt klarlagt
de siste 6rene, primert av Gunnar Engan.
Overgangen mellom sumpskogen og strandsum-
pene bgd pA velduftende massebestander av vann-
rmynte (Mentha aquatica), som her var pAfallende
forgrenet like fra basis. Arten er sen, sA heller
ikke her var den kommet i blomst ennA. Antagelig
er dette en av Norges stOrste bestander av denne
sumpplanten, som ofte har vert blandet sammen
med dens hybrid med M. aruensis. P6 Ostlandet
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sJmes <ren> M. aquatica 6 vere innskrenket til
Hvaler, og flere av de andre bestandene er sm6. Et
annet innslag her var flere store tuer toppstarr
(Carex paniculata). Yidere utover i sumpen var
kjempehoymol (Rumex hydrolapathum). Pi et par
steder i kanten mot berg sA vi ormetunge
(Ophioglossutn uulgatum) og pusleblom (Centun-
culus minimas). Spesielt den siste vakte stor
6tgaum. I noen brakkvannspoler fisket vi opp stor
vannkrans (Zannichellia palustris ssp. major).

Herifra gikk vi videre langs V-siden av kilen,
som bod pA torrbakker. Et ugressinnslag var tett-
karce (Lepid,ium densiflorum). Vi sA ogsi bestan-
der med jordberklover (Trifolium fragiferurn) og
to individer med strandtistel (Eryngium mariti-
mum), en steril rosett og en liten plante i blomst.
Noen personer vi snakket med senere, kunne for-
telle at den tidligere hadde vokst et par hundrede
meter lenger inne, men fors'"rrnnet for ca. 20 Ar
siden. Man f6r derfor hSpe pi at de nyoppdukkede
plantene fir st6 i fred.

Pa sandstranden lengst ute, innimellom
Atriplex-arter og annet rask, viste Gunnar Engan
oss et stort og forgrenet individ av strandbete
(Beta uulgaris ssp. maritirno). Denne arten, som
fgrst ble funnet i Norge for noen fi 6r siden, synes
A vare i en viss spredning.

Fra Guttormsvauen satte vi kursen mot Barm.
I skyggefull skog V for Barm, ant. pA skjellsand,
si vi litt krusfro (Selinum caruiflora), noen eksem-
plarer skogmarih6nd (Dactylorhiza maculata ssp.
fuchsii) og sanikel (Sanicula europaea). OmrAdet
er trolig i giengroing, da det ifOlge eieren av Barm
gird som vi senere kom i snakk med tidligere var
langt Apnere havnehage her.

Rundt husene pA selve g6rden vokste veivorte-
lmelk (Euphorbia esula), og pA noen jordhauger
kraftige eksemplarer av hundepersille (Aethusa
cynapium), ant. den vanlige underarten. I en san-
dig 6ker sto en rekke litt "gammeldagse> ugress
som m€rn ikke ser si ofte: smi,nesle (Urtica urens),

"villrasen" av gronn busthirse (Setaria uiridis),
kornvalmue (Papauer rhoeas), Akerveronika (Vero-
nica agrestis), og myktvetann (Lamium amplexi-
caule). Mens vi fordypet oss i denne fascinerende
6keren, kom den hyggelige eieren ut og vi tok en
prat med ham. Et annet ugress rundt husene viste
seg 6L vere opiumsvalmue (Papauer somniferum),
som ifolge eieren hadde holdt seg der i mange Ar.
Han viste oss ogsA enArtemisia som han lurte p6.
Det viste seg A vere romersk malurt (4. pontica).
Den sto pA et lite jordberfelt n@r husene, men var
ifglge eieren ikke vert dyrket der.

Fra Barm g.tkk vi giennom skogen mot
Kasebukta i Utgirdkilen. I skogen si vi bitter-
Er4nn (Chimaphila umbellata) i blomst. Rundt
bukten var det rik strandplantevegetasjon med
innslag som havbendel (Spergularia maritima,
mye), saltbendel (S. salina), strandrisp (Zlmo-
nium humile, rik bestand pd et mindre omrAde),
saftmelde (Suaeda maritirna) og grisnestarr (Carer
distans).

Da vi nA var like i nerheten av Sandholmen.
tok vi oss en tur ut pi den ogsA. En sump bgd pA
kjempehOymol (Rumex hydrolapathunr), nok en
gang. BAde her og i Guttormsvauen vokste den
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sammen med krushgymol (R. crispus), men vi si
ingen steder tegn til hybridisering, muligens fordi
krushoymol synes 6 ha adskillig tidligere blom-
stringstid.

PA Oya (som egentlig er en halvgy), sA vi ogsA
beitestarr (Carex oederi), men noe uklart hvilken
underart, og strandtusengylden (Centaurium litto-
raLe). IIer klarte vi ogsA 6 finne visne rester av
kalkkarse (Hornungia petroea).

Temmelig mettet pi inntrykk gikk vi raskt til-
bake til Barm, og derifra til Botten. Det var kom-
met si langt pA dag at vi ikke rakk innom
Barmtjern, men veien Barm - Botten bOd ogs6 pA
flere nye innslag. Rubus dissimulans d,annet en
liten, men tett bestand i skyggefull skog V for
Barmtjern, og langs veien videre til Botten dannet
Rubus wahlbergii store kratt langs veien. I vei-
kanten pA Botten s6 vi tilslutt firefravikke (Vicia
tetrasperma).

30. juli hadde vi egentlig tenkt A botanisere oss
hjem giennom indre Ostfold, men da de gienve-
rende ekskursjonsdeltagere fikk tilbud om A IAne
en smAb6t pA Hvaler, ble en ny dag pi oygruppen
altfor fristende. De 3 gienverende deltagere +
Gunnar Engan la ut fra Botnekilen pA KirkOy
gjennom Asmalsundet, med fgrste strandhugg pi
Akeroya.

Vi la til i Akerobukta ved Akergya gArd. Nar
stranden NV for husene sto tre trer av hybriden
eironnpil (Salix alba x fragilis) og en stor busk av
namdalspil (Salix caprea xuiminalis).I et vannsig
her fant vi nok en hybrid, vannmynte x 6kermynte
(Mentha aquatica x aruensis), som bare sto i
knopp. PA stranden like O for pilegruppen var litt
lodnestarr (C are x hirta).

Derifra fortsatte vi sydgstover giennom en liten
forsenkning mot stranden S for Reduten. I klOften
var store mengder bakketimian (Thymus pulegioi-
des), og i fuktpartier var litt ikermynte (Mentha
aruensis) i blomst.

Pd selve stranden har det tidligere vert funnet
gul hornvalmue (Glauciun flauum), men den sA vi
ikke noe til. Til giengield fant Ivar Holtan en blad-
rosett av Beta uulgaris ssp. rnaritir?o, som var
nytt funn. Mest sansynlig er dette en ungplante,
men da sauer beitet i omridet er det ogsi mulig at
det er en noe eldre plante som hindres i i utvikle
stengler.

PA stranden sA vi ogs6 ett eksemplar sminesle
(Urtica urens), og noen bestander jordberklover
(T rifolium fr ag iferum).

Fra Akeroya satte vi kursen mot Sosteroyene,
hvis bratte skrenter og knudrede overflate giorde
et annet inntrykk enn granittknausene pA resten
av Hvaler. Vi gikk iland pi stranden i bukten pA
nordsiden av Sondre Soster. Her har gul hornval-
mwe (Glaucium flauum) en av sine f6 gienverende
forekomster i Ostfold. I det str6lende varet var
stranden full av badeglester, sA vi lurte litt pA
hvordan den ville t6le et slikt press og slitasje. VAr
bekymring viste seg heldigvis 6 vere noks6 ugrun-
net, da vi fant ca. 30 planter i frukt, og rundt 100
bladrosetter. Planten er antakelig ferdig med
blomstringen f4r det kommer serlig mye turister
til Oygr:uppen, og i frukt (eller som rosetter) pikal-
ler den ingen serlig interesse.
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Fra stranden glkk vi sydover pe Oya. Litt syd
for stranden var en del ikermine (Agrirnonia
eupatoria), og noen kraftige tuer av hybriden mel-
lom eng- og skogfiol (Viola canina x riuiniana).
Midt pA Aya sA vi sylarve (Sagina subulata). Et
merkelig trekk var at all eineren pA Oya hadde
voksemite som fielleiner, ogsd de som sto godt
beskyttet i bergskorter eller mellom busker. Inne
pi Oya var det ogsA fattige sumper med dikefor-
glemmigei (Myosotis lara ssp. caespitosa), sltftte-
starr (Carex nigra), myrmjglke (Epilobium palu-
stre) og steril vasspepper (Polygonum hydropiper).

PA SV-siden tok vi oss ned giennom en bratt
skorte til en bukt vis a vis (V for) Gjgrvika. Ved
sjoen var her ett individ hvitblomstret ostersurt
(Mertensia maritima). Opp giennom skorten sA vi
en del havbendel (Spergularia maritima), og hay-
ere oppe pussig nok smAplanter av fromelde
(Chenopodium polyspennum), som jo normalt er et
ikerugress. Antagelig sto den her pA litt fuglegiOd-
slede partier.

Vi gikk ni rett Ost til Gjorvika pe oyas O-side.
Mellom GjOrvika og Raset si vi blAbringeber
(Rubus caesius), og i skortene en del bestander
hjortetrOst (Eupatorium cannabinum).

Herfra Crkk vi raskt nordover igien tilbake til
utgangspunktet, men observerte v6rbendel
(S perg ula morisonii) underveis.

Fra Sondre SOster gikk den lange bitturen til-
bake til Botnekilen heldigvis i vakkert og stille
var. Da vi la til land s6 vi den tredje av Ononis-
artene, stankbeinurt (O. aruensis).

I veikanten pi Svanekil gird sA vi i skum-
ringen alantrot (Inula helenium), og da vi gikk ut
for 6 ta den i nermere OyensJm fant vi ogsi sten-
storkenebb (Geranium colurnbinum). Dette ble
turens siste botaniske eskapade, vi ankom tilslutt
Oslo mandag 1 aug. kJ. to om morningen.

Tore Berg

25.-27. august: Planlagt ekskursjon til Hersjoen i
Ullensaker avlyst pga. mangel pA ledige hytter.

26. august. Kongsvinger-omridet
I str6lende h6stvar tilbragte ekskursjonslyden (3
deltagere inklusive leder) hele lordagen pA
Kongsvinger, og avsluttet oppholdet i tusmOrket
kl 21.00 med en enkel middag pd den lokale kina-
resturanten. Turen gikk i regi av kulturland-
skapsgruppa, og var derfor viet ulike typer mer
eller mindre kulturbetinget vegetasjon. Vi besgkte
5 steder:

(7) Naringsrik starcsump og grdorheggeskog
ued Norhou mellom Gld.ma og Vingersjgen, pd sgr-
sida au riksuegen (UG 357,768). PA de vAteste
punktene i sumpen vokser mye nikkebrgnsle
(Bidens cernua).I kanten av sumpen, inn mot 916-
orskogen er mye kvass-starr (Carex acuta) og vass-
rgrkvein (Calamagrostis canescens). Griorskogen
er m6rk, og har stort sett et svart artsfattig felt-
sjikt. Den er sannsynligvis en gammel beiteskog
som har grodd igjen de senere 5r. Et par interes-
sante arter mi nevnes: Her er store mengder av
den snerplgse varieteten av hundekveke (Elymus
caninus var. muticus). Den er noe spinklere, og
mere grasios enn vanlig hundekveke, og er en spe-
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sialitet for GlAmavassdraget. Vi fant ogs6 et par
busker av alaskakornell (Cornus alba ssp. stoloni-
fera) i den mgrke skogen. I vegkanten, ca 100 m
unna, vokste 2 busker sibirkornell (Cornus alba
ssp. sibirica).

(2) Pusleplantestrand (UG 363,770) og lappuier-
myr (UG 360,772) sgr for Skau ued nordenden au
Vingersjoen. I flommen tar en betydelig del av
Gl6ma sitt gamle elvel6p rett sgrover giennom
Vingersjoen og direkte til Sverige. Den relativt
store Vingersjoen har kun noe vanntilfOrsel foru-
ten flomvannet fra Gl6ma. P6 det flate eidet mot
Gl6ma blottlegges derfor store arealer leirstrand
etterhvert som vannstanden i sjoen synker utover
sommeren.

Her er en svert rik pusleplante- og vannplante-
flora. Dominerende art er nilesivaks (Eleocharis
acicularis). Denne gir leirstrendene i august et
lysegront skjar. Ellers er det mye erjesoleie
(Ranunculus reptans) og tusenblad (Myriophyllum
alternifolium). Noen mere spredt vokser mykt
brasmegras (Isodtes lacustris), smislirekne
(Persicaria, minor), firling (Crossula aquatica), syl-
blad (Subularia aquatica), sm6vasshir
(Callitriche palustris), trefelt e{eblom (Elatine
triandra), evjebrodd (Lirnosella aquatica), gras-
tjOnnaks (Potamogeton gramineus), pilblad (Sagit-
taria sagittifolia) og 2-LO cm hgye vassgro (Alisma
plantago-aquafico). Disse var pifallende ander-
ledes enn slik vassgro pleier 6 se n6r den vokser i
heleofyttvegetasjon eller i vann- og elvekanter.
Kan det vere en egen sm6vokst rase tilpasset
pusleplantestrand?

Vasskryp (Lythrum portula) fant vi kun pi ett
punkt, men her var det til glengield mange hundre
smAplanter pA noen kvadratmeter.

Der vannstanden stort sett er over 20-40 cm
hele sesongen vokser hjertetjOnnaks (Potamo-
geton perfoliatus) og noen klaser sjOpiggknopp
(Sparganium gramineus). Langs et lite tilsig vok-
ser nOstepiggknopp (Sporgonium glomeratum)
dvergvass-soleie (Ranunculus conferuoides) van-
lige. I overgangen mellom leirstrendene og store
arealer fukteng bakenfor er et belte med mye fO-
resivaks (Eleocharis uniglumis) og ei snelle som
Tore Berg bestemte til hybriden mellom myrsnelle
(Equisetum palustre) og elvesnelle (8. fluuiatile).
PA nedre del av fuktengene er elvebunke (Des-
champsia cespitosa ssp. glauca) vanlig.

PA nordsiden av fylkesvegen er en stor, noe
tuete gammel sl6ttemyr med spredte vierkratt.
Her er mange lappvierkjerr (Salix lapponum) for-
uten noe krypvier (5. repens), orevier (5. aurita),
grAselje (5. cinera), svartvier (5. myrsinifolia ssp.
rnyrsinifolia), istervier (5. pentandra) og mandel-
pll (5. triandro). Tore kunne her dessuten fr6tse i
vier-hybrider, deriblandt den uvanlige hybriden
lappvier x krypvier. I august var ellers mjglkerota
(Peucedanum palustre) fremtredende da den frem-
deles blomstret rikt og gav hele mp'a et rodhvitt
skjer.

(3) Srn&bruket Duelia, helt nord i^Abogen i Eid-
shog hommune (UG 398,687). Fra Abogen nordo-
ver til Kongsvinger festning og videre nordostvest-
over mot Skarnes ligger et belte med gF6nnstein.
Denne berggrunnen gir ganske variert topografi
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og et rikt jordsmonn og her finnes mange regionalt
sjeldne plantearter. En av vegetasjonstypene som
finnes her, og som eller er svert sjelden i Kongs-
vingertrakten er torre kalkbakker. Sm6bruket
Duelia er et eksempel pA dette. Her ble det de
bratte sorvestvendte bakkene tidligere beitet og
slAtt. Til og med i fior ble de sauebeitet, men i 6r
hadde beitet desverre opphOrt. De floristisk mest
interessante artene er store forekomster av mat-
testarr (Carex pediformis), mye skAresildre (Sari-
fraga adscendens), noe vArveronika (Veronica
uerna), bakkeveronika (V. aruensis) og krattsoleie
(Ranuncul u s p oly ant he mos).

(4) Sqruestuendt kalhskrent uest for Oppgdrden,
Gjermshus (UG 377,707). En annen rqgionalt
svert sjelden naturtype som finnes i Abogen-
Gjermshus omrAdet er stupbratte kalkskrenter.

Vi kikket pA skrenten ned fra Ovre jordbruks-
plati pi sondre del av Gjermshus. I dag har mye
av nedre del av skrenten tilnermet naturskog-
preg, men feltsjiktet indikerer at skogen i ner for-
tid sannsynligvis var en lys6pen beiteskog.
Karplantefloranen er artsrik med bl. a. blAveis
(Hepatica nobilis) og lakrismjelt (Astragalus gly-
cyphyllos). I bergskorter fant vi noe sandfiol (Viola
rupestris).

Inntil et lite stup, i tett skog, tilsynelatende
fullstendig naturlig vokser et kjerr syrin (Syringa
uulgaris) og noen busker av en mellomting mellom
morell (Prunus auium) og surkirseber (P. cerasus)
og 6n busk solber (Ribes nigrum). Over ca 10 x 15
m er skogbunnen dominert av moskusjordbar
(Fragaria muricata). PA vei tilbake til bilen gikk i
over et torrbakkefragment i overkant av en Aker.
Her vokste noe v6rveronika (Veronica uerna) og
store mengder av en h6rsvevehybrid, sannsynlig-
vis hybriden kvastsveve x mattesveve (Hieracium
cym.oswn x pilosella).

