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...vi. presenterer:

I serien "FremFrede planter i Norge>> har Eli Frem-
stad og Reidar Elven kommet fram til de kjempem-essige ostasiatiske
slirekneartene - parkslirekne, kjempeslirekne og hybride-n mellom dem.
PA tross av at de ikke setter frO hos oss og bare spies medjordstengler,
har-4e (og-spe-sielt parkslirekne) fatt et solid foifeste, og-har verdens
nordligste forekomster hos oss. I flere europeiske land blir de betegnet
som pestarter. Les om dem pA side B.

pF"l"Stsk-kontinuitet er blitt et sentralt begrep innen bio-
lgsr"" i s^einere ar, ikke minst i naturvern- og forvaltning-ssammenheng.
Yngvar Gauslaa og Mikael ohlson mener at begrepet-er meningsloJt
uten at en presiserer tids- og romskalaen. Arter som i et hundrears-
perspektiv krever svart stabile forhold og taler inngrep darlig, har i et
lengre tidsperspektiv fgrt en svert omflakkende til',r=erllse. En art som
huldrestry vokste for granas innvandring i kysteikeskoger p6 Vest_
llndej, og fant sin redning ved 6 etablere seg i granskogsriiljg'd" di*r"
eikeskogene ble hogget, hevder forfatterne. Les mer pA siie lb.

Fqqgg+.dq l}funn k1! vi ogsA by pA: Asbjorn Sol6s og med-
forfattere (side 29) presenterer Nord-Europas storste kjente forekomst
av ulvelav i-skjek, Aod9ry Lnngangen (sid-e gs) rapportirer n5rfunn fra
Farsund- av kransalgen Nitella tranilucens, tidligere regnet som utgatt i
Norge,_Torbjorn Alm og medforfattere (side 39) ripportier ny nordlren-
se for dunkjempe fra MAsoya i Finnmark, og Johan^ Hagen (side +g)"rap-
porterer norsk timian ftaHer4y pe Sunnmore.

To bokanmeldelservil vi ogsa nevne: Klaus Hgiland anmerder
floraatlas-bind nummer.3, det sOrOstlige elementet, av Knut Fregri og
Anders Danielsen (side 4B), samt den samme Fagris "Krydder pihigr.l
kenet og i verdenshistorien" (side 44).

Alt dette og mer til - vel bekomme!
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Florakriminalitet ogsA et problem for Norge
Innsamling av levende planter for bruk i egen hage eller t.o.m. for eksport er et
problem som er lite omtalt i Norge. Det fi.nnes imidlertid ogsAhos oss eksempler pA

at spesielle plantegrupper er interessante for slike formAl. Det er i f0rste rekke
no"jk" ordid6er som hir vert i spkelyset. Forovrig vil de fleste orkid6artene i
Norge snart bli permanent vernet ved lov, slik som det allerede er giort i de fleste
andie land i Euiopa. Ute i Europa har det i senere tid blitt rullet opp saker med

omfattende illegaf innsamling og eksport av orkid6er tatt fua naturen. Etterhvert
som det internJsjonalt har blitt gkende oppmerksomhet pA dette omrAdet, har det
ogsi vist seg at iet ofte er de samme peiionene som gAr igjen i de ulike sakene.

Iiternasjonalt politisamarbeide har ogsA fgrt tI at en har bygget opp kompetanse
og informasjonrbure" som gj6r det lettere A spore slik illegal aktivitet. Direktoratet
f& naturforvaltning har aisvaret for hAndhevelse av den internasjonale_FN kon-
vensjon som skal regulere internasjonal transport av truede plante- og dyrearter
(fork CITES). Pe CltnS-Iistene stAr bl.a. samtlige orkid6arter oppfolt'