(5) Kongsuinger festning (UG 345,775). NA var
klokka blitt 19.30 og sola begynte A stA lavt sA vi
kjorte tilbake til Kongsvinger, gjennom Overbyen
og opp til Festningen som fremdeles lA badet i
kveldssol slik at den siste rest av botaniseringslys
kunne utnyttes. Festningen ligger pA en gr6nnski-
ferkolle noe som 916 at den naturlige floraen her
er svert variert og artsrik. I tillegg kommer et
betydelig adventivelement som 300 6rs festnings-
historie har tilfOrt. Gjentatte besOk pA omrAdet
sommeren 1995 har gitt en liste pA ca 300 taksa.
PA v6r lille visitt til Festningen rakk vi bare en
liten tur pA tOrrbakkene og kalkfuruskogen p6
nordvestsiden. Vi viet rosene stprst oppmerksom-
het. P6 sorsiden, nedfor den 5rtre vollen, vokser
store kjarr med trollnype (Rosa pimpinellifolia).
PA ost- og s6rsiden finnes noen busker av hybriden
mellom kanelrose og rynkerose (Rosa majalis x
rugosa). Kanelrose er vanlig rundt pA hele omrA-
det, rynkerose er det noen gjenst6ende busker av
pA vestsiden.

Anders Often

3. september. Planlagt tur til Stange: den opprin-
nelige lederen mAtte melde forfall, Anders Often
steppet inn, men turen ble pga. manglende opp-
mgte giennornfOrt som privattur, og refereres ikke
her.
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9. september. Norderhov og Berger
- Mo pri Ringerike
Forste del av dagen ble ble tilbragt i omrAdet
rundt Norderhov kirke. Vi startet med A gA langs
muren rett V for kirken. PA denne var torrbakke-
arter som sOlvmure (Potentilla argentea), sand-
arve (Arenaria serpyllifolia), gravbergknapp (Se-
dum spurium), og en hel del dvergforglemmigei
(Myosotis stricta) - nA helt visne, men de tarre
stenglene med intakte fruktbegre giorde det lett A

se at det var denne arten.
Derfra gikk vi ut til husene rundt Ringerike

Museum og prestegirden og tok ugressfloraen her
i nermere oyensyn. En rekke gamle kulturbe-
tingede ugress og "landsbyplantero har her holdt
seg mer eller mindre godt. I sydveggen pA selve
museumsbygningen stAr fortsatt noen fA eksem-
plarer av Leonurus cardiaca, som nermest synes
6 tilhgre underarten mollelovehale (ssp. uillosus),
men materialet var ikke helt entydig. I samme
omr6de vokser moskuskattost (Malua moschata).
men den er nok en nyere introduksjon.

Rundt husene sA vi ellers noen fA eksemplarer
hjertemelde (Chenopodium hybridum), mye hun-
depersille (Aethusa cynapium), storsyre (Rumex
acetosa ssp. thyrsiflorzs), oksetunge (Anchusa offi-
cinalis), ekte malurt (Arternisia absinthium), }:un-
desennep (Descurainia sophia) og borreartene
storborre og ullborre (Arctiurn lappa og A. tomen-
tosunx).

Litt N for g6rden kommer man over i halvna-
turlige torrbakker (trolig gamle gdeenger og hav-
nehager) med bl. a. enghawe (Auenula pratensis),
tettstarr (Carex spicafa), gullklover (Trifolium
aureum) og ikermAne (Agrimonia eupatoria).
Noen kraftige eksemplarer stolt-henrik (Cheno-
podium bonus-henricus) indikerer klart at vi
befinner oss pi gammel kulturmark.

I bakken like V for museet st6r en "nykomling",
nemlig pepperrot (Arrnoracia rusticana).

Naturlig nok var det ellers massevis av
moderne og trivielle ugress som Akerdylle (Soz-
chus aru ensis), Akertistel (C irsium aru en se), blad-
faks (Bromus inermis), meldestokk (Chenopod.ium
album), balderbri (Matricaria inodora) etc. Det
var disse som dominerte, iser pA fet jord. De dan-
net tette bestander rundtomkring, mens de "gam-
meldagsen ugTessene er mer knyttet til 6pne plas-
ser, kanten av hus ol., altsA pA steder med liten
konkurranse. Denne kontrasten var interessant,
og slike habitater blir det klart mindre av etter-
hvert. De eldre ugressene som er avhengig av
6pen mark med liten konkurranse, stAr derfor i
fare for 6 utkonkurreres.

Fra Norderhov dro vi til omridet S for Berger.
Deler av dette omridet ble ogsi besokt pA ekskur-
sjonen 11 juni, men nA hadde vi bedre tid til a
undesoke det, og floraen i hostskrud ga et ganske
annet inntrykk enn pA forsommeren.

Berger ligger pA en liten hoyde, og terrenget
heller svakt mot syd. Her finnes flere partier
med rik torrbakkeflora, tildels av heller eksotisk
slag: bunnsjiktet er helt dominert av pimpernell
(Sanguisorba minor), som danner tette bestander
over flere hundrede meter. Likeledes er det store
mengder av lusernartene blSlusern og gullusern
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(Medicago satiua og M. falcata) og hybriden mel-
lom dem; den siste opptrer i diverse sere faryeva-
rianter fra skittengul til grOnn til omtrent helt
svart. At gult + blAtt blir gront er vel i samsvar
med tradisjonell farvelere, at resultatet hos
enkelte hybrider blir svart synes mer mystisk. Ut
fra mengden av hybrider ser det ut til at de mi
ha st6tt og hybridisert lenge. Her finnes ogsi min-
dre bestander av den sydgstlige tgrrbakkearten
grenknoppurt (Centaurea rhenana), som her har
sin eneste norske forekomst. Enkelte eksemplarer
sto fortsatt i blomst. Av andre innslag er store
mengder bakketimian (Thymus pulegioides, litt
usikker, kan vere en europeisk timiantype),
grrl gAseblom (Anthemis tinctoria), fagerknopp-
lrrrt (Centaurea scabiosa) og ormehode (Echium
uulgare). Mer spredt forekom stjernetistel
(Carlina uulgaris) og matter av naturlipis for-
lengst avblomstret v6rmure (Potentilla neunLan-
niana).

Gul giseblom, fagerknoppurt og ormehode like-
som lusernartene og hybriden var for en stor del
fortsatt i blomst og dannet farvesprakende innslag
pi torrbakkene.

Torrbakkene er delvis trebesatt med helt unge
furutrer, pA enkelte partier litt stgrre. Dette vil
etterhvert skygge ut torrbakkefloraen, og denne
prosessen er alt igang. Jeg var her forste gang i
1981, og det er skjedd en tydelig gjengroing og for-
busking siden da, fx er grenknoppurt gAtt klart til-
bake.

I de slakke skrAningene lenger mot syd gAr
dette over i mer skogkledde partier, og her finnes
masseforekomster av nesten steril kalkgrgnnaks
(Brachypodium pinnatum) og mattestarr (Carex
pediformis), samt litt blodstorkenebb (Geranium
sanguineum). Flere busker av "ringerikeasal" fin-
nes ogs6 spredt her.

Nedover i retning mot Mo g6rd passerte vi f6rst
noen intensivt drevne beiter med Herefordkyr for
vi fulgte g6rdsveien litt N og V for gArden. Litt N
for Mo - N og S for et gammelt kalkbrudd - stAr et
par smAbestander av ekte lgvehale (Leonurus car-
diaca ssp. cardiaca), i kanten av beitemark.
Denne underarten har vart antatt utgAtt (Hgiland
1994), men da den nordligste delbestanden ble
funnet pA forsommeren og den sydligste nii, finnes
den fortsatt med et nodskrik i norsk flora. Da indi-
vidantallet begge steder er helt begrenset, (begge
dekker ca. L m2 og bester trolig av ett rotstokksy-
stem hver) mA den anses som akutt truet.
Forekomsten ved Norderhov kirke bare 2 km
lengre nord gdr som nernt mer i retning av molle-
lovehale (ssp. uilloszs), og er overraskende nok
ikke identisk med typen ved Mo g6rd.

I dette partiet finnes ogsA litt sandfiol (Violo
rupestris), vArmure (Potentilla neurnanniana) og
bakketimian (Thymus pulegioides), men spesielt
med store mengder av hundetunge (Cynoglossum.
officinale), som nA sto med bladrosetter eller
gamle, helt visne frostander.

Rett N for de nordligste husene pi girden var
en fin torrbakke med pifallende store mengder
sandfiol (Viola rupestris), og et s6pass interessant
innslag som smaltimotei(Phleum phleoides); og av
andre ting eng- og dunhavre (Avenula pratensis og
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pubescens), nakkebar (Fragaria uiridis), fager
knoppurt (Centaurea scabiosa), o.l.

Herifra Crkk vi nordover igien og tok dessuten
en rask tur nedom Motjern. Det mest interessante
innslaget her var myrtelg (Thelypteris palustris), i
NO-kanten. I vannet flot stor blererot (Utricu-
laria uulgaris) og en steil Myriophyllum somtro-
lig er kranstusenblad (M. uerticillatum). I og ner
vannkanten sto ogs6 visne kjevlestarr og taglstarr
(Carex diandra og C. appropinquata).

Vi gikk sA opp den bratte V-skr6ningen mot
Berger igien. Inimellom trerne her fant vi delvis
ting som pimpernell (Sanguisorba minor), bakke-
timian (Thyrnus pulegioides), Marianokleblomst
(Primula ueris) og andre innslag som man forbin-
der med lysipne torrbakker. Mange av dem si
temmelig molefunkne ut, sA det var tydelig at
dette tidligere hadde vert mer lys6pne havneha-
ger som ni var grodd sterkt igien. De fremdeles
mer lysipne kalktorrbakkene ved Berger stdr i
fare for A lide samme skjebne hvis ikke noe blir
gjort. Disse tgrrbakkene m6 sies A vere helt unike
i norsk sammenheng, og sammen med forekom-
sten av ekte lovehale ved Mo og nlandsbyplanter"
ved Norderhov kirke fortjener om-rAdet dertil til-
passet skjotsel for A ta vare pA disse verdiene.

Tore Bero

10. septenber. TVeita-Moyen-ravina
i Skedsmo (Kulturlandskapsgruppa).
4 U2 oppmattn inkludert de to lederne, de andre
var interesserte medlemmer av Naturvernfor-
bundet i Skedsmo, med en liten sonn. Vi tok turen
som en vanlig ekskursjon uten A foreta oss noe
spesielt av registreringsarbeid. Ravina er blant de
storste p6 Nedre Romerike, og en av de fi med
fortsatt hevdete beitemarker. Grunnen er leire,
men stedvis kommer ravinebunnen ned pA morene
og fiell. Ravina er for det meste dekket med skog
og beitemark. I andre deler av ravina er det en del
hogst, men i den delen vi hadde turen, er vege-
tasjonen lite forstyrret. Et skogparti bestAr av
temmelig grov, variert granskog (lAgurt- til stor-
bregne-) med godt utviklet mosedekke og busk-
sjikt. Ellers har skogen mer pionerskog-preg. Sted-
vis forekommer skyggestressa engarter i skogen.
Nedre del av den greina vi gikk i, er demt opp av et
leirras, sannsynligvis utlost av hogst lengre nede.
I det oppdemte vannspeilet stir en del dod skog.
Her ble stautpiggknopp (Sparganium emersum) og
bekkeveronika (Veronica beccabunga) funnet.
Storst interesse i ravina knytter seg til omrAder
med fint gammelt eng'preg, med rik flora av 169-
urt-, torrbakke- og engarter, og ikke minst en god
del bakketimian (Thyrnus pulegioides), som her
utelukkende vokser pd tuer av gul jordmaur
(Lasius flauus) - helt parallelt til okologien til
norsk timian (7. praecox ssp. arcticus) slik Eli
Fremstad (1994, Blyttia 52:67-80, s. 74) beskriver
den fra Tautra i Frosta, Nord-Trgndelag. Bakke-
timian vokser ellers mer eller mindre vanlig i
Oslofeltet, og da glerne pA skiferberg og -grus,
men her pA leirebakkene ser det ut til at den har
en nermest obligat symbiose med jordmauren. I
deler av ravina er det ogsA fine bestander av
marianokleblorn (Primula ueris). I denne ravina
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var det helt p6fallende tydelig A observere at om-
r6dene med interessant engflora utelukkende fin-
nes i partier som ikke er p6virket av drenering fra
ovenforliggende Akerflater slik som pA eggene der
to raviner mltes, pi og nedafor forhOyninger eller
"trinn" i ravineskrAninga, eller under treklSmger/
skogholt. Der ravineskr6ningene derimot ligger
rett ned for Akerflater, er det en triviell og artsfattig
nitrofil flora dominert av vinterkarce (Barbarea
uulgaris).

Jan Wesenberg og Birgitta PrAis

17. septerrber. Dausj6en i Maridalen, Oslo
Start ved P-plassen der veien til Snippen krysser
Movannsbekken. Fulgte kjerrevei langs Movanns-
bekken ned mot Dausjgen. Movannsbekken har
her preg av en middels bred skogselv med dels
jevnt skrAnende, grovsteinet elveleie, dels roligere
partier med dype h6ler. Slike roligere partier var
stedvis fullstendig dominerte av grastjonnaks
(P otamogeton g ramineu s).

Turens hovedm6l var Dausjgen, vannet som lig-
ger i samlopet mellom Skarselva og Movanns-
bekken rett nord for Maridalsvannet. Bjorn
ROrslett (NIVA) har nylig rapportert et nyfunn av
flytegro (Luronium natans) fra dette vannet.
Denne arten er klassifisert under kategori E (akutt
truet) i DNs offisielle rodliste (1992), og ogs6 i glo-
bal mAlestokk (arten er begrenset til Europa) er
situasjonen bekymringsfull for arten. Arten er tid-
ligere her hos oss bare \jent fra tre tjern i Lillo-
marka (Alnsjoen, Svartkulp og Breisjoen), og ble
fOrst funnet 1923 i AlnsjOen. I nyere tid virker den
utgAtt i bAde Alnsjgen og Svartkulp, men ble nylig
gienfunnet i Breisjoen, der den f4r vat antatt ut-
gAtt, av medlemmer av Telemarksavdelingen. Fore-
komsten i Dausjgen er derfor et velkomment
tilskudd til artens norske populasjon. PA ekskur-
sjonen rakk vi 6 undersgke Ostsida av den store Ost-
vendte vika, og arten vokser langs mesteparten av
denne strekningen. Antall individer vi observerte mi
ha vert et par hundre. Flytegroen vokste sammen
med store mengder botnegras (Lobelia dortmanna).

Etter A ha gitt langs Ostsida av Dausj6en og
rastet vest for sgrgst-enden, fulgte vi DausjOmyra
sgrover mot plassen Berntsberg. Dausjgmyra er
ikke noen myr, men et dalsgkk med rik sumpskog,
for det meste av gran med noe vier-islett. Her
noterte vi tysbast (Daphne mezereurl, temmelig
mange individer!), stor myrfiol (Viola epipsila),
bekkestjerneblom (Stellaria uliginosa), sennegras
(Carex uesicarlo), tuestarr (Carex cespitoso, et par
individer) og rikelig med broddtelg (Dryopteris
carthusiana).

Fra Berntsberg fulgte vi en trivelig sti pi vest-
sida av Dausjoelva opp til sorenden av Dausjoen
(sorost for Nordby), der vi tok en rast til for A
beundre det imponerende stupet pA den andre
sida av elva. Fra Nordby til Hauger fulgte vi sm6-
stier i et noe uryddig, delvis hogd terreng. Fra
Hauger returnerte vi til bilene langs vei. Tore
Berg sto for turens morsomste funn (hvis en ser
bort fra flytegroen, da): i den sorvestvendte bak-
ken ved Enga vokste det flere individer av blA-
bringeber (Rubus caesius) i veikanten.

Jan Wesenbere

95

Telemarksavdelingen
Arsmelding 1995
Siste 6r har foreningen holdt 7 mgter i tillegg til
drsmOtet. Temaene pA mgtene har vert Kreta
(Harald Stendalen), Sjelland (Kjell Thowsen),
Skjermplantefamilien (Karl S. Eriksen), "En bota-
niker ser tilbake" (Finn Wischmann), Syltetoy-
aften, Julem@tet med minner fra Dovre-ekskur-
sjonen, medlemmenes "Blomstrende sommer-
minner", Tana (Reidar Elven), "Myrer og myrty-
per" (Asbjorn Moen), "Insektsetende planter" (Karl
S. Eriksen), "Botanisering om vinteren" (Priscilla
Hansen) oB "Sommerfugler og planter" (Harald
Stendalen). Foreningen har ogs6 hatt 6 aktivitets-
dager p6 Mule Varde (Porsgrunn) med varierte
temaer, men dessverre med lalt oppmgte.

Foreningen har etablert et ballastbed p5 Mule
Varde. Foreningen har utgitt 2 utgaver av Listera
(nr. 1 1994 og nr. 1 1995). Pa helgeturen til Fyres-
dal holdt Finn Wischmann florabrukkurs. Vi har
ogs6 i 6r hatt en botanisk utstilling stAende p6
L6rdal brygge.

I lOpet av sommerhalv6ret er det arrangert 14
turer, pluss en ukesekskursjon til sydOstre Skine.

Ekskursjoner
30. april. Solbergsetre i Langangen
(Porsgrunn)
(NL 47 50; ED 50) Biotop: Larvikitt, beiteomrAder,
blandingsskog, 100-150 m o.h. Vi fant de typiske
vdrblomstene i Grenland i tillegg til skogbingel
(Mercurialis perennis), vArrublom (Erophila
uerna), vanlig lerkespore (Corydalis intermedia)
og tannrot (Cardamine bulbifera).

13. mai. Auen - MOrjerOd (Porsgrunn)
(NL 47 46; ED 50) Biotop: Larvikitt, dels stein-
brudd og dels tilnermet urskog ofte rik pA varme-
kjere l6vtrearter, 20-150 m o.h., et par km fra
Langesundsfiorden. Av spesielle funn kan nevnes
storrapp (Poa remota), springfrg (Impatiens noli-
tangere), vArerteknapp (Lathyrus uernus), myske
(Galium odoratum), skjellrot (Lathraea squama-
ria), skogsvingel (Festuca altissirna), myskegras
(Milium effusurn), moskusurt (Adoxa moschatel-
lina), vanlig lerkespore (Corydalis intermedia),
barlind (Taxus baccata), v6rbendel (Spergula
morisonii) og blAmunke (Jasione montana).

25. mai. Fossingforden (Bamble)
Biotop: Grunnfi ell, fraflyttede kystnere kulturom-
rider som dels brukes til hytteomrider og landste-
der i dag, kupert terreng dels med tett blandings-
skog, 0-150 mo.h. Av spesielle funn kan nevnes
sandskrinneblom (Arabis arenosa) (NL 31 32),
tofrovikke (Vicia hirsuta) (NL 30 32), skjorbuksurt
(Cochlearia officinalis) (NL 30 32) og strandvorte-
melk (Euphorbia palustris) (NL 29 32).

28. mai. Svarteberget (Porsgrunn)
Biotop: Syenitt, skogsomr6der som i stor grad er
preget av moderne skogsdrift, stedvis meget fro-
dige lier, 50-360 m o.h. Ingen spesielle botaniske
ovenaskelser, men vi kan likevel nevne turt
(Cicerbita alpina) (NL 44 64) og tannrot (Carda-
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mine bulbifero) (NL 44 64). PA toppen av
Svarteberget (NL 45 63) er det plantet inn en spe-
siell buskfuru (den ligger trolig ner Pinus nigra)
som vi ennA ikke har greid 6 artsbestemme.

9.-11. juni. Fyresdal
Overnatting pa Sor-Norsk Okosenter i Haug-
grend.

Pi lordag dro vi inn under det bratte svaet (ca.
700 m o.h.) pi Lifiell i I0eivgrend (ML 37 68;
ED 50) for 6 finne igien sostermarihanden (Dac-
tylorhiza sambucina) med rodfarget leppe som vi
hadde oppdaget iretf4r. Vi tror vi fant den samme
planta, men den var allerede avblomstret. Ellers
fant vi smitveblad (Listera cordata), rosett av
bergfrue (Saxifraga cotyledon), all'n (Ulmus gla-
bro), bergskrinneblom (Arabis hirsuta), dvetg-
mispel (Cotoneaster scandinauicus), taggbregne
(Polystichum lonchitis), smgrtelg (Oreopteris lim-
bosperma) og furuvintergrdnn (Pyrola chlorantha).
Pi veien tilbake tok vi en stopp ved Tirildli (ML
46 65; WGS 84) der vi blant annet fant bergfrue
(Sarifraga cotyledon) og kanelrose (Rosa majalis)
under brattskrenten.

PA sondag dro vi inn til [Jellgardane og gikk
inn til Slystoyl (680 m o.h.). Vi fant blant annet
smibergknapp (Sedum annuum) (ML 36 76), tys-
bast (Daphne rnezereurn) (ML 37 76), kranskonvall
(Polygonatum uerticillaturn) (ML 37 76) og skog-
marihand (Dactylorhiza fuchsii) (ML 37 76). Vi
kjorte om Kviteseid (ML 70 85; ED 50) pA vei
tilbake til Grenland og oppsokte 6kerber-fore-
komsten (Rubus arcticus) som var i fin blomstring.

18. juni. Fen ved Ulefoss (Nome)
(NL 16 71; ED 50) Biotop: Tilforselsror for vulkan
for 600 millioner ir siden. Bergartene er sammen-
satte og mangfoldige, ofte med hoyt innhold av
Calsium. BeiteomrAder og kulturmark langs
Norsjo. Vi fant blant annet trefingersildre (Saxi-
flaga tridactylitis), trolig kryssning solvarve -
storarve (Cerastium, tonxentosunx x aruense), fl6y-
elsmarikSpe (Alchernilla glaucescens), tofrovikke
(Vicia hirsuta), lodnebregrre (Woodsia iluensis),
ettirsknavel (Scleranthus annuus), bekkekarse
(Cardarnine amara), kawe (Carum carui), stake-
karce (Barbarea stricta), haremat (Lapsana com-
munis), svaleurt (Chelidonium rnajus) og dagfiol
(H e s p e ris matronalis).

25. juni-2. juli. Osterlen (Sydgstre SkAne)
Dette ble en botanisk meget rik uke med Harry
Andersson fra Kungiilv som botanisk kjentmann.
Vi overnattet pA vandrerhjemmet i Baskemiilla. Vi
besokte bide de rike sandbakkene pA Sk6nes ost-
og syd-kyst, og kulturomr6dene i indre Osterlen.
Veret var strdlende hele uka. Det er umulig 6
sette opp en representativ artsoversikt i dette
sammendraget, men noen av hgydepunktene mA
nevnes: Knoppnellik (Petrorhagia prolifera), grh-
d,odre (AIIysum allysoid.es), sanddodre (Camelina
satiu a ssp. microcarpa), sm6sneglebel g (Medicago
minima) og klinte (Agrostemma githago) ved.
K6seberga. Vdrvikke (Vicia lathyroides), dvergma-
rikilpe (Aphanes inexspectato), flikrose (Rosa obtu-
sifulia),liten kildeurt (Montia fontana ssp. chon-

BLYTTIA NR.21996

drosperma), ekornsvingel (Vulpia bromoides),
dvergseradella (Ornithopus perpusillu.s), kryp-
mure (Potentilla reptans), saltarve (Sagina mari-
tinla) og gulltorn (UIex europaeus) i nerheten av
Baskemdlla. Vi besgkte de beromte sandbakkene
ved Kivik, Haviing og Vitemtilla med sandnellik
(Dianthus arenarius), sandstriblom (Helichry sum
arenarium), sandlilje (Anthericum liliago), ku-
bjelle (Pulsatilla pratensis), sandmjelt (Astragalus
arenarius), kamgras (Cynosurus cristatus), sandti-
motei (Phleum arenarium), sandsvingel (Festuca
polesica), kambunke (Koeleria glauca) og sand-
skjegg (Corynephorus canescens) og med spesielle
overraskelser slik som sm6geitskjegg (Tragopogon
pratensis ssp. minor). Ved kalkvannskildene ved
Benestad fikk vi se vingeperikttm (Hypericum.
tetrapterum), finnmarksvineblom (Sezecio integri-
folius), lodnefglblom (I*ontodon hispidus), buttsiv
(Juncus subnodulosus) og grAsiv (Juncus inflexus).
I Riiddinge skog fikk vi se sorlig skogstjerneblom
(Stellaria nernorurl ssp. glochidispenna), hvit-
pestrot (Petasites albus), krattvikke (Vicia dume'
torum) og skogskorn (Hordelyrnus europaeus). Yed
Stenshuvud fikk vi blant annet se bleikarve
(Stellaria pallida) og b4kearl,e (Stellaria neglectd).
Ved Maltesholm besokte vi en kjempeforekomst av
minefiol (Lunaria rediuiua). Ved Lyngsjd fikk vi se
kjempevass-soleie (Ranunculus fluitan s), kAltistel
(Cirsium oleraceum), Akerridderspore (Consolida
regalis) og aurarve (Minuartia uiscoso). Ved
Tosteberga strandenger fant vi jartistel (Serra'
tula tinctorio), skjermgyllen (Centaurium ery'
thraea) og villkornell (Cornus sanguinea). Langs
smA vassdrag i det indre av Skine fant vi godbiter
som vassblink (Hottonia palustris), blanktjgnnaks
(Potamogeton lucens), skjoldblad (Hydrocotyle uul-
garis) og hestekjorvel (Oenanthe aquatica). Yed
Alunbruket fant vi stor gjeldkarve (Pimpinella
major), graweronika (Veronica filiformis) og kyst-
marikApe (Alchemilla xanthochlora). Ved Jiirstorp
fikk vi se skogflatbelg (Lathyrus syluestris), ake'
Ieiefrostjerne (Thalictrum aquilegifolium) og skog-
fredlos (Ly s imachia nemor um).

7.-9. juli. Amotsdal - Svartdal (Seliord)
(Finn Wischmann deltok og har fulle artslister
med UTM-koordinater og belegg). Vi overnattet i
campinghytter pi Seljord Camping. Ved Seljord
oppsokte vi lokaliteten med engklokke (Campa-
nula patula) og lodnefolblom (Leontodon hispidus).

^ PA lordagen kjorte vi inn i Svartdalsheia fra
Amotsdal. Biotop: Prekambrisk sandstein med en
relativt brei stripe med kalkspatforende skifer,
skog-/myr-landskap, 800-1000 m o.h. Vi fant slire-
stan (Carex uaginato.), blankstarr (Carex saxati-
lls), dystarr (Carex limoso), strengstan (Carex
chordorrhiza), fi ellforglemmegei (Myosotis decum'
bezs), bergskrinneblom (Arabis hirsuta), Sellvero-
nika (Veronica alpina ssp. alpina), fiellbakke-
stjerne (Erigeron borealis), sk6resildre (Saxifraga
adscendens), hvitmjOlke (Epilobium lactiflorwn),
gxonnkurle (Coeloglossum uiridc), bjornbrodd
(Tofieldia pusilla), marinokkel (Botrychium luna'
ria), s4terot (Gentiana purpurea), grgnnvier (Salie
phylicifolia), kongsspir (Pedicularis sceptrunx'
carolinum) og myrfrytle (Luzula sudetica).
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Etterpi kjorte vi ned i Amotsdal og gikk langs
elva (ca. 500 m o.h.). Vi fant bekkekarse (Car-
damine amara), t6rnurt (Arabis glabra), hvitsoleie
(Ranunculus platanifolius), skogmarihan d (Dacty -

lorhiza fuchsii), felltistel (Saussurea alpina),
sm6tveblad (Listera cordata), fiellfiol (Viola bi-
flora), ballblom (Trollius europaeus), olavstake
(Moneses uniflora), fi ell-lok (Cystopteris rnontana),
marigtas (Hierochlod odorata), svartstarr (Carex
atrata), fiellstarr (Carex noruegica) og hArstarr
(Carex capillaris).

Pi sOndag dro vi innerst i Svartdal. Biotop:
Omtrent som Svartdalsheia med innslag av gr6nn-
stein, 700-900 m o.h. Vi fant hvitmjOlke (Epilo-
biurn lactiflorum), s4terot (Gentiana purpurea),
sveltull (Trichophorum alpinwn),stakekarse (Bar-
barea stricta), fiellveronika (Veronica alpina ssp.
alpina), myrsaulok (Triglochin palustris), korall-
rot (Corallorhiza trifi.da), bronnkarse (Rorippa
palustris), setersyre (Rumex acetosd ssp. lapponi-
czs), bergmjglke (Epilobium collinum), krans-
rnynte (Clinopodium uulgare), sauetelg (Dryop-
teris erpansa), br6testarr (Carex pilulifera), fue-
fingerurt (Sibbaldia procumbens), fi ellstarr (Carex
noruegica), tranestarr (Carex buxbaurnii ssp.
m.utica), blankstarr (Carex saxatilis) og hirstarr
(Carex capillaris).

18. juli. Grorud (Siljan)
(NL 40 84; ED 50) Biotop: Larvikitt, soner mellom
oppdyrkede omrAder og veikanter, ca. 400 m o.h.
HovedformAlet med turen var 6 oppsoke den fine
forekomsten av solblom (Arnica montana). Vi fant
ogsi hvitbladtistel (Cirsium helenioides) og sump-
lmar:lre (Galium uliginosum) pi turen.

13. august. Lang4y (Krager6)
Biotop: Grunnfiell, 0y med hovedsaklig blandings-
skog men ogsd nedlagt gruvedrift og g6rdsbruk,
0-100 m o.h. Floraen bar preg av tgrke, men vi
fant furuvintergronn (Pyrola chlorantha) (NL 30
30), gullklOver (Trifolium aureurn) (NL 29 30),
myrkongle (Calla palustris) (NL 28 29), hjertegras
(Briza media) (NL 29 30), dvergmatre (Galium
trifidum) (NL 28 29), brokkurt (Herniaria glabra)
(NL 29 30) og store mengder rodsmelle (Silene
armeria) (NL 29 29 og 29 30).

20. august. Siktesgya i Langesundsfiorden
(Porsgrunn)
(NL 44 42; ED 50) Biotop: Larvikitt, hovedsaklig
skogbevokst men ogsA gardsbruk og stedvis mye
hytter, 0-40 m o.h. Vi fant gul frostjerne
(Thalictrum flauum), kjempesotgras (Glycerta
maxima), ryIIsiv (Juncus articulatus) og paddesiv
(Juncus bufonius).

24. august. Bamble
Forst: Kongens Dam ved Herre (Bamble). (NL
30 51; ED 50) Biotop: Grunnfell, i "fieresonen" av
oppdemt vann. Vi fant dikevasshhr (Callitriche
stagnalis), firling (Crossula aquatica), sm6slire-
kne (Persicaria minus), nAlesivaks (Eleochans
acicularis), tjgnngras (Littc,rella uniflora), evle-
soleie (Ranunculus reptans), veikveronika (Vero-
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nica scutellato) og vasspepper (Persicaria hydro-
piper).

Deretter: Ved oppdemmet badedam i Herre.
(NL 30 51; ED 50) Pastinakk (Pastinaca satiua),
engrodtopp (Odontites uulgaris) og sylblad (Subu-
Iaria aquatica).

Deretter: Sibjprntjenna ved Frier{iorden
(Bamble). (NL 31 53; ED 50) Vi fant krusfro
(Selinum caruifolia), kjempesOtgras (Glyceria
maxima) og myrkongle (Calla palustris).

29. august. Nalumstranda i Brunlanes
(Larvik)
Biotop: Larvikitt, strandenger ut mot havgapet. Vi
fant flikbronsle (Bidens tripartita), strandvorte-
melk (Euphorbia palustris), vassgro (Alisma plan-
tago-aquatica), klourt (Lycopus europaeus) og gr4f-
tesoleie (Ranuncul u s flammula).

3. september. Sopptur langs Abyelva
(Bamble)
(NL 36 39; ED 50) Biotop: Grunnfiell, delvis opp-
dyrket, delvis tett blandingsskog, 10-100 m o.h.
Magert soppir, men likevel fant vi snohvit blekk-
soPP (Caprinus niueus), nottekremle (Russula
uesco), vanlig brodkorg (Crucibulum laeue) og
stubbehorn (Xy I ari a hy p oxylon).

28. september. Grunningsdalen (Seliord)
Biotop: Prekambrisk sandstein, skogkledt dal mel-
lom Telemarksfiell, 500-600 m o.h. FormAlet med
turen var hovedsaklig 6 se pA lav og moser og vi
fant mye fint: De beste lavfunnene var fiellbjOrk-
lav (Parmeliopsis esorediata) (ML 82 9?), sprike-
skjegg (Bryoria naduornikiana) (ML 82 98), Brgnn-
sotnAl (Calicium uiride) (ML 82 98). kort
trollskjegg (Bryoria bicolor) (ML 81 96), kystgrgn-
never (Peltigera britannica) (ML 81 96), skrubbe-
never (Lobaria scorbiculata) (ML 81 96), Lecan-
actis abietina (ML 81 96) og skdlfiltlav (Pannaria
pezizoides) (ML 81 96). Kystgrgnnever var nyfunn
for Ostlandet. Fjellbjprklav er endem for Aust-
Agder, Telemark og Buskerud og har ca. 30 kjente
lokaliteter. De mest interessante moseartene var
trikleglefse (Cephalozia conniuens) (ML 82 98),
gAsefotskjeggmose (Barbilophozia lycopodioides)
(ML 82 98) og kystbjornemose (Polytrichum formo-
sum) (ML 82 97). Ellers fant vi heisiv (Juncus
squarrosus) (ML 82 97) og skogkatse (Cardamine
flcxuosa) (ML 81 96).