Konvensjonen inneberer at det ikke er tillatt hf4te ut av landet orkid6er pi rot
som er tatt fra naturen uten at direktoratet har gitt sin tillatelse. I samband med

h6ndhevelse av konvensjonen og Interpols arbeide er det av stor interesse A samle

inn informasjon om tilfeiler av o-rkid6ei som er fiernet fra naturen, selv_om e-n ikkg
kan knytte dette mot noen bestemte personer. Slik informasjon har likevel verdi
da det kan benyttes ved kontroll av forhandlere i Norge sAvel som andre europeis-

ke land. Direktoratet for naturforvaltning Onsker derfor i samle inn opplysninger,
bide av ny og gammel dato, om tilfeller der f.eks. ville orkid6er er fiernet fra natu-
ren. Opplysningene sendes til:

Oystein Storkersen,
Direhtoratet for naturforu altning,

7005 Trondheim
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Fremmede planter i Norge.
De store Fallopia-artene

Eli Fremstad og Reidar Elven

Fremstad, E. og Elven, R. 1997. Fremmede planter i Norge. De store
Fallopia-arlene. Blyttia SS: 3-1 4.
Alien plants in Norway. The large Faltopiaspecies.
- Three alien taxa of Knotweeds (Failopia) are expanding in Norway:
Japanese.Knotweed (F. iaponiclt), Giant Knoiweed (F. sachitinensr's) ano
their hybrid (F. x bohemica). F. japonica was first cultivated before the
1880's; the other taxa seem to have arrived in this century, probably
several times and to widely separated regions. F. japonica is tne most
widespread; it occurs in the lowlands in a bioad belt ilong the coast to the
central part of rroms. The highest altitude registered-is 4g0 m a.s.l.
F- sachalinensis and F. x bohemica occur more scattered, also in the low-
lands, below 250 m a.s.l. All taxa seem to have large poiential to spread
even under present climatic conditions in Nonrvay. only female fl6wers
have been observed on F. japonica._Ail spread ii oy means of vegeia-
tive parts. Human activity and high frequency of en"croachments ii tiie
environment are favourable to the taxa. so iar they have been found
mainly in ruderal sites or habitats which are more or less disturbed by
man, such as road embankments and ditches, waste places, woodland
borders and around habitations, in many cases obviou'rrv 

"r6"p"o 
i.t

gardens or dumped with soil transports. F. sachalinensrs rras also been
found in woodlands. F. japonica is not common along rrror*"gi"n ,""iei-
courses (lakes, rivers, biooks) but occurs ratner triquent iri seastrore
sites which are subject to salt water spray. In other iespects the main
features of the ecology of the taxa agreb witn information from west ano
uenlrat Europe. No measures have been taken to reduce the occurrence
of the taxa in Nonray.

Eli Fremstad, Norges teknisk-natu ruitenskapetige u niversitet,
Vitenskapsmuseet, N-7004 Trondheim.
Reidar Elven, Universitetet i Oslo, Botanisk hage og museum,
Trondheimsvn 23b, N-0562 Oslo.

I den omfattende litteraturen om etable-
lng 99 spredning av planter finnes mange
forsok pA A definere egenskaper som foi-
klarer hvorfor noen arter spres raskere
enn andre n6r de kommer til nye omrAder,
eller nye voksesteder 6pnes for dem (se
f.eks. Baker 1965, og oppsummeringer av
Noble 1989, Roy 1990 og Rejm6nek lggS).
Det er blitt lagt vekt pA artsspesifikke
egenskaper som selv-kompatibililet, fr4_

mengde og mAten frqene spres pA, spireev-
ne, evne til vegetativ formering m.m. Noen
egenskaper er dokumentert A gi stprre
spredningspotensiale enn andre (f.eks. av
Prach & Wade L9g2). PA denne bakg:runn
kan en spgrre hvordan de store slireknear-
tene (Fallopia spp.) kan ha f&tt sA stor
utbredelse som de nA har i Europa - nAr de
fn_apt har tilpasninger til spredning i det
hele tatt.
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Ifolge Lid & Lid (1994) har vi fire arter
av slekten Fallopia i Norge, hvorav tre er
innforte. Krattslirekne (F. dumetorum (L.)