For TBF
Bj6rn Erik Haluorsen
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SOrlandsavdelingen
Arsmelding 1995
Ved Arsskiftet 1995/96 hadde foreningen 30 A-
medlemmer, 20 B-medlemmer og 1 reresmedlem.
Styret har hatt fOlgelde sammensetning:
Formann: Per Arvis Asen
Kasserer: Oddvar Pedersen
Sekreter: Tore Torjesen
Styremedlem: Asbjorn Lie

MOter
22. m'ars. Roger Halvorsen fortalte om og viste
lysbilder fra Telemarks flora - fra Jomfruland til
Hardangervidda.
15. november (Arsmote). Asbjorn Lie viste lysbil-
der fra plante- og dyrelivet pi Dowe.

Ekskursjoner
14. juni. Ytre Lllvgya i Lillesand kommune
Oya (MK 53,41) omfatter forskjellige utforminger
av strandvegetasjon, inkludert ugiennomtrenge-
lige strandkratt. Det var vesentlig den Ostlige del
som ble undersokt. De viktigste funn var torrbakke-
planter ved Havglimt leirsted: v6rarve (Cerastium
semidecandrurn) og vArsalat (Valerianella locusta).
I strandeng her fant vi ogsA engstorkenebb
(Geranium pratense). Langs veien pA nordsiden av
gya registrerte vi bl.a. krabbeklover (Trifolium
campestre) og fuglestjerne (Ornithogalum angusti-
folium). Bendellok (Allium scorodoprasum) ble
ogs6 notert fra 6ya. Turens hOydepunkt var likevel
Sorlandets storste (?) bestand av hvit skogfrue
(Cephalanthera longifolia) i en gammel frukthave
i Kampedalen pA fastlandssiden av Ulvoysund,

Per Aruid Asen

20. august. Haukomhei i Birkenes kommune
Omr6det var helt ukjent for oss, en hvit flekk p6
det botaniske kart. Det skulle vise seg 6 represen-
tere det typiske Indre Agder, med fattig myr og
skrinn furuskog. I tillegg hadde torken sommeren
1995 stort sett tatt det som opprinnelig mitte
beflnne seg der av flora. VArt beste funn var solei-
nokkerose (Nuphar pumilum) i Bellreistjonna
(MK 49,93)! Artslisten endte til slutt pi 42 arter.
Omr6det blir neppe utsatt for ytterligere slitasje
fra Sorlandsavdelingens medlemmer.

Per Aruid Asen

Rogalandsavdelingen
Arsrnelding 1995
Rogalandsavdelingen har i Ar hatt 2l A-medlem-
mer,57 B-medlemmer og 2 C-medlemmer. I tillegg
kommer 5 prgvemedlemmer.

Styret for 1994/95 har hatt fOlgende sammen-
setning:
Formann: Gaute Slaattebrak
Nestformann: Inger Marie Paulsen
Kasserer: Lars Soyland
Varamenn: Torfinn Reve og Gunnar Leiro
Ekskursjonskomit6: Sven Halsne (formann),
Haldor Bergsaker, Svein Imsland, Leiv Krumsvik,
Inger Marie Paulsen og Torfinn Reve.
Revisor: Kolbein Arneson
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MOter
F6lgende 7 m6ter har vert arrangert:
17. november 1994. Martha Jonassen hadde lvs-
bildekdseri om Olands flora slik den kan oppleves
i begynnelsen av august.
8. desember 1994. Julemgte med lysbilder fra
ekskursjoner og egne utflukter.
26. januar f995. Styrk Lote hadde lysbildek6seri
med tittelen: "Ville planter som vokser i "puste-
holu i storbyer som Praha, Budapest og Bucuresti
og fra nasjonalparker i Romania".
16. februar 1995. Lysbildek6seri ved Svein
Imsland som han hadde kalt: "Floraen pi Tele-
markskysten og Grenlands kalkomrAder".
27. m'ars 1995. LysbildekAseri ved Tor Hoie som
han hadde kalt: "Blant orkideer og hodejegere pA
Borneo i Malaysia".
20. april 1995. Ekskursjonskomiteen arrangerte
det irlige repetisjonsr.notet fOr sommersesongen.
26. oktober 1995. Arsmgte med lysbildekiseri
ved Svein Imsland som han hadde kalt: "Vakre
planter 6 se pi Ostlandet'.

Ovrig virksomhet
Som ledd i arbeidet med 6 markedsfore foreningen
laget Svein Imsland og Sven Halsne dette 6ret en
oversiktlig brosjyre over alle turene og en kortfat-
tet omtale av foreningens formAl.

Ekskursjonskomiteen har hatt 3 moter hvorav
ett sammen med styret.

NBF har uttalt seg om utkast til vern av TVerrS-
dalen naturreservat og Froland,/Sletthei land-
skapsvernomrAde i Lund kommune og om fram-
legg til oppretting av Kvanndalen landskapsvern-
omrdde, Dyraheio landskapsvernomride og Holma-
vass6no biotopvernomr6de i Suldal kommune.

NBF har inng6tt i et samarbeid med Oksnevad
v.g. skole v/Asbjorn Folvik om et prosjekt ved
Oksnevadtjernet. Foreningens oppgave 96r i kort-
het ut pA 6 kartlegge de botaniske endringer som
finner sted i vegetasjonen ved Oksnevadtjernet
nAr strandvegetasjonen beites av sauer og ungdyr
av storfe.

Ekskursjoner
31. mai. Madlalia i Stavanger
Ekskursjonen startet med et besgk til en nylig
registrert bestand av strandmahrt (Artemisia
rnaritima) i strandvollen foran en gammel forfal-
len hytte ved Molebukta i Hafrsford. Deretter
fortsatte ekskursjonen til Madlalia. Der studerte
vi legepestrot (Petasites hybridus), hvitpestrot
(P. albus), japanpestrot (P. japonicus), galneber
(Scopolia carniolica), kjempeslirekne (Fallopia
sachalinensis), gulltvetann (Lam,iastrum galeob-
dolon) og hestetunge (Pentaglottis semperuirens).
Vi passerte ogsi et rikt omrAde som nylig var solgt
med tanke pA husbygging. FOr vi gikk videre ble vi
enige om hvem som skulle underrette den nye eie-
ren om hva som vokste pA tomten av sjeldne plan-
ter. Det kan nevnes burt (Cicerbita alpina), tann-
rot (Cardamine bulbifera), blodtopp (Sanguisorba
officinalis), liljekonvall (Conuallaria majalis),
skjellrot (Lathraea squamaria, og ramsl6k (Allium
ursinum). filsammen ble det krysset av 91 plan-
ter. Foreningen hadde ekskursjon til Madlalia for
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forste gang den 12.6.1963. Av de 12 plantene som
ble nevnt i rapporten etter ekskursjonen, ble det
bare gjenfunnet 4.

Gaute Slaattebrek

18.juni. Hagabukta og
Haga naturreservat i Sola
I Hagabukta som er en delvis brakkvannsbiotop,
fant vi en fin forekomst av salturt (Salicornia
europaea). Denne forekomsten var desserre delvis
4delagt av grusmasser som nylig var dumpet i
strandsonen. Hagabuktas ostside fir awenning
fra dyrket mark. Her vokste det planter sorn vil ha
det litt fuktig. Herfra kan nevnes klotrt (Lycopus
europaeus), blodtopp (Sanguisorba offi.cinalis) og
hanekam (Lychnis flos-cuculi).

Haga naturreservat besto av en noksd rik
strandeikeskog med vivendel (Lonicera periclyme-
num) og bergflette (Hedera helix). I skogen fant vi
en rik bestand av lundstjerneblom (Stellaria
holostea). Det ble ogsA funnet krattlodnegras
(Holcus mollis), vestlandsvikke (Vicia orobus), lil-
jekonvall (Conuallaria majalis) og kusymre (Pri-
mula uulgaris). Tilsammen ble det krysset av 122
arter. 4 deltakere deltok pA en meget regnfull eks-
kursjon.

Ved undersOkelse av salturtforekomsten i Haga-
bukta seinere pA hosten, kunne en slA fast at sal-
turtbestanden sto uventet fin pi tross av den dum-
pete grusmassen.

Gautu Slaattebrek

26.juni. Resnes ved
Ililandsvannet i Stavanger
Dette er et omrAde som er noksA myret og det blir
svakt beitet. PA den tOrre stripen over myra vok-
ste det bl.a. solblom (Arnica montana) og sm6nesle
(Urtica urens). I myra er det tidligere funnet jer-
siv (Juncus foliosus) og bustsivaks (Isolepis seta-
cea), mer. disse lyktes det ikke 6 finne. Ute pA
my'ra stod det anseelige mengder hanekam (Zyc[-
nis flos-cuculi). I noen smA s6kk vokste det veik-
veronika (Veronica scutellata). Langs et steingierde
stod det svarthyll (Sambucus nigra). Ute i et lite
tjern vokste det tusenblad (Myriophyllum alterni-
florum). PA torvmosen var det rikelig med trane-
bar (Vaccinium oxycoccus) og her vokste det ogsA
mye tettegras (Pinguicula uulgaris). En rekke for-
skjellige starr ble ogsri funnet, men ingen spesielt
sjeldne. Det ble avkrysset ialt 120 forskjellige
arter, men ingen spesielt sjeldne. Det mest inter-
essante var kanskje at det fortsatt finnes solblom
(Arnica montana) innenfor Stavanger bys grenser.

Suein Imsland

l. august. Kveldstur til Stavnheimswika i Hri
Staden ligg omlag der landheving og havstiging
har vore like store etter istida. Dette har gitt opp-
hav til ei svert storsteina rullesteinstrand. som
ligg i ro sj6l i storm. Plantelivet vert di heilt ann-
leis enn der rullesteinane er i rorsle. Stranda var
delt i to av ein steingard. Pd den eine sida sterkt
nedbeita, pA den andre sida ubeita.

Den beita sida hadde mykje klengjemaure
Galium aparine og strandrug Elymus arenarius.
Ein stor bestand av sverdlilje Iris pseudacorus
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hadde tydelegvis ikkje falle i smak og breidde seg
utover. Den var freqja av beitet. Det snaubeita
graset var vanskeleg A bestemma, men det pleier
vera mest engkvein Agrostis
det mellom anna
tense, sta
Sedum telephium, kattehale Lythrum salicaria,
klourt Lycopus europaeus, kjeldegras Catabrosa
aquatica, tiggersoleie Ranunculus sceleratus, fl7k-
brgnsle Bidens tripartita og dvergsmyleAira prae-
cox.

Pi den ubeita sida var det hog frodig vegetasjon
med rnest strandr6yr Phalaris arundinacea,
strandkvann A ngelica archangelica svbsp. littora-
lis og engkvein Agrostis capillaris. Elles fann vi
blant anna saltsev Juncus gerardi, strandkjeks
Ligusticum scoticutn., bitter bergknapp Sedum
acre, gtlmaute Galium t)erunx, knortestorr Corer
otrubae, fOresaulauk Triglochin maritima og
blodtopp Sanguisorba officinalis.

Eg hadde tidlegare sett strandsvingel Festuca
arundinacea pi staden, men den var nok nedbeita.

7 deltakarar var med 
Torfinn Reue

13. august. Maudal
7 deltakere deltok pA en strabasios og naturskjonn
tur til Maudal i Gjesdal. Milet var 6 finne en hvit
variant av tettegras (Pinguicula uulgaris) som ble
sett der for mange 6r siden. Terrenget besto av
bratt rasmark med tildels store steinblokker som
giorde det vanskelig 6 ta seg fram. Vegetasjonen
viste ikke tegn til hard beiting og det er uvanlig i
sauefylket Rogaland (et vanlig syn er at unge bjgr-
ketrer (Betula pubescens) er ribbet for lauv og
unge skudd). Vi fant ikke det kvite tettegraset.
Vegetasjonen bestod av helt vanlige planter med
bjOnnskjegg (Trichophorum cespitosum) som den
dominerende art. 85 planter ble registrert.

Haldor Bergsaker

22. august. Rundt Lille Stokkavann i
Stavanger
Lille Stokkavann er en av perlene i Stavangers
utkant med bl.a. et yrende fugleliv. Det gir tursti
rundt vannet, og det var langs denne det ble bota-
nisert i en lengde av ca. 1 km. Vannet er i ferd
med 6 gro til pga. liten vannsirkulasjon og tilforsel
av neringssalter fra landbruket og bebyggelsen
omkring. Ekskursjonen var et samarbeid mellom
Stavanger Turistforening og Botanisk Forening.

Botaniseringen startet pa Ostsiden av vannet i
en bukt med mye sverdlilje (Iris pseudacorus) og
bred dunlrjevle (Typha latifolia). Langs bredden
rundt vannet var det flere steder takr6rskog.
Sammen med takrOr (Phragmites australis) sto
det sjosivaks (Scirpus lacustris). I en Akerkant
fant vi bladfaks (Bromus inerrnis) og langs tur-
stien kjertelOyentrost (Euphrasia stricta), il<er-
mynte (Mentha aruensis), landOyda (Senecio jaco-
baea) og engforglemmegei (Myosotis scorpioides). I
vannkanten stod det gulldusk (Lysimachia thyrsi-
flora) og ute i vannet trAdtj6nnaks (Potamogeton
fi.liformis) og krustjgnnaks (P. crispus). Langs en
sti og pA rasteplassen vokste det ballastsiv (Jaz-
cus tenuis). I et belte med flaskestarr (Carex ros-
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frafo), elvesnelle (Equisetum fluviatile), myrhatt
(Potentilla palustris) og sumpsivaks (Eleocharis
palustris) vokste det myrstjerneblorn (Stellaria
palustris). Ved eidet mellom Lille og Store Stokka-
vann vokste det flikbjOrneber (Rubus laciniatus)
og en variant av gr6poppel (Populus x canescens).
Det ble ialt krysset av 2L2 forskjellige planter. 13
deltagere not godveret.

Suein lrnsland

2. september. Sopptur til
LauvisvAgen i Sandnes
Det hadde pA denne tida vore langvarig tgrke. I
LauvAsv6gen er det mest f:unt Pinus syluestris
med ein del myr og dette skulle vera ein god sopp-
lokalitet n6r ein ser pA veret. Det var mest av
kantarell Cantharellus cibarius, men dg smorsopp
Suillus luteus, brunskrubb Leccinurn scaber , ra.ud,-
skrubb I. rufe scens, steinsopp Bol etus edulis, bleik
piggsopp Hydnum repandum, raudnande fluesopp
Amanita rube scens, ringlaus fluesopp A. u aginata,
raud fluesopp A. rnuscaria, mild gulkremle Rzs-
sula claroflauo, gronkremle R. aeruginea, vanlig
potetrgyksopp Scleroderma citrinum, blakjottbuk-
kesopp Cortinarius carnphoratus og lakssopp
Laccaria laccata. Det var som venta lite sopp. 5
deltakarar var med.

Torfinn Reue

Vestlandsavdelingen
Arsmelding 1995
Styret
Styret har i perioden bestAtt av Per H. Salvesen
(leder), Hilary Birks (kasserer), Jon Arvid Grytnes
(sekreter), Sylvia Peglar og Tor Tonsberg.
Varamedlemmene, Ane Merete Bolstad, Vibeke
Dahl, Per Gerhard Ihlen og Idar Reistad har del-
tatt i styrets arbeid. Styret har hatt 4 moter.
Regnskapene er kontrollert av Steinar Handeland
og Bjorn Moe.

Moter
Foreningen har hatt 6 mOter foruten irsmotet
(som i fior). Det er i tillegg planlagt et julem6te i
samarrangement med det pAtroppende styret.
Motene har vert holdt pA tirsdager, i en uformell
form, omkring bordene i lunch-rommet, Botanisk
institutt, med fra 23 tll 45 frammotte. Dette er en
pen Okning fra sist 6r. Foredragene omfattet rei-
seskildringer sAvel som natur- og kulturhistoriske
tema:

John Birks: Botanical j ourney through Yellow stone
Park and ouer the Bear Tooth Plateau.

Knut Fagri: Blomster og bier, en illustrert innfg-
ring i bestguningsbiologiens historie.

Michael Proctor (University of Exeter): Plants and
uegetation in south-western Australia.

Sigurd Seim: Giftige planter - rnedisin og histore.
Arnfinn Skogen: Norduestlandets flora og uegeta-

sJon.
Orjan Totland: Blomster og fluer p& Finse
Wenche Eide, Britt Lunde og Paul Waaler: En

reise i flora og uegetasjon p& Kreta u&ren 1995.
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Kurs i plantefarging
Ellen SchjOlberg har holdt praktiske Ovelser i far-
ging av ullgarn med plantefarger i to omg€mger,
vAr og host, henholdsvis med 8 og 7 deltakere.
Fgrste del tok for seg fargeplanter og plantefarger
fra naturen. Kjente farger som krapp, indigo og
cochenillelus ble ogsA pr6vd. I host var hovedte-
maet r6de farger fra lav giaret med ammoniakk
(orginaloppskriftene foreskriver urin fra fulle
menn), men ogsA farger fra sopp og bark ble provd.

Ekskursjoner
23. april. Bliveistur til Austefiord
Bjorn Moe tok oss med pA v6rtur til traktene mel-
lom Gjermundshamn i Kvinnherad og Yddal i
Fusa. Hele 19 deltakere var med i det usedvanlig
vakre v6rveret. Med utgangspunkt i Austefiord
innerst i Lygrepollen, fulgte vi skogsvegen 2 km
mot nord til et storre omrAde som er uberort av
moderne skogsdrift. Omridet ble undersokt forste
gang i 1994 i forbindelse med planlegging av et
stort verneomr6de (herptilreservat), kjent for tall-
rike forekomster av stor salamander (Triturus cri-
status). VArt mAl var den tidligste v&rfloraen i en
almJindeskog, hvor blAveis (Hepatica nobilis) opp-
trer i mengder innenfor et begrenset areal (UTM:
LM 68 25). Knut Fegri orienterte om blSveisens
utbredelse og arbeidet med Flora-atlasets bind om
de sorostlige artene. Bl6veis er ellers pA Vest-
landet kjent bare fra lokaliteter i omridet fra
Mundheim og VaraldsOy til Gjermundshamn, og
forekomsten vi besokte er trolig blant de mest
individrike. Det merkelige med utbredelsesmon-
steret er at planten ikke finnes i indre deler av
Hardanger, slik andre sorostlige arter gior. Vi
traff blomtringstiden til blAveis nermest perfekt,
men ogs6 andre tidlige vdrplanter stod i mer eller
mindre fint flor: vilrkill (Ranunculus fi.caria), mai-
gull (Chrysosplenium alternifoliurn), kusymre
(Primula uulgaris), gullstjerne (Gagea lutea),
skjellrot (Lathra.ea squamaria), virskrinneblom
(Arabis thaliana) og moskusurt (Adoxa moschatel-
Iina). Av karakteristiske og vanlige vArplanter i
vest-norsk edellovskog registrerte vi for gvr"ig bla-
der og tidlige blomsterknopper av myske (Galium
odoratum), vArmarihand (Orchis mascula), tant-
rct (Card.arnine bulbifera), jordnott (Conopodium
majus) og ramslok (Allium ursinum). Junker-
bregne (Polystichum braunii) og falkbregne (P.
aculeatum) fant vi ogsi; de holder seg begge godt
vintergronne. Pi hjemveien la en del av delta-
kerne turen om Hatlesteinsvatnets nordvest-side.
hvor det nylig er funnet flere stgrre forekomster av
en tredje og langt mer sjelden bregne: kongs-
bregae (Osmund,a regalis). Den vokser her i noe
fuktige drag i et omrAde med meget skrinn furu-
skog. Vi s6 bare brune rester av fiorirsblad, enn6
var ikke temperaturen hoy nok til A lokke den
fram. Det er forst6elig etter som planten tilsynela-
tende er meget Omfintlig for nattefrost (mer om
kongsbregne-forekomsten kan leses i Blyttia nr. 4
1995).

27.-28. mai. Forsommer pi Bulandet
Per H. Salvesen foresto lotdag 27. og sgndag 28.
mai overnattingstur til Alden og Bulandet i Ytre
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Sunnfiord. Vi var 15 deltakere sop fikk en opple-
velsesrik tgr i glitrende vArver. En gruppe gikk i
land pA Alden, og klatret opp pA "Den norike hest,
(481 m o.h.) fra s6rsiden. I skrinn grashei ved
stranden sto bl. a. kystblAstjerne (Scilla uerna),
sylarve (Sagina subulata) og bakkeveronika
(Veronica aruensis) i blomst, mens vestlandsvik-
kens (Vlcio orobus) karakteristiske lodne skudd
bare var kommet s6vidt med blad. I fuktige beiter
tant vi store mengder kildeurt (Montia fontana),foruten kystmyrklegg (Pedicularis iyluatica),
slogkarse (Cardamine flexuosa) og soleihov
(Caltha palustris) (UTM: KP 73 05). Gjenvoksing
preger vegetasjonen over store deler av Aya, ogher
er eineren (Juniperus communis) en av de viktig-
ste bidragsyterne til krattvegetasjonen. I sor-
vendte lier under de bratte hamrene av oHesteno
vokser ura til med en frodig krattskog av hassel
(Corylus auellana), iblandet rogn (Sorbzs aucupa-
ria), rognasal (5. hybrida), kristtorn (Ilex aqui-
folium) og villapal (Malus syluestris), og pd denne
tiden sjarmerende lysegult farget av kusymre
(Primula uulgaris). Inntil nylig fantes her ogs6 en
stor_ b_estand av begerhagtorn (Crataegus rhipi-
dophylla var. rhipidophylla), men ved vert bedok
var samtlige trer mer eller mindre dgde - uten at
vi kunne si Arsaken. Floraen under oppstigningen
inneholder en ganske fornOyelig blanding av kyst-
pB Sellplanter, pA tross av at vegetasjonen over
kanten av hamrene skifter brett ail en mer eller
mindre terrengdekkende myr. med ganske artsfat-
tig lyngvegetasjon. I notatene kommer f.eks. disse
i rekkefolge oppover (UTM: 73 05 -74 06): purpur-
lyng (Erica cinerea), kusymre (Primula uilgarisl,
v6rmarihand (Orchis mascula), bergfrue lSsa;-
fraga cotyled,on), fiellarve (Cerastium alpinum),
heistarr (Carex binerujs), fiellsmelle (Sileie acau-
lis), fiellsyre (Oxyria digyna), blankburkne
\Asplcnium adiantum-nigrum), greplynl (Loise-
leuria procurnbezs), krypvier (Sa,lix repens), hin-
n_eblegrre (Hymenophyllurn wilsonii) og musgre
(Salix herbacea).

_ En annen gruppe deltakere tok for seg det langt
flatere Vrerlandet, som i forhold til de andre 6yene
er vel oppdyrket, Soleihov (Caltha palustrii) ga
engene et karakteristisk preg, mens kystblA-
stjerne(Scilla uerna)Iyste opp i skrinnere grashei.
_ - Sondagen trAlet vi over det meste av FedOy,
Lita og H6,ggy, og noen av oss fikk en bittur helt
vest til M6kgy. KystblSstjerne (Scilla uerna) fin-
nes i store mengder der moderne jordbruksmeto-
der eller andre inngrep ikke hai forandret de
skrinne grasheiene til nitrofile gras-Orkener eller
sprengsteinfyllinger. Og vi fikk se den i fin (tidlig)
blomstring, akkompagnert av fiOrekoll (Arrneria
maritima), smalkjempe (Plantago lanceolata), syl-
arve (Sagina subulata) og markfrytle (Luzila
campestris). Av tidlig blomsterflor var ellers kvst-
myrklegg (Pedicularis syluatica) og skjorbuksurt
(Cochlearia officinalis) A bemerke. En irtishet er
den stedlige rogn (Sor6us aucuparia), som virker 6
vere genetisk tilpasset en krypende vekst, med
tildels rotslAende greiner. Hinnebregnen (Hymeno-
phyllurn _wilsozii) registrerte vi fotOvig 

-i 
flere

nordvendte berghamrer og klgfter.
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9.-10. september. Fjelltur til Jondal
Per H. Salvesen fristet lordag 9. og sondag 10. sep-
tember med overnattingstur til fiellene i Jondal.
Av en eller annen merkelig grunn fant kun turle-
der og Geir FlatabO det bryet verd 6 nyte den
skarpe og klare fiell-luften pA Fodnasete denne
helgen. Turen ble likevel giennomfprt med stor
suksess. Foruten rikelig med molter, registrerte vi
storsopp og karplanter i liene pA sOrsiden av
Vidalen fra Vasslifiellet Ostover til Middagsnuten.
Berggrunnen er slett ikke fattig hele veien, vi fant
flere ganske artsrike flekker, mest i tilknvtning til
steiltstAende lag av omdannete sedimentbergarter
og sig fra disse. Under Vasslifiellet (UTM: LM bZ
89) dukket dvergsoleie (Ranunculus pygmaeus),
snosildre (Sarifraga niualis) og fiellfiol (Viola
biflora) opp i et stort sn6leie. I lia under Torstein-
skorfiellet (UTM: LM 58 89), fant vi dessuten tue-
sTldre (Saxifraga cespitosa). Berghamrene ovenfor
G6sekleivi og vestenden av Vidalsvatnet (UTM:
LM 59 90) viste seg a ha gode forekomster av
kravfulle arter. Reinrose (Dryas octopetala) fant vi
flere steder i fOlge med bl.a. snosOte (Gentiana
niualis), rynkevier (Salix reticulata) og rodsildre
(Saxifraga oppositifolia), mens reinrosens vanlig-
ste fglgesvenn, bergstarr (Carex rupestrjs), glimret
med sitt fraver pA noen fA puslete tuster ner. I
sig med myrtevier (Salix myrsinites) og kastanje-
siv (Juncus castaneus) fant vi bl.a. tranestarr
(Carer buxbaumii ssp. mutica), sotstarr (Carex
atrofusca), korallrot (Corallorhiza trifida) og fell-
snelle (.Egnisetum uariegatum) - alle mindre van-
lige i omridet.

Den bratte vestveggen av Middagsnuten (UTM:
LM 60 89) bgd pA noe som minnefom omdanner
knollekalk. I sm6 nisjer og krypter med overheng
stAr bergrublom (Draba noruegica), fiell-lodne-
b19Sne (Woodsia alpina) og vanlig lodnebregne
(W. iluensis), og i urene under finnes bl.a. kvit-
soleie (Ranunculus platanifolius) og fiellkvitkurle
(Leucorchis albida ssp. straminea). Som en kurio-
sitet kan nevnes at smAplanter av selvsAdd gran
(Picea abies) ble funnet her (1045 m o.h.) i-god
vekst.

17. september. Hgsttur til SpyssOy og Stord
Det planlagte "Trekantsambandet" vil gi vegfor-
bindelse mellom Stord, Bomlo og Sveio. Vegen
kommer i tilfelle til 6 gA over flere gyer, deriblant
Nautoy (som Vestlandsavdelingen besokte i 1gg4).
Botanisk institutt (Universitetet i Bergen) har tid-
ligere denne sommeren undersokt tvene i tras6en
mer i detalj. Bjorn Moe tok denne sondagen fore-
ningen med pA tur til Spyssgy s6r for Stord. Veret
var gr6tt, men uten nedbor. Det deltok 7 fra
Bergen og 16 fra lokalforeningen i Sunnhordland.
Vi fikk b6tskyss til SpyssOyhamn midt pA Oyas Ost-
side. Herfra tok vi oss nordvestover til den delen
som eventuelt blir berOrt av veganlegget. OmrAdet
er et gammelt kulturlandskap i forfall. Tidligere
lyggheier er i ferd med 6 gro igien til skog og kiatt,
i fgrste rekke med einer og furu, men plantefelt
med gran finnes ogs6. Dette har giort terrenget
tungt framkommelig, men fortsatt finnes lysipne
partier med oseanisk lynghei av rosslyng (CaUina
uulgaris), purpurlJmg (Erica cinereo), [lokkelyng
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(E. tetralix), heistarr (Carex bineruis), heifrytle
(Luzula congesta), kystmyrklegg (Pedicularis syl-
uatica) og heiblAfier (Polygala serpyllifolia). En
rekke myrer med grunn torv er ekstremt rike
og inneholder bl.a. j6blom (Parnassia palustris),
vill-lin (Linum catharticum), engstarr (Carer
hostiana), loppestarr (C. pulicaris), blistarr (C.

flacca), breiull (Eriophorum latifoliurn), smAsivaks
(Eleocharis quinqueflora) og gulsildre (Saxifraga
aizoides). EnnA finnes rester etter torre beitemar-
ker med smAengkall (Rhinanthus minor), hjerte-
gtas (Briza media), storblAfier (Polygala uul-
garis), knollerteknapp (Lathyrus linifolius) og
dvergsmyle (Aira praecox). I en nordvendt kloft
(UTM: KM 95 27) fant vi hinnebregne (Hymeno-
phyllum wilsonii), og forowig er Asplenium-artene
godt representert pd Oya med blankburkne (4. adi-
anturn-nigrum), murburkne (A. ruta-muraria),
olavskjegg (A. septentrionale), svartburkne (A.
trichomanes) og gronnburkne (A. uirid.e). Strand-
engene i KobbavAgen (UTM: som over) er interes-
sante med bl. a. forekomst av pusleblom (Anagal-
lis minima), skjoldblad (Hydrocotyle uulgaris),
havbendel (Spergularia rnaritima) og musestarr
(Carex serotina ssp. pulchella).

PA hjemturen over Stord stoppet vi forst ved
TVeitavatnet og registrerte at den klassiske storak-
forekomsten (Cladiurn mariscus) var velutviklet
med "mengder av store fertile strA. Pd neste stopp
ved Adlandsvatnet registrerte vi fin blomstring pA
soleigro (Baldellia repens) og bustsivaks (Isolepis
setacea). Disse tre artene med en sorvestlig utbre-
delse i Norge er meget sjeldne og stAr pA rodlisten
for truete norske karplanter. De hoye temperatu-
rene denne sommeren og lav vannstand utover
hosten har trolig virket gunstig inn, sarlig for
soleigro og bustsivaks.

Lokalflora-prosjektet
Vestlandsavdelingen har tatt mAl av seg til 6
bidra aktivt i det langsiktige prosjektet uFlora-
kartlegging av Bergenshalvgya". Bjorn Moe og Per
H. Salvesen inviterte derfor til lokal floradugnad
pA Innergy i Os kommune, ettermiddagen tirsdag
6. juni. Skift,ende ver med regnbyger fAr ta noe av
skylden for at bare 4 deltakere fikk gleden av A

bidra med kryssliste for en serdeles rik UTM-
rute: LM 01 73. Vi tok oss i land pA gyas vest-side
med smAbAt. Hoydedragene pA Inneroy er domi-
nert av furuskog, men her er ogsA mye hasselskog
i skr6ningene, serlig der fyllitten vitrer lett. PA
slike steder inngAr bl.a. sanikel (Sanicula euro-
paea), v ilrmarihand (Orchis mascula), falkbregne
(Polystichum aculeatum), skogfredlos (Ly simachia
nernorum), skogstarr (Carex syluatica), skog-
svingel (Festuca altissima) og kusymre (Primula
uulgaris). I senkninger mellom 6sene er det mye
svartorskog, begunstiget av neringsrik berggrunn
og trolig av marine avsetninger. Karakteristisk og
dominerende her er slakksLarc (Carex rernota). I
svartorskog og tilgrensende sump i kanten av det
vesle tjernet som er forbundet med Innergypollen
med et bekkelgp, er floraen artsrik og interessant,
med bl.a. toppstarr (Carex paniculofo), kjevlestan
(C. diandra), frynsestarr (C. pauperculo), klourt
(Lycopus europaeus) og vanlig myrklegg (Pedi-
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cularis palustris). PA leirete strand i pollen mer-
ket som myr pi kartet like vest for tjernet, fant vi
de karakteristiske brakkvanns-artene pglstarr
(Carex mackenzidi) og pollsivaks (Schoenoplectus
tabernaemontani), begge forholdsvis sjeldne i dis-
triktet.

Per H. Saluesen

frOndelagsavdelingen
Arsmelding l99#g5
Trgndelagsavdelingen hadde pr. 4.9.1995 101 A-
medlemmer og 33 B-medlemmer. Det er en ned-
gang pA 6 A-medlemmer og en gkning pA 1 B-med-
lem i forhold til 6ret for. Medlemskontingenten
har vert henholdsvis kr.255 og kr. 45.

Styret har bestitt av:
Svein T. B6tvik, leder
Ingerid Angell-Petersen, kasseter
Eli Fremstad, sekreter
Ingrid Bjorklund, styremedlem
Sigrid Lindmo, styremedlem
Arne R6svik, medlemsregister-f6rer

I beretningsAret har Tr6ndelagsavdelingen holdt
sju moter:
3. oktober 1994: Arsmote. Minnetale over profes-
sor Olav Gjerevoll ved Asbjgrn Moen. Beretninger
og bilder fra sommerens ekskursjoner.
7. november 1994: Paula Utigard Sandvik: By-
botanikk. Under kaffen fortalte Asbjorn Moen om
myrkongressen i Tbondheim ijuli.
5. desember 1994: Klaus Hoiland: Er det liv, er
det sopp!
30. januar 1995: John Bjarne Jordal: Sopp i
naturbeitemarker, en vakker, med truet gruppe.
Under kaffen orienterte Ingerid Angell-Petersen
om verneforslag for truete arter i Norge.
27. febntar 1995: Inger Gjerevoll: Blant Protea
og Erica i Kapp-provinsen i Sor-Afrika. Under kaf-
fen fortalte Arne Rosvik om urtehagen pA Ringve,
et 300-6rsminne.
3. april 1995: Per Arild Aarrestad: Edellauvskog i
Hordaland. Vegetasjon og miljoforhold i varme og
neringsrike liskoger. Under kaffen viste Oyvind
Brevik bilder fra hovedfagsekskursjon til Estland
juni 1994.
8. mai 1995: Reidar Elven: Solfu - den snever-
synte botanikerens kors.