Holub) er en hjemlig, ettArig slyngplante
pA steinete, helst varme steder i berg, skog
oe kratt. Vindelslirekne (F. conuoluulus
ti.f A. Ltive) er en ettirig slyngplante i
Aker og annen kulturmark og som ogsA

forekommer pA driftvoller pA havstrender,
sjeldnere ved ferskvann' Den regnes som
innfgrt, men kom trolig svart tidlig til lan-
det medjordbruket (dvs. at den er en arkeo-
fytt). Parkslirekne (F. iaponico (Houtt')
R.Decr., tidligere ofte kalt Polygonum cus'
pidatum Sieb. & Zucc. eller Reynoutria
japonica Houtt.) og kjempeslirekne @.
sachalinensis (F. Schmidt Petrop. ex
Maxim) R.Decr., tidligere ofte kalt PoIy'
gonunx sachalinense F' Schmidt Petrop. ex
Maxim. eller Reynoutria sachalinensis (F.

Schmidt Petrop. ex Maxim.) Nakai) er fler-
Arige, hoye og grove. Dertil kommer hybri-
dei japonica x sachalinensis (F' x bohem.i'
ca Chrtek & Chrtkov6). Vi har ogsA en art
som ikke er nevnt i Lid & Lid (1994):

F. bald.schuanica (Regel) Holub som er for-
villet, eller gienstiende, iallfall i Ostfold
(Fredrikstad), Rogaland (Stavanger) og

Sogn og Fjordane (Leikanger).
Parkllliekne og kjempeslirekne er i

Norge, som i andre europeiske land, under
spredning. Hos oss har de ennA ikke fAtt
siatus som "pestarter,, i motsetning til i
en rekke andre land, der de skaper prak-
tiske og forvaltningsmessige problemer.
De er imidlertid i ferd med A skape proble-
mer hos oss ogs6, bAde som aggressive
okkupanter i visse urbane og suburbane
stroh og (forelopig svart lokalt) som uon-
skede innvandrere i naturvernomrAder.

De store Fallopia-artene inngAr i vArt
prosjekt om kartlegglng av forekomst og

spredning av fremmede planter i Norge
(Fremstad & Elven 1994, i trykk), der vi sA

langt har tatt for oss en forvedet art med
vindspredning (platanl 6nn, Acer pseudopla-
tanui. Fremstad & Elven 1996)' en art
med iite effektiv frgspredning, men godt
hjulpet av mennesket (virpengeurt,,T!U"pi
c-aerulescens, Elven & Fremstad 1996) og

arter med fuglespredning (Elven & Frem-
stad under utarb.).

Tidligere er forhold rundt de store slire-
knearbene i Norge behandlet av Hande-
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land (1991-). For kjennetegn for artene hen-
viser vi til Handeland (1991) og Lid & Lid
(1994), men foyer til noen som er basert pA

annen litteratur og egne felterfaringer.

Materiale og metoder
Utbredelsen av de storc Fallopia-artene
og hybriden er dokumentert ved materiale
i - herbariene i Oslo (O), Kristiansand
(KMN), Stavanger (SVG), Bergen (BG),

Trondheim (TRH) og Tromsl OROM).
Noen fA angivelser er hentet fra skriftlige
kilder. I de siste sesongene har vi under
omfattende feltreiser i sammenheng med
dette og andre prosjekter notert og av og til
samlet artene og hybriden der vi har kom-
met over dem. Alle lokaliteter er gitt UTM-
koordinater og lagt inn i artsdatabasen til
Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Kart er tegnet etter rutiner beskrevet av
Wilmann & Baudouin (1999).

Materialet av parkslirekne omfatter 766
registreringer som refererer til 697 for-
skjeilige kvadratkilometerruter. VAre egne

registieringer utgior 73 Vo av materialet
foi denne irten. Kjempeslirekne er det 60

registreringer av (i 58 ruter) og av hybri-
aen SO registreringer (i 48 ruter). For de to
siste taksonene utgior vAre registreringer
henholdsvis 62 og 82 7o av det samlete
materialet. De siste sesongenes rekognose-
ringer etter fremmede planter har fgrt-til
at vi tror vi har et rimelig dekkende bilde
av artenes og hybridens utbredelsesmon-
ster pr 1995, ihvertfall i de deler av Norge
so* et synlige fra bilveg. Det hadde dog

vert onskelig med bedre data serlig fra
deler av ytterkysten mellom Sunnhord-
land og Nordm6re og Lofoten-Vester6len'
TettbyEde strok og byer er uoversiktlige,
og her kan det selvsagt finnes mange
bestander som vi ikke har sett.