For ett m@te ble det ikke notert antall deltakere,
men for de gvrige motene varierte deltakerantallet
fra 19 til 33; gjennomsnittlig fremmote var 24.

Styret beklager at irsmelding og ekskursjons-
rapporter for Tlondelagsavdelingep 1993/94 ikke
ble trykt i Blyttias heft,e 2 i 1995. Arsmelding var
skrevet og sendt ut til NBF og regionavdelingene,
men dessverre ikke til Blyttias redaktor. Ekskur-
sjonskomiteen hadde derimot ikke skrevet sin Ars-
melding. For ettertiden b6r ekskursjonskomiteens
Arsmelding, i likhet med styrets Arsmelding, fore-
Iigge til Arsmotet.

Trondelagsavdelingen har i meldings6ret ikke
fungert som horingsinstans for tilsendte saker,
noe som delvis skyldes at flere i styret er knyttet
til forvaltningsorganer som saksbehandlere og at
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styret ikke har mobilisert medlemmene i slike
saker. Trondelagsavdelingen har imidlertid gitt et
fyldig innspill til Hovedforeningen i forbindelse
med verneforslaget for truete arter i Norge.

Eli Fremstad

Ekskursjoner
14. mai. Vrirekskursjon til Vanvikan-omridet
Turen gikk fra hurtigbAtkaia og opp veien mot
Bj6rgan, med botanisering opp lia fOr g6rden. PA
Ulmus ble laven Pachyphiale fagicola funnet.
Denne arten har noen ganske fA og spredte funn
fra Oppland til Finnmark og kan v&re en kontinu-
itetsindikator. Videre ble Opegrapha uulgata fun-
net pA Sorbus, dette er en varmekjer art med
nordgrense i Trondheimsfiord-omrAdet. PA grov-
barket gammel Picea ble Bactrospora corticola
funnet, i Norge er denne arten bare observert i
lavlandet i Trondelag.

I sn6smeltingsomrAdet videre opp sto sopparter
som grankonglehatt (Strobilurus exculentus).
konglehette (Mycena strobilicola) og snorodskive-
sopp (Entoloma hirtipes). Pga. den sene v6ren ble
det etterhvert sA dyp sno at det ble vanskelig A
bevege seg omkring. Granstokkitke \Phettiius
chrysolorna) som tidligere er observert her pA
gamle graner, ble derfor ikke gienfunnet nA. Asen
(Svartfiellet) er ellers karakterisert ved at en kvst-
art som storfryble (Luzula syluatica) gAr inn hii.

Nedturen gikk i alme- og hassellia langs bek-
ken Ost for Bjgrgan. Foruten typiske vArblom-
strende arter kunne man observere andre karak-
teristiske arter her, som lundgronnaks (Brachy-
podium syluaticurn) og skogstarr (Carex syluatica).
Av lav var det en rik flora av slekten irenever
(Peltigera). De mest interessante var blanknever
(P. horizontalls) og blank bikkjenever (P. degenii).
Det var ganske velutviklede lungeneversamfunn
pA enkelte l4vtral (Salix og Sorbus) uten helt
store funn forovrig. Pi hassel forekom rikelig vif-
terynkesopp (Plicaturop sis crispa).

H. Holien, S. Siuertsen

11. juni: Den oppsatte familieekskursjonen fikk
ingen deltakere, veret ble antakelig ansett som
for dirlig til nettopp en familieekskursjon.

13. august. Felleseskursjon for
StjOrdal Botaniske Forening og
Trgndelagsavdelingen til Meriker
Ekskqrsjonen, som i praksis omfattet bflde plante-
liv og kulturhistorie langs den gamle ferdselsveien
giennom Skurdalsporten, gikk ut fra Teveldal
jernbanestasjon (522 moh) og hadde fordelen av
fint ver. Rabbene hadde et mindre krevende arts-
inventar, mens myrene og fuktdr6gene var mer
varierte med f.eks. kastanjesiv (Juncus casta-
neus). Spesielt ettersokt var snoleiearten jOkel-
stan (Carer rufina), som bare ble funnet noen
mete-r inne p6 svensk omr6de. Bergveggarten
bergfrue (Saxifraga cotyled.on), som i Sverige er
fredlyst, ble sett pA begge sider av grenselinjen
(grenseroys nr. 161, kbl. 1721 I).

Den mest interessante observasjonen var utvil-
somt dvergmispel (Cotoneaster scandinauicus).
Det er litt tvil om pA hvilken side av grenselinjen
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den ble observert, sd dette mA klargigres ved sei-
nere besok. Omr6det sydvestover fra Skurdals-
porten bor under alle omstendigheter undersokes
n&rmere sA snart som mulig. Fra f6r finnes et
belegg av dvergmispel fra Kvernskardalen, ca.
1 mil sydvest fra omrAdet ved riksroys 161. Ingen
flere lokaliteter er kjent fra Mer6ker, men a*en
forekommer i StjOrdal. Det ble tatt opp kryssliste
for ekskursjonsstrekningen pA ca. 2,5 km fra
Teveldal st. til riksrOys 161.

Bj6rn Roar Krogstad, lokalhistoriker fra Mer-
Aker, demonstrerte under ekskursjonen en rekke
typer korsristninger i berg ved stien. Han viste
ogse frem gamle prospekter av "Stenen i Grijnan
Dalo et stykke inne p6 svensk side. Forelopig er
det visstnok ingen som har forsokt 6 studeie om
lultqrbetonte plantearter har kunnet sette seg
fast langs slike gamle ferdselsirer i fiellet her.
Under ekskursjonen kunne vi se at arter som tun-
rapp (Poa annua) hang med et stykke opp, men
ved riksgrensen noterte vi den ikke.

A. Steinuik, S. Siuertsen

16.-20. august. Dunderlandsdalen i Rana
Form6let var f6rst og fremst 6 studere floraen i
karstomrider, men turene gikk naturlig nok over
geologisk varierende terreng.

Onsdag 16. august gikk i sin helhet med til kjs-
ring fra Trondheim til Rana. En kort strekke-p6-
beina-stopp ved N-enden av Avre Fiplingvatn i
Grane ga rodlistearten Entoloma tj;UinEiorum,
skjellet rodskivesopp (kbl. 1925 IV, \A{ 3042. Alle
referanser i denne rapporten baserer seg p6 euro-
peisk datum, ED50).

Programmet hadde 3 heldagsekskursjoner med
base pA Krokstrand. 17. august gikk turen til
Lian, et naturskogsomride med granskog der det
ikke er vanskelig 6 finne 200 ir gammel gran.
OmrAdet har delvis karstunderlag og har tiliruk-
ket seg noe oppmerksomhet ved e ha en interes-
sant kryptogamflora, fOrst og fremst sopp og lav.
Mosene er hittil ikke studert i noen detali. Besoket
gialdt vestlige del av omr6det (under i. ZSZ, W
8764, kbl. 2027 I). Veret var trosteslost, og vi
ngyet oss med suppleringer til karplantelistene for
det engang foreslAtte verneomradet, samtidig som
det ble gjort noen moseregistreringer. Fra denne
kalkgranskogen kan nevnes holeblygmose
(Seligeria donniana), orelundmose (Brachyiiecium
latifolium) og skjorsigd (Dic ran um fragiii fol i u m),
den sistnevnte pA granstubber.

18. august ville vi unng6 det harde vestaveret
og dro opp til Virvassdalen. Der botaniserte vi ved
utlopet av Kafebekken og Daumannselva (WP
0957, kbl. 2027 I), der det er mye kalkstein.
Daumannselva er t4rrlagt, sd klofta 

-er 
rimelig til-

giengelig. Her tok registreringen av den rike
Schistidium-floraen i Virvassdalen fart, det ble i
alt funnet 17 arter av denne slekten her inne.
Karakterarten fremfor noen pe kalken er den lille
superpioneren smAblomstermose (S. dupretii),
som forOvrig forfulgte oss pd hele turen fra
Vitenskapsmuseet (p6 asfaltl) via Virvassdalen til
siste kafferast ved Liavatnet vest for SnAsavatnet.
PA kalkstrandbergene ved VirvassAga rikelig
Schistidium platyphyllum. og S. sordidu,Tt, mens
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S. riuulare vokste pA silikatrike flyttblokker ved
elva. Overst i flombeltet sA vi relativt rikelig med
fiellnever (Lobaria linita), som vi senere si pA
temmelig forskjellige voksesteder i Virvassdalen,
fra kalkberg til kreklingmark og serpentin (den
siste ved Solvklumpen, WP 1355, kbl. 2127 IV).
Ved utlopet av av Kafebekken fant vi dessuten
radblygmose (Seligeria tristichoides) og svaiblyg-
mose (S. breuifolia) sammen pi overhengende,
fuktige kalkberg. Pht4rre kalkberg var kalkflette
(Hypnum recuruatum) en vanlig karakterart her
som ved stoppen i Fiplingdalen og i Lian. Etter til-
bakekomst til Krokstrand om kvelden fant to av
deltakerne en lokalitet for Carex elongata (ved
veien ner Brennheia, WP 0371). Denne arten er
ny for Rana, og den eneste forekomsten mellom
Hattfielldal og M6lselv silangt kjent. Hoyden over
havet er her i underkant av 300 m.

Den siste ekskursjonsdagen ble ogsi brukt i
Virvassdalen, da traktene lenger vest ikke var til-
trekkende pga. kulingen og regrret. Iser de indre
delene av Virvassdalen, Beverdalen, ligger mye
godt i regnskygge og horer til de tgrreste delene av
Rana. Ettersom det her inne er omfattende kalk-
steinsomr6der, regnet vi med bra beite. Tidligere
er lapprose (Rhododendron lapponicum) og myr-
tust (Kobresia sim.pliciusculo) pivist her inne. Det
ble en relativt lang dagsekskursjon, en rundtur pA
vel2,5 mil fra dammen ved VirvassAga (WP 1155)
via Vardfiellkita til og forbi GAstjorna, tilbake via
k6ta og over Vardfiellet til Virvatnet, og via
Solvklumpen tilbake til dammen. Her ved dam-
men ble det allerede i starten funnet en ny lokali-
tet for lemenstan (Carer maclouiana). Allerede A.
Blytt fant arten i Dunderlandsdalen, ved Never-
moen, men den har ikke vart sett pA ny fgr rela-
tivt nylig, bAde ved Nevermoen (ubelagt og ikke
svert noyaktig lokalisert), ved Hjart6sen (ubelagt
og svert upresist lokalisert) og ved Dunderland
(belagt, men Iitt usikkert lokalisert). Det gjenstir
derfor litt arbeid med fastlegging av status p6
disse lokalitetene. Ved dammen ved Virvass6ga er
den derimot belagt og noyaktig lokalisert, men
Apenbart svart sparsomt forekommende. Arten
kan tenkes A ha forekommet pA en del opprinne-
lige voksesteder i fiellet, i hovedsak pA norsk side.
De mange voksestedene rundt boplasser i det
svenske skogslandet kan man tenke seg skyldes
spredning med tamrein fra beiteomr6dene i fellet
og ned til vinteromridene. Forekomsten i Virvass-
dalen kunne man tenke seg som en reimport fra
Sverige, idet det her stadig foreg6r transport av
kj4rctgyer og utstyr/personer fra bosteder i det
svenske skogslandet sensommer/host i forbindelse
med reindrift. Man skal likevel holde muligheten
6pen for frotransport med vann fra hittil ukjente
voksesteder i nerheten av Virvatnet.

Schistidium-floraen ventet oss inne i Bever-
dalen, og nye sydgrenser i Norge for de sirkumpo-
lare vorteblomstermose (Schistidium frisuollia-
num) og underarten arcticum av rekkeblomster-
mose (S. submuticum) ble etablert pA vindblotte-
rygger pA kalk vest for GAstjorna (WP 1049, kbl.
2127 IV). Her forekom ogsA kalkblomstermose (S.
robustum) og lokalitet nr. 2 i Rana for smAsote
(Gentianella tenella). Den tidligere kjente lokalite-
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ten ligger noen kilometer syd inne ved gtensen. P6
skiferberg ca. ll2km syd for G6stjorna var det en
stor populasjon av fuglebusthette (Orthotrichum
pylaisii), og sammen med den sotblomstermose
(Schistidium boreale). Tilbaketuren over Vardfi ellet
ga lite av betydning, og det ble ikke tid til serlig
botanisering under turen tilbake til Trondheim
20.8.

H. H. Blom, S. Syuertsen

16. september: Den oppsatte soppekskursjonen
ble avlyst pga. sterk torke. Den tilhorende sopput-
stillingen ble ogsA avlyst.

Nord-Norsk avdeling
Arsmelding
Det er pr. 15.10.1995 oppfgrt 158 medlemmer i
v6rt medlemsarkiv, fordelt som f6lger: A 89, B 55,
C 5, D 6, aresmedlemer 2, livsvarig medlem 1.

Kontingent inkl. abonnementer har vert A kr.
285, B kr. 105, C kr. 90, D kr. 60.

Styret har inneverende arbeidsir best6tt av:
Torstein Engelskjon, leder
Loyd Villmo
Christin Jensen, kasserer
Lennart Nilsen, sekretar
Siri Oiesvold
Stein Rune Karlsen, vara
Christina Wegener, vara

Forovrig har folgende medlemmer fylt verv:
Ekskursjonskomite: Adreas Kirchhefer,
Eli Robertsen, Ola Skifte
Redaktorer, Polarflokken: Torbjorn Alm,
Torstein Engelskjon
Valgkomite: Alfred Granmo, Liv M6lster,
May Britt Eriksen Nordberg
Revisor: Bjornulf Alvheim

Avdelingen kan se tilbake p6 et rimelig aktivt 6r.
Spesielt har det vart et godt utbud av ekskursjo-
ner (se eget avsnitt). Som fglge av en vervekam-
panje bAde for medlemmer og abonnenter pi
Polarflokken, har medlems- og abonnenttall okt en
del, og avdelingen har fAtt en bredere kontaktflate
med forvaltningen, spesielt Fylkesmannen i Tloms,
Troms@ kommune og Troms fylkeskommune;
institusjoner (som skoler, biblioteker og museer)'
foreninger (som Hagelaget og Ornitologisk fore-
ning) og enkeltpresoner i landsdelen.

Medlemsmoter. Disse har vart avholdt pA
Tromso Museum eller p6 Institutt for Biologi og
Geologi, Universitetet i Tromso. Deltakertallet
har stort sett ligget pA 15-20.
7. desember 1994. Julemote i samarbeid med
Norsk Ornitologisk Forening. Kiserier ved Karl
Otto Jacobsen om lappugle og ved Brynhild
Morkved om en plantetur til Kreta.
15. mars 1995. Pa jakt etter verdens storste
blomst i Sumatras jungel, ved Trond Schumacher.
5. april 1995. En reiseskildring fra Hawaii, ved
Christian Uhlig.
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31. mai 1995. En seiltur i Karibien - landstigning
i Botanisk hage i Kingstown (St. Vincent og
Grenadinene), ved Siri Oiesvold.
11. oktober 1995. Foreningens ekskursjon til
Kreta 4.-11.5.1995 - lysbilder ved Unn TVeraabak
og Torstein EngelskjOn.

Stjrremoter. Styret har avholdt 5 moter i perio-
den.

Ekskursjoner 1995
Mer detaljerte referater kommer i Polarflokken.
4.-11. mai. Til Vest-Kreta. Hellas. med base i
Palaeochora. 10 deltakere.
14. juni. VArblomstring p6 Slettaholmen, Kval-
Oysletta. 10 deltakere.
18.juni. Tisnes pi Kvalaya.8 deltakere.
25. juni. Fl6ya ved Tromsg, samarrangement med
Tromsg Museum, Publikumsavdelingen. 27 delta-
kere.
29. juni. Til BrattfiellomrAdet ved Ullsfiorden. 12
deltakere.
f. juli. Vikafiell ved Jovik sor for Kjosen, Ulls-
fiord. 6 deltakere.
27. august. Strekningen Hekgybotn-Finnheia pd
Kvaloya ved Tromso. 8 deltakere.
9. september. Lyngsdalen opp fra Furuflaten, inn
til isbreene. 6 deltakere.
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17. september. Rundvatnet - Varden pA Nord-
Tromsgya. 6 deltakere.

Polarflokken
VArt tidsskrift og medlemsblad har foruten med-
lemmene, 98 eksterne abonnenter. RedaktOrer har
vert TorbjOrn Alm og Torstein EngelskjOn. Nr.
1/1995 kom fgrst i oktober A"grunn av sein manu-
skriptinngang og et maskinhavari pi trykkeriet.
Nr. 2/1995 er i produksjon ogvil bli utgitt ved drs-
skiftet.

Eksterne uttalelser rn.v.
Foreningen har vedtatt en uttalelse om Svalbard
og bevaring av det euroarktiske naturmilj6et, og
vert faglig involvert i sp6rsm6l som gielder be-
varing av planteforekomster pA TromsOya, spesi-
elt raseringen av ei orkidemyr i Workinnmarka.
Vi har ogs6 hatt vAr oppmerksomhet rettet mot
trusselbildet vedrorende fiellngkleblom (Primula
scandinauica) ved artens nordgrense i Troms6.
Serlig vil vi p6peke den mangelfulle skjgtselen og
terrengraseringen pA Slettaholmen. Avdelingens
leder har ogsi deltatt i debatten om Heracleum-
arter som opptrer invasivt mange steder i Nord-
Norge.
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Bokanmeldelser

Lerebok om soppriket
Jens H. Petersen: Suamperiget. Aarhus
Universitetsforlag, Arhus,-t99B. 342 sider,
illustrert svart-hvitt.

I lopet av siste tiAr har det skjedd mye
innen basalsystematikken. Dette skyldes
ikke minst de nye DNA-metodene, men
ogs6 en utstrakt bruk av ultrastrukturelle
karakterer. Videre har "gienoppdagelsen,
av symbioseteorien (at den eukaryote cel-
Ien er oppstAtt giennom symbiose mellom
forskjellige prokaryote organismer) betydd
mye for oppfattelsen av hva som er "riker".

Det vi imidlertid har manglet er ei lare-
bok som t4r ta spranget over fra det tradi-
sjonelle to-rike-systemet til det mer farge-
rike og omdiskuterte multi-rike-systemet.
Jens H. Petersen viger nettopp dette, og
bAde svevet og nedslaget stAr til 19,5-
19,5-20-19,5-2O - trass i at det dreier seg
om en danske...

Ja, hvor mange riker har vi egentlig?
Petersen regner opp Atte: Gammelbak-
terier, bakterier, arkezooer, kromister,
urdyr, planter, dyr og sopp. Imidlertid fin-
ner vi ikke sopp utelukkende i soppriket.
Sopp er egentlig bare et organisasjons-
trinn, akkurat som algene ogsA er blitt.
Dette medf4rer at enkelte tradisjonelle
sopptyper har forlatt soppriket. Srerlig
pAfallende er dette for eggsporesoppene
(som Petersen like godt har omdopt "eg-
sporealger" - er det noe lurt forresten?).
Sammen med et par mindre soppgrupper
er de blitt overflyttet til kromistene.
Slimsoppene er tilsvarende blitt overfOrt
til urdyra. Her fordeler de seg slik at de
ekte slimsoppene, protostelidene og dictyo-
stelidene danner ei gruppe, mens acrasi-
dene stAr i ei gruppe for seg. Evolusjons-
messig er dette helt korrekt. Verre er
imidlertid de nomenklatoriske "oppfinnel-
sene" til forfatteren. PA grunn av rikebyt-
tet gir han den zoologisk narmesetting
(-aceae som familieendelse viker for -idae).
Egentlig er dette en riktig konsekvens av
regrupperingen, men vi er nok dessverre
nodt til A vente pA den formelle legalise-
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ringen i den internasjonale koden. Lrere-
boker er ikke stedet for nomenklatoriske
endringer.

Soppriket omfatter i fOlge Petersen
heterotrofe, eukaryote organismer hvis
mitokondrier har flate cristae, og som har
AAA-lysinsynteseveg og cellevegger med
kitin. Ikke akkurat velegnet for forstAelse
av soppenes karakteristikk, enn si anvende-
lig pA et begynnerkurs for soppsakkyndige.
Men det er nA slik det forholder seg...

Her finner vi fire avdelinger: Algesopp
(Chytridiomycota), koplingssopp (Zygo-
mycota), sekksporesopp (Ascomycota) og
stilksporesopp (Basidiomycota). Sekkspore-
soppene deles videre inn i tre underav-
delinger: "Ursekksporesopp> (Archiasco-
mycotina) hvor vi blant annet finner
heksekostsoppene (Taphrina); giersopp
(Hemiascomycotina); og ekte sekkspore-
sopp (Euascomycotina) med brorparten av
sekksporesoppene (begersopp, morkler,
trafler, de fleste lav). Stilksporesoppene
deles inn i underavedlingene: Rustsopp
(Teliomycotina) hvor vi ikke bare finner
rustsoppene, men ogsi klumpbladsoppene
(Exobasidium) og en del tidligere gel6sopp;
sotsopp (Ustilagomycotina) og hymenie-
sopp (Basidoimycotina) som omfatter alle
representantene med igynefallende frukt-
legemer. Nyere undersokelser har f.eks.
vist at skillet mellom hele og delte basidier
ikke er sA avgjorende som man tidligere
trodde. Dette har medfort en del omgrup-
peringer i systemet, blant annet ved at det
man karakteriserte som gel6sopp ni forde-
ler seg pA flere uavhengige grupper.

Men ogsA innen den finere systematik-
ken er boka forbausende godt oppdatert.
For eksempel har ordenene Aphyllo-
phorales og Gasteromycetales forsvunnet
til fordel for ei rekke mindre ordener. Mer
forvirrende kanskje, men riktigere.

Men boka er ikke bare en omtale av
soppsystemet, her stir ogsA mye om oko-
logi og soppgeografi - ogsA dette utrolig
godt oppdatert. - Det er i det hele tatt i
dag sjelden A stote pA en forfatter som er
sA godt oppdatert innen begge omrider;
systematikk og evolusjon pA den ene sida,
gkologi pA den andre. - Det moderne indi-
vid- og populasjonsbegrepet er tatt hensyn
til og introdusert fgr kapitlene om soppe-
nes generelle Okologi. Leseren tvinges der-
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med til A forstA soppene som levende indi-
vider og samvirkende populasjoner for
man lerer om mykorrhiza, saprofyttisme,
parasittisme og lichenisering. Spesielle
kapitler er viet soppgeografi og leren om
soppsamfunn. Videre, og her er boka nes-
ten enestAende i sitt slag, Iavene er endelig
presentert som en integrert del av sopp-
riket! De er verken utelatt eller i beste fall
"[s1gt,, etter som et kapittel for de spesielt
interesserte - slik tilfellet ofte er sjOI i
moderne framstillinger...

Illustrasjonene er enten tydelige strek-
tegninger eller vakre svart-hvitt fotogra-
fier. Layout og framstilling er spennende
trass enkel og sikkert billig framstillings-
mAte.

Slik skal det giores!
Klaus Hoiland

For alle skoginteresserte
Aanderaa, R., Rolstad, J. & Sggnen, S.:
Biologisk mangfold i skog, Norges Skog-
eierforbund & Landbruksforlaget, 1996.
112 s, illustrert i farger.

Denne boka inneholder beskrivelser, og
utgreiing av Arsakene til det store biolo-
giske mangfoldet i skogen. Den er ogsA en
samling av argumenter for ivaretakelse av
mangfoldet i skogen, og en praktisk veiled-
ning i hvordan ta hensyn til dette mangfol-
det samtidig som skogen drives. At Norges
stgrste skogeierorganisasjon utgir en slik
bok viser at skogbruket sjol (endelig) har
tatt utfordringen fra de siste tiArenes for-
valtningsbiologiske forskning pA alvor. Om
dette er av genuin interesse for de store
biologiske verdier skogpkosystemet inne-
holder, en er$ennelse av at sterkere gkolo-
giske hensyn er nodvendig for A sikre en
sunn skog som kan gl Okonomisk avkast-
ning ogsA i framtida, eller om det bunner i
at opinionen mot flateskogbruket har blitt
sA sterk at det reelle valget nA stAr mellom
frivillighet og offentlige pAlegg, er mindre
viktig. Det som er vesentlig er at skog-
brukssiden er pA banen, og at denne boka
kan tjene som utgangspunkt for en kon-
struktiv dialog mellom interesser som tra-
disjonelt har stAtt steilt mot hverandre.

Boka "Biologisk mangfold i skog" har
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den enkelte skogbruker og den opplyste
allmennhet som mAlgruppe. Teksten er
lettlest, og illustrasjonene er bAde mange
og gode. Det gjelder sAvel fotografier som
PAI Sundhell's vakre og detaljrike akvarel-
ler. Boka er delt i fire kapitler: "Biologisk
mangfoldo er en innledning til de problem-
stillinger som videre tas opp, "Skogens
dynamikk" gir fOrst og fremst en oversikt
over variasjonen i Okologiske forhold pA
ulike skalaer i norsk skog og hvordan
plante- og dyrelivet forholder seg til denne
milj Ovariasj onen, "Tilpasninger til milj oet"
gir beskrivelser av hovedgrupper av arter i
skogen og deres tilpasninger til sine vokse-
steder, og nUrskogen som forbilde" skisse-
rer retningslinjer for hva som kalles
"berekraftig skogforvaltningn. Stoffet i
boka er oppdelt pA underkapitler av 1-2
siders lengde, ofte med fengende titler. Det
kan kanskje virke interessevekkende pA
leseren, men vil, sammen med mangelen
av en logisk indre struktur gj6re det van-
skeligere A finne tilbake i boka. Kanskje
ville det ha vart bedre A starte med livs-
formene, fortsette med deres voksesteder,
deretter beskrive hva biologisk mangfold
er, for sA A avslutte med retningslinjer for
en frams5rnt skogforvaltning.

Teksten er meget detaljrik. Et flertall av
opplysningene er naturligvis korrekte, men
antallet inkonsekvenser og direkte feil er,
sett fra anmelderens faglig-naturvitenska-
pelige stAsted sA h6yt at boka ville vunnet
mye pA en bedre utnyttelse av fagmiljOe-
nes kompetanse. I en del tilfeller spiller
det kanskje mindre rolle for leseren, i
andre tilfeller kan det virke forvirrende og
skape uklarhet. Jeg vil gi noen eksempler.

Tidlig i boka (s. 13) gis en god redegjg-
relse for den gradvise variasjonen i arts-
sammensetning langs gradienter i fuktig-
het, nering etc. i skogen (illustrasjonen
som er knyttet til denne beskrivelsen er
imidlertid feil; avstanden til grunnvannet
er ikke mindre pA de tgrre fururyggene
enn i dalbunnen). Seinere i boka (s. 35fI)
beskrives vegetasjonstyper i skog. Her stAr
det, stikk i strid med omtalen av den grad-
vise variasjonen: "Flere planter er avheng-
ige av omtrent de samme faktorene, slik at
disse artene ofte vil vokse pA samme sted.
De danner et plantesamfunn." Forskning
omkring variasjonen i skog viser at det er
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stor variasjon i voksestedskrav mellom
plantearter i skog, og at disse artene ikke
danner klare grupper. Videre er overgang-
ene mellom vegetasjonstyper i de fleste til-
feller gradvise der hvor de viktige pkolo-
giske forholdene varierer gradvis. Men sjgl
om det er kontinuerlig variasjon i naturen,
kan vi likevel nytte vegetasjons[ryer som
et hjelpemiddel for praktiske formAl.
Plantesamfunn eksisterer da ikke som
sAdan - de er abstraksjoner som beskrive-
ren lager. Den omfattende bruken av
begrepet mosaikk utover i boka (= avgren-
sete flekker) samsvarer heller ikke med
den gradienttankegangen som presenteres
innledningsvis.

Landskaps/kologi forklares pA to pAfOl-
gende sider (s. 22 og 23); som leren om

"hvordan mosaikken av biotoper pAvirker
organismenes levevis" og "hvordan meng-
den av ulike biotoper og avstanden mellom
dem pAvirker artene som lever der". Det
har vert mye forvirring omkring land-
skapsOkologi-begrepet etter at det ble inn-
fort som et moteord i miljodebatten for en
del Ar siden. I zoologiske miljOer har ofte
slike snevre definisjoner vert benybtet,
men mer fruktbart er det nok med en in-
kluderende definisjon, der landskapet sees
pA som bestAende av variasjon pi ulike
skalaer, hvorved landskaps6kologien blir
laren om m6nstre i artssammensetning pA
ulike skalaer og de prosesser som forArsa-
ker disse monstrene.

Skal man forst6 de endringer i skogoko-
systemet som forArsakes av skogbruket, er
det avgjorende med god kunnskap om arte-
nes populasjonsbiologi. Plantepopulasjons-
biologien er dessverre en av bokas sva-
keste sider. PA s. 26 stAr at planters
populasjonsdynamikk er mer komplisert
enn dyras. Dette er intet faglig grunnlag
for 6 hevde dette; problemet er heller at
plantepopulasjonsbiologisk forskning har
vart kraftig forsgmt i Norge. Det forklarer,
men rettferdiggior likevel ikke utsagn som
at "planter er avhengig av fre eller ulike
typer sporer for A forflytte seg" (s. 26) eller
at man "ser bort fra ukjonnet formering
som forekommer hos en del laverestAende
organismer" (s. 28). Det er nemlig slik at
de aller fleste plantearter i skogen, bAde
karplanter og moser, trolig ogsA lav og
sopp, under normale omstendigheter er
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avhengig av klonal vekst og ukjgnnete
spredningsenheter for A kunne opprett-
holde/Oke sin populasjonsst6rrelse.
Karplanter i skog blomstrer og setter ofte
frL, og mosene produserer sporofrtter.
Likevel har det for mange vanlige arter
aldri eller bare i ytterst fA tilfeller blitt
observert spiring fra frglsporer. Istedet
flytter plantene seg rundt ved forgreining
av jordstengler ogleller ved at fragmenter
spres med vind, is eller vann!

En annen grov feil i beskrivelsen av
moser er <moser har ingen r4tter, og de tar
opp vann og nering fra nedbgren pA
samme mAte som lav" (s. 68). Moser har
ikke rgtter pA samme mite som hoyere
planter, men de har festeorganer med til-
svarende funksjon, rhizoider. Mosene kan
deles i to typer (med overganger mellom)
etter sitt vann- og naringsopptak; de ekto-
hydriske som stemmer overens med bokas
beskrivelse, og de endohydriske, som har
indre ledningsvev og opptak ogsA viajorda.
Dermed blir ogsA beskrivelsen av karplan-
ter s. 70 feil: "Med karplanter mener vi
alle de plantene som har celler organisert i
ledningsstrenger for transport av vann og
nrering." Det er forskjell pa hvordan dette
ledningsvevet er organisert og hvordan
ledningscellene ser ut, men mange moser
har ogs6 en form for ledningsvev!

PAstanden (s. 67) om at lavens bark
bestir av sopphyfer er riktig, men margen
bestAr ikke bare av alger som det st6r
skrevet, men av alger omspunnet av sopp-
hyfer, slik som ogsA tegningen viser.

For det interesserte publikum uten fag-
Iig bakgrunn, er det viktig at begrepsappa-
ratet er entydig og at definisjonene er
klare. Mange uttrykk som n5rttes i boka er
oversatt fra andre sprAk. I noen tilfeller
kunne man med fordel s6kt nye begreper.
Et typisk eksempel er "n0kkel"-begrepene:
n6kkelart, nOkkelbiotop og ngkkelelement.
Ngkkelartene er de vanligste og mest
dominerende artene som de andre delene
av Okosystemet i serlig grad er avhengige
av (s. 14). NOkkelbiotoper er derimot omrA-
der som huser et stort biologisk mangfold,
ofte pA grunn av at de Okologiske for-
holdene er sA spesielle at andre arter enn
nokkelartene er viktige (jfr. s. 92). NOkkel-
elementer er spesielle okologiske kjenne-
merker for n/kkelbiotoper. Et annet begrep
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for nokkelart eller ngkkelbiotop/nokkelele-
ment ville derfor giort det hele klarere.

Nyere forskning viser at kontinuitetsbe-
grepet slik det nyttes i boka ikke er upro-
blematisk. Det er slett ikke sikkert at lang
kontinuitet (ubrutt utvikling) utover fram-
skreden moden fase har betydning for arts-
rikdommen. Istedet for til stadighet A
poengtere kontinuitet (som burde bety
skog med uavbrutt utvikling), burde man
heller fokusert ph garnrnel skog (som ikke
vektlegger skogens tidlige historie, hvis
betydning ikke er kjent).

Til tross for disse invendingene sJmes
jeg at boka har klare kvaliteter. Viktigst er
det at den tydelig fir fram hvorfor det er
viktig A bevare artsmangfoldet i skogen,
bAde pA kort og pA lang sikt. Den gir dess-
uten et godt inntrykk av hvor stort dette
mangfoldet €r, og gjennom en rekke
eksempler belyses et fint samspill mellom
organismene (innbyrdes) og mellom orga-
nismene og deres miljo. Det er viktig at
boka gir klare anbefalinger om veien
videre. Dersom bokas hovedanbefaling, om
A ta urskogen som forbilde for skogdriften
og 6 legge om til skogbruk som etterligner
urskogsdynamikken (s. 83), f6r giennom-
slag vil boka i aller hoyeste grad fylt sin
funksjon.