Scanning elektronmikroskopbildene
(SEm er tatt med JeoI JSM-25S av prepa-
rater med gull-palladium-legering. P-repa-

ratene (maferiale i TRH) er av: parkslirek-
ne Fallopia japonica - NT, Namsos, Urda
P52452, E. Fremstad 1994; kjempeslire-
kne Fallopia sachalinensis - NT, Stein$er,
Sundet Fszgog, E. Fremstad 1995; Fal-
lopia x bohemica - NT Stjordal, Reppe
NR9639, E. Fremstad 1995'
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Kjennetegn
Artene og hybriden blomstrer si sent i
Norge at blomstene er til liten nytte ved
bestemmelse. Stenglene har heller ikke
gode skillekarakterer; dermed blir bladene
viktige for bestemmelsen.

De to artene er svert forskjellige i blad-
form og bladstorrelse, men hybriden gir
visse identifi seringsproblemer. Handelands
(1991) tegninger av bladene er korrekte,
bide mht. relativ stgrrelse og form. Be-
stemmelser bOr skje i felt, pA fiskt materi-
ale. Om fargen er noe gulgronn eller bl6-
gronn, om bladoverflaten er blank eller
matt, stiv og laraktig eller mykere er van-
skelig A vurdere pilt4rt, presset materiale.

Frenrnede planter i Norge. De store Fallopia-artene 5

Dersom en foler seg usikker pA bestem-
melsen pA grunnlag av bladst6rrelse og
-form, bgr behAringen pA bladundersiden
undersgkes, helst i lupe med 25x forst6r-
relse. Bladene hos alle tre taksonene kan
vere bortimot snaue, men nAr hAr f.nnes,
er de klart forskjellige hos de tre. For-
skjeller i behiring omtales kort av Bailey
et al. (1995), og pA grunnlag av eget mate-
riale gir vi her beskrivelse av behAringen.

Parkslirekne. Bladplatens grunn dan-
ner ofte en nesten rett linje med skarp
knekk mot bladsidene, som vist i Lid & Lid
(1994) og pA figur 1A. P6satt (dryppespiss-
lignende) bladspiss. Bladene er noksA stive
(leraktige) og har jevn, litt blank over-

Figur 1. Karakteristiske trekk ved Fallopia-taksonene. A: Skudd av parkslirekne (Faltopia japoni-
gq)-delfogqen pA bladbasis vises av bladet overst til venstre. MOre og Romsdal, Nesset, ROd'sept.
1994. B: Bladformen hos kjempeslirekne (Fallopia sachalinensis), med lyr.eformet utranding ved
basis, se nederste blad. Fotografert i juni; bladene er ennA ikke utvokst. Qstfold., Askim 1g9b. C:
Hybri{91 Fa'lloptg xbohemica, her med noe avlange blader. Sor-Trondelag, TYondheim, Vullum
sept. 1995. Foto: Eli Fremstad.

Characteristic features of the large Fatlopia taxa. A: Shoot of Japanese Knotweed (Fallopia japonical
where the characteristic leaf base is shown on the upper left leaf. B: Leaf shape dt eiaht Knotweed
(F_1!lopia sachalinensis). Thetypical leaf base is shown on the lowermost leaf. i'hotographed in June
1995; the feaves are still not fully grown. C: The hybrid Fatlopiax bohemica, here with raiher elongate
leaves.
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Figur 2. SEM-bilder av
nerver pA bladundersider.
A: Parkslirekne (Fallopia
j ap onica), med langstrakte,
plosete rygger, men uten hir.
B (1-2): Kjempeslirekne
(F allop ia sachaline ns is),
med lange, spisse, flercellete
hAr som har falt sammen.
C: Fallopia xbohemica med
brede, tannlignende hir (1)
og hAr med oppsvulmet basis
og lang spiss (2).

SEM photos of nerves on the lower surfaces of leaves. A: Japanese Knotweed (Fallopia iaponlca), with
swollen ridges but without hairs. B (1-2): Giant Knotweed (Fallopia sachalinensis) with long, acute,
multi-celled hairs which have collapsed. C: Fallopiax bohemicawith broad, toothlike hairs (1) and hairs
with swollen base and a long, acute tip (2).

flate. Fargen 96r ofte over i det gulgronne.
Beerling et al. (1994) angir dog blAgrgnn
farge, noe vi aldri har sett pA norsk mate-
riale. Mellom nervene er bladundersiden
snau, men pii nervene finner en utvekster
som varierer fra lave, langstrakte og vorte-
lignende forhoyninger eller avrundede
rygger (figur 2A) til lave, brede og butte
tenner.

Kjempeslirekne. Bladplaten har hjer-
teformet grunn, med en lyreformet utran-
ding rundt bladstilken (figur 1B). Utran-
dingen varierer litt i det norske materialet
idet det meste av Trgndelag-materialet er
mindre utpreget utrandet enn pstnorsk
materiale. Bladene er ogsA gjennomgAende
storre, til dels mye storre, hos Ostnorske
planter. Dette kommer ikke sA godt frem
pA herbariematerialet, fordi man oftest
har samlet noen av de minste bladene pA
planten for i fi plass til dem i pressen og
pA arkene. Forskjellene mellom plantene
pA Ostlandet og i Trgndelag er sA store at

de trolig skyldes innforsel av ulikt maten-
ale, siden oppformert lokalt (eller heller
regionalt) ved bytte mellom hageeiere.

Bladene til kjempeslirekne er fmnere og
mykere enn hos parkslirekne, matte og
grAgronne, og nervenettet er litt mer "ned-
senket', slik at bladoverflaten virker noe
mer ujevn eller buklete enn hos parksli-
rekne. Kjempeslirekne kan ha spredte hAr
mellom nervene og pa nervene. Hirene
varierer noe i lengde, men alle er jevnsma-
le, og flertallet av dem er lange, tynne og
flercellete (figur 2B). Bailey et al. (1995)
sier de kollapser nAr de er t4rre - de blir
trolig mer krollete. (Vi har ikke sett pA
hArene pA friskt materiale.)

Hybriden. Bladformen ligger ofte nrer-
mest den hos parkslirekne, men kan ogsA
vare ganske langstrakt (figur 1C). Hybri-
dens blader er storre og har mer avrundet,
buet grunnlinje. Bladspissen er mer grad-
vis utdratt enn hos parkslirekne og gierne
lengre enn hos kjempeslirekne. Bladover-
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flaten er som hos kjempeslirekne bAde
mht. til farge og ujevnhet. H6rene pA blad-
undersiden varierer mye, fra lave papiller
og butte tenner (som hos parkslirekne) til
mer utstrakte, tilspissede med bred basis
(figur 2C1), og tenner med skjev, oppblAst
basis og tynn, utdratt spiss (figur 2C2).

Historie i Norge
Fallopia-aftene nevnes ikke som gamle
hageplanter av Norsk hageleksikon (1982)
eller Langeland (1992), men parkslirekne
omtales kort av Lund et al. (1961), uten at
de antyder noe om hvor lenge den har vart
plantet i Norge. Den varierende behand-
lingen i hagebrukslitteraturen viser at
artene har spilt liten rolle i "offisielle"
hagekretser, til tross for at de er utbredte
som hageplanter i deler av landet. Sann-
synligvis blir slirekneartene neglisjert av
hagebokforfattere fordi de i liten grad om-
settes kommersielt, men oftere byttes mel-
lom hageeiere. Forekomstene av alle tre
taksonene skyldes primert vekst med
jordstengler ut fra hagebestander eller ut-
kasting av dyrkede eksemplarer fra hager.
Plantenes evne til A danne store bestander
glgr at de blir gravd opp og kastet ut av
hagene oftere enn de fleste andre planter.