Rune H. Okland

Soppsesongen stAr for d4ra:
Inger Lagset Egeland og Steinar Myhr:
Norske sopper. Gyldendal norsk forlag,
Oslo, 1995. 293 sider, fargefotografier og
strektegninger.

Det ser ut som om det annethvert Ar ut-
kommer ei ny soppbok i Norge. Disse kan
deles i tre kategorier: (1) Bgker laget i ett
av v6re nere eller fiernere naboland over-
satt til norsk av en ikke-soppkyndig over-
setter. (2) Ogsi laget i et annet land, men
oversatt av en sopp-kyndig person. (3)
Bgker laget i Norge av norske soppkyn-
dige. Fgrste kategori blir sjelden vellykket,
andre kan bli det avhengig av artsutval-
get, siste kategori er og blir det beste.
Anmeldte bok horer til sistnevnte.

Teksten er skrevet av Inger Lagset
Egeland, mens Steinar Myhr har tatt alie
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fotografiene. Som alle norske soppboker, er
det fgrst og fremst lagt vekt pA A skille
matsopp fra giftsopp. Dette er giort pA en
overbevisende m6te hvor forvekslingsar-
tene blir sammenliknet bAde i tekst og bil-
der. Bokstekster blir flittig benyttet, og
disse forteller med 6n gang hvorvidt vi har
en spiselig (gfgnn boks), giftig (rod boks)
eller uspiselig (gul boks) sopp.

Alle de nyeste tingene angAende gif-
tighet er tatt med. Verken honningsopp,
klubbetraksopp, svartriske eller grA blekk-
sopp skal lenger st& pA menyen. De blir nfl
alle regnet som giftige uten noe forbehold.
Sandmorkel frar6des under alle omsten-
digheter og fAr faktisk ft, det samme som
de giftigste fluesoppene og slgrsoppene.
Sandmorkelgiften, gyromitrin, kan lagre
seg i kroppen og skade indre organer.
Ingen grunn til A utsette seg for noe slikt
uansett hvor god den pAstAs A vare etter
forvelling. Som en kuriositet nevnes det at
kanelkjuke er farlig glftig. Polyporsyre,
som giftstoffet heter, skader sentralnerve-
systemet og grr nyresvikt. Da det er kraftig
fiolett i opplost tilstand, farges urinen lilla,
men de som rammes er altfor syke til A
more seg over det... Samme stoff gir ogsA
en praktfull fiolett farge pA ullgarn, men
som fargesopp er kanelkjuke harml6s, bare
vi altsA ikke drikker av fargebadet! Nir
det gielder slorsoppene, sJms jeg nok for-
fatterne har vart litt for hysteriske. Det er
slett ikke pAvist at rOdskive-kanelslgrsopp
er giftig. At den mistenkes for 6 vere giftig
fordi den tilhorer samme underslekt som
spiss giftslOrsopp, er like lite logisk som at
ringlose fluesopper skulle vere giftige
fordi de tilhgrer fluesoppene. Slike ikke-
underbygde pAstander er dessverre med
pA 6 undergrave respekten for giftsopp
generelt.

Bildene holder jevn h6y kvalitet, sjgl om
noen av dem er blitt litt for gilde. Dette
skyldes nok trykken, en gjengangerpA-
stand nAr fargefotografier i b6ker skal eva-
lueres. Noen direkte bomskudd har jeg
ikke funnet.

Norske sopper er boka for dem som vil
ha noe mer enn nyberynnerkunnskap. Den
omhandler forbausende mange arter med
sakkyndige kommentarer om gkologi og
utbredelse. Innledningskapitlene er ogs6
nyttige. Her fins masse informasjon om
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soppene generelt, hvordan de vokser, hva
de lever av, hvordan de er oppbygd, syste-
matikk, soppforgiftinger, rdd og vink til
soppturer og oppbevaring av sopp osv.

Boka er dessverre litt stor og tung, og
virker ikke robust mot regnver. Den egner
seg best til A ligge og vente til du kommer
hjem med fangsten.

Klaus Hoiland

Fra botanikkens historie
Daniel Solander. Collected correspondence
L753-L782. Utgitt ved Edward Duyker og
Per Tangbrand. Universitetsforlaget. 456 s.
Pris 445 kr.

I nordeuropeisk botanisk personalhistorie
er Daniel Solander en slags Werther-figur,
selv om hans livslop kom til A bli adskillig
Ienger enn den litterare forgjengers. Han
kom fra en presteslekt i PiteA. Kallet var
vidstrakt. men utvilsomt ikke av de fete.
Dette hadde tydeligvis ingen negative
virkninger for prestegArdens akademiske
standard. Unge Daniel forlot familiens teo-
logiske tradisjoner og s6kte til naturviten-
skapens Mekka: Linn6s Uppsala. At Linn6
var en personlig venn av Solander sr. og at
Daniels onkel var professor ijuss og tidvis
universitetets rektor, har utvilsomt spilt
en rolle sAvel i materiell som i vitenskape-
lig henseende. Solander kom til Uppsala i
1750, da Linn6 ennu var relativb ung (43
Ar) og sto midt i sitt arbeid. Hans hoved-
verk, Species plantarum, grunnlaget for
all botanisk nomenklatur, utkom i 1753, og
det mA vere tillatt A tenke seg at den unge
Solander har kunnet kikke mesteren over
skuldrene i verkets tilblivelse, dette sA
meget mere som han tydeligvis ble en
slags sonn av huset. Det er rimelig ogsA A

forestille seg at Linn6 kan ha tenkt pA ham
som en mulig etterfglger og svigersonn -
han var forelsket (giensidig?) i Linn6s eld-
ste datter, Stina Lena. Det gikk imidlertid
ikke sA. Linn6 skaffet Solander en invita-
sjon til et professorat i St. Petersburg, men
den unge mann avsto fra denne &ren som
nok kunne tenkes 6 vare ment som opp-
takt til stillingen i Uppsala. Derved mistet
han bide den og Stina Lena samtidig. Det
siste tok tydeligvis adskillig mere pA ham
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enn det forste; han giftet seg iallfall ikke
med noen annen.

Nir man ikke har noen stilling og heller
ikke noe penger, avslAr man ikke en innby-
delse til et professorat, selv i den tids St.
Petersburg, uten grunn, og den grunnen lA
i England, der Solander etterhvert grodde
fast. Etter A ha vert i Uppsala i tre Ar,
drog han som 2O-Aring tilbake til de
fedrene trakter og foretok blant annet en
lapplandsk reise, pA samme mAte som den
store lreremester i sin tid hadde giort det.
Han kom til og med ned til sjoen i Norge pi
samme sted, Rorstad i Folda - presteg6r-
dene var datidens hoteller og veikroer for
akademiske landeveistravere.

OgsA i det fOlgende vandret han i Nord-
Sverige, men i 1759 finner man ham i
SkAne med retning England. Det gikk ikke
fullt sA fort, han fikk "feber" (malaria?) og
mAtte overvintre hos slekt og venner. Til
England kom han fgrst i 1760. Reisen var
finansiert av en av Sveriges rike adelsfa-
milier, Piper, og kom i stand pA grunnlag
av en innbydelse til Linn6 A sende en som
kunne gi veiledning i de linneiske prinsip-
per. Linn6 hadde sikkert en baktanke at
hans utsending skulle kunne bringe natu-
ralier tilbake til samlingene i Uppsala.

Solander synes bAde pA den tid og for-
resten ogsA senere A ha vrert en meget
samvittighetsfull medarbeider og A ha
neret en sterk erbOdig- og hengivenhet
for Linn6. PA den andre siden s5mes han
forholdsvis tidlig A ha bestemt seg for A sIA
seg ned i England og British Museum, der
han fikk en stilling, og som han med tiden
omorganiserte i linn6isk stil. Og var
Solander lykkelig med England, var eng-
lenderne tydeligvis ikke mindre lykkelige
med Solander, som avanserte, ikke bare
vitenskapelig, men ogsA sosialt. En av
denne bokens avsnitt heter The lionizing
of Solander, han ble society-love. BAndene
med Sverige lgsnet, hans siste kommuni-
kasjon med Linn6 er et brev fra desember
1768.

Om nu Solander var grodd fast i British
Museum, hadde han sikkert ogsA hatt et
navn i botanikkens historie som den der
innforte den linn6iske tankegang ikke bare
i museet, men i engelsk naturhistorie i det
hele tatt. Og det var ikke bare i museet,
men i engelsk naturhistorie i det hele tatt.
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Og det var ikke bare samlingene i British
Museum han ordnet opp i, ogsA i andre.
OgsA pA et eller annet tidspunkt motte han
Joseph Banks som han ble knyttet til i
et giensidig vennskap, vitenskapelig og
sosialt.

Banks var en meget rik amatgr (av den
sorten som har spilt sA stor rolle i engelsk
vitenskap), som pA egen regning hadde for-
anstaltet og deltatt i ekspedisjoner til
ukjente egner, og selv ogsA hadde deltatt i
ekspedisjoner utrustet av andre. Gjennom
forbindelser i Admiralitetet kom han med
pA Scotts fgrste jordomseiling med
Endeavour - pA egen regning - og tok
Solander og en tegner med seg. Hvor
Endeavour la til, gjorde Banks og Solander
naturvitenskapelige strandhugg og samlet
et rikt materiale som ble mere eller mindre
fullstendig bearbeidet pA turen til det
neste strandhugg. Ved det store bord i
Endeavours salong satt Banks og Solander
og bearbeidet materiale, som sA gikk til
bordets tredje side, der tegneren satt og
illustrerte det de to hadde funnet.

Bortsett fra Kap-omr6det, der hollen-
delne hadde satt seg fast, var den sydlige
halvkule botanisk og pe de fleste andre
omrAder helt ukjent. Scott-ekspedisjonen
representerer sydhalvkulens botaniske
oppdagelse. En helt ny planteverden Apnet
seg for botanikerne, ikke minst den
aldrende Linn6 som utAlmodig ventet p6
resultatene og som mdtte giore store foran-
dringer i sine verker for A skaffe plass til
alt det nye. Det var meningen at dette
storartede materiale skulle utgis i en
monumental monografi planene var
klare - men sA dgde Solander allerede i
L782 og Banks, som i mellomtiden var
roket uklar med Admiralitetet. fikk etter-
hvert sA mange forskjellige hverv hOyt
oppe pA rangstigen at monografi-planene
forsvant i tiken. Fgrst i vAre dager er de
fine plansjene blitt publisert, som skulle
ha utgjort hoveddelen av monografien. -

Dette er blitt en noksA lang innledning
til en kort anmeldelse av boken som gjen-
gir - eventuelt i engelsk oversettelse i til-
legg til originalteksten - det man rundt omi allverdens arkiver har funnet av
Solanders korrespondanse i disse Arene.
Pluss litt korrespondanse post mortem.
Det er blitt en staselig bok som - dersom
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den blir lest - nok vil lede til A plassere
Solander klarere i det historisk-botaniske
billedet i det som svenskene kaller Linn6-
liirjungar. I sin genre er boken sterkt
anbefalelsesverdig og grr et nyansert bil-
lede b6de av tidens internasjonale bota-
nikk og av Solander som person.

PA den andre siden er det klart at en
slik bok har en meget trang nisje. Botanikk-
historikere er det ikke mange av, selv om
boken henvender seg til et internasjonalt
publikum, og ellers vil kundekretsen stort
sett bli de store - meget store - botaniske
instituttbibliotek.

Man undrer seg kanskje en smule over
at Universitetsforlaget har pAtatt seg
denne utgivelsen; det er en ganske ekstra-
vagant mAte A leve opp til sin tittel
Scandinavian University Press, for det er
klart at hovedinteressen for Solander fin-
nes i Sverige. Er det bare for A fA en fier i
hatten?

Men sA oppdager man en liten notis i
kolofonen: First published in 1gg5 by
Melbourne University press. Det forklarer
saken, for i Australias botanikk spiller
(Banks og) Solander en overveldende rolle,
som Linn6 i nordeuropeisk. Det er sAledes
lett forstAelig at Melbourne University
pAtar seg denne utgivelse, hvorav vi altsA
mere eller mindre gratis har fAtt en
Scandinavian edition. Det stAr ingensteds
noe om hvem der har trykt den skandina-
viske utgaven; det s;mes A vrere den origi-
nale satsen ogsA i denne utgaven.

Det er en vakker bok, det er en verdifull
bok, en bok som vil vrere uunnvrerlig i stu-
diet av den sydlige halvkules botaniske
historie, srerlig Australias, og for utvik-
lingen i London de samme irene. Slike
brevsamlinger er pA sett og vis det land-
skap historiens autostradaer forer oss
giennom. Derfra har man ikke tid til6 opp-
dage og plukke med seg blomstene ved vei-
kanten. Disse, som sd 6 si er det som stAr
mellom linjene i historiens store bok. dem
finner man her.

Allikevel sitter man igjen med et lite
spprsmAlstegn: Er tiden i ferd med h l4pe
f,ra denne typen utgivelser, bOker som pa
den ene siden er fundamentale, men p6
den annen side sd lukuriose at de er uten-
for de flestes okonomiske rekkevidde. Slik
denne boken er - og mange av dens for-
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gjengere har vert - er det ganske luksus-
betont.

Er tiden lopt fra disse bokene, og mA vi i
fremtiden noye oss med en publication-on-
demand trykksak istedet? Det vil ha tre
konsekvenser. Vi mister i alle tilfelle gle-
den, den rent fysiske glede, ved A holde en
vakker bok i hAnden og arbeide med den.
PA den andre siden vil en slik enklere
publikasjonsform giore det mulig fl "publi-
sere> flere slike smal-nisje verker, og flere
vil ha muligheten til A erhverve dem. Det
er ikke lett A velge - om vi da har noe valg.

Det er et kuriosum ved denne boken at
dens to forfattere ikke pA noen mAte er
botanikere og knapt nok historikere.
Duyker er opprinnelig etterretningsoffiser,
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nA profesjonell skribent. Tangbrand er
jurist, nA privatpraktiserende advokat - i
PiteA, hvilket turde vrere det eneste reelle
b6nd til familien Solander. Det mA dog
betones at boken ikke synes A ha lidd av
utgivernes formelle botaniske svakhet. I
virkeligheten er - kanskje nettopp pA
grunn av dette - bokens noteapparat
inklusive de botaniske identifikasjonene
meget rikelige og omfattende, basert pA
botanisk like ukyndige lesere. At de under-
tiden ramler i en av botanikkens utallige
fallgraver, er tilgivelig, f.eks. (s. 185) den
innviklede og noe kuriose diskusjon av
senl,en bidens som ganske enkelt et fta av
brondsle (Bidens).

Knut Fagri
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BAde orienterende artikler om botaniske
emner, vanlig botanisk nyhetsstoff og smA
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 fA manus
pA 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 A fA innskrivingsregler og fplgeseddel
som skal leveres sammen med disketten.
Manus kan ogsA vere maskinskrevet med
dobbel linjeavstand og sendes da redaktoren i
to eksemplarer.

Forste side i manus
Forste side i manus skal bare inneholde titler
pri 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. NAr
norsk artsnavn finnes, skal dette brukes for
det latinske navnet fprste gang arten om-
tales.

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

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

Litteratur
Litteraturlista skrives pi egne ark.
Tidsskriftnavn bor fortrinnsvis forkortes i
samsvar med B-P-H (Botanico-Periodicum
Huntianum).
Eksempler pi 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.
rcd.. Plant production in the north, 62-72.
Universitetsforlaget (Norwegian Universi-
ty Press). Oslo.

Ilouedoppgaue o.l.:
Asen, P.A. 1978. Marine 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. & Liining, K.1977. Growth per-
formance of Alaria esculenta of Helgoland.
Helgol. Meeresunters. 29:3LL-3L4.

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

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

Plassering av figurer og tabeller
Forfatterne bOr 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.

Komektur
Forfatterne fir bare forstekorrektur. Kor-
rekturlesingen mi vere noyaktig. Rettelser
utfores etter vanlige korrekturprinsipper.
Unodige endringer bor unngAs, og endringer
mot manus belastes forfatterne.

Sertrykk
Sertrykk kan bestilles pA egen bestillings-
seddel. som sendes forfatterne sammen med
fgrstekorrekturen. Prisen oppgrs av forlaget.
Det gis ingen gratis sertrykk. Normalt lages
det ikke sartrykk av smAstykker, anmeldel-
ser. floristiske notiser o.l.
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D ragehode (Dracocephalum ruyschiana/ og
k n ol lmjAd url (Filipendula vulgarist fro
Ekebergskrdninga, Osl o. Foto: Jan Wesenberg
1995. Disse to karakterortene for kambro-
siluren i Oslofeltet oppfqrer seg i stor grad
som utpregete sld,ttengarter. De har begge en
s4rOstlig utbredelse - d,ragehode gd.r langt
inn i ostlandsdalfqrene, mens hnollmj^durt
holder seg stort sett til silurbygdene. Vesta-
fjells fi.ns ingen au dem. Hua som derimot er
typisk for Vestlandets sldttenger, kan du lese
i Mary Losuihs artihkel.