Handeland (1991) mener at parkslire-
kne kom til landet rundt Arhundreskiftet,
men en stund for den tid skriver Schtibeler
(1883) orn Polygonum cuspidatum: ,,Dertne
art, der i mange aar har veret dyrket som
prydplante i omegnen af Christiania,
under navn af Polygonum sieboldli, Reinw.,
er vildtvoxende i Japan og indfOrt til
England 1825. Den trives her meget godt,
og paa nogenlunde godjord naar den gier-
ne en hgide af 8-9' (2,5-2,82 m); men den
udbreder sig starkt ved rodskud. For flere
aar siden sendte jeg nogle rOdder til
Stegen prestegaard i Nordland (67" 56'),
hvor den siden har holdt seg meget godt,
uden at dekkes om vinteren. Den udbre-
der seg ogs6 der temmelig starkt, bliver
indtil 6' (1,88 m) h4i og blomstrer i slur-
ningen af september eller beryndelsen af
oktober." Her nevner Schtibeler flere vikti-
ge trekk ved parkslirekne og ogsA den for-
holdsvis tidlige spredningen til Nordland.
Her har den f6tt stor anvendelse i hager,
spesielt i embetsmannshager, og sitt enes-
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te kjente norske kjrelenavn: "lensmanns-
hekk".

Det eldste herbariebelegget av parksli-
rekne er fra 1901 (S.K. Selland. fra
Hordaland, Granvin, BG). Det var en liten,
jevn funnmengde i Arhundrets tre f4rste
tiAr (tabell 1), Okning i perioden 1940-69,
dobling av denne periodens antall i 1970--
79, nedgang i 1-980-Arene (trolig pA grunn
av generelt lav innsamlingsrate i dette ti-
Aret) og en voldsom okning i 1990-95 (80 Vo

av materialet). Det siste forholdet skyldes
selvsagt vAr egen fokusering pi arten, men
en skal heller ikke se bort fra at den er
inne i en periode med reell spredning.

Vi har ikke opplysninger om historien til
kjempeslirekne eller hybriden i Norge. Det
eldste belegget av kjempeslirekne er fra
1935 (A. Rostad, Telemark, Porsgrunn, O
og TRH). Forst tre tiAr senere ble det
fgrste belegget av hybriden tatt (L964,
R. Tambs Lyche, Mgre og Romsdal, Hareid,
TRH). OgsA for kjempeslirekne og hybri-
den er langt de fleste belegg eller registre-
ringer fra etter 1990 (tabell 1).

Tabell 1. Antall registreringer av store slire-
knearter (Fallopia spp.) i Norge 1900-95.

Number of registrations of Knotweed (Fallopia
spp.) in Norway 1900-95.

Periode
Period

Registreringer
Registrations

F.japo- F. sacha- F. x
nica linensis bohemica

1900-29
1930-39
794049
1950-59
1960-69
r970-79
1980-89
1990-95

18

9

2T

22

0

0

0

0
I
0
A

45

0

2
o

0

0

3

t
49

18

42
23

613

Sum 60 bU
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Utbredelse
Parkslirekne er den vanligste arten i
Norge (figur 3). Den er relativt hyppig i et
bredt belte fra Ostfold-Akershus og sondre
Oppland langs kysten til Salten. Den er
registrert noen steder i Lofoten-VesterAlen
(der vi regner med at den er hyppigere enn
kartet viser) og i Tromso (kjent nordgren-
se), funnet som helt nylig spredt fra hage i
1995 (egne observasjoner, R. Elven, O). Pe
Ostlandet og i Trondelag finnes den her og
der i dalstrokene; pA Sorlandet er den
registrert mest i kystnare omrAder. Den
gAr langt inn i vest- og midtnorske fiord-
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omrAder. Utbredelsen er som for flere
hjemlige, suboseaniske arter (jf. Fagn
1960).

Kjempeslirekne har to tyngdepunkter i
Norge: pA nedre deler av Ostlandet
(Ostfold-Telemark) og i Trondelags fiord-
strgk (figur 4). De spredte funnene i Vest-
landsfylkene er bide fra ytre og indre
fiordstrOk. Den nordligste, kjente lokali-
teten er i Namsskogan, Nord-Trpndelag,
men det gAr rykter om at den ogsA skal fin-
nes i Bodo, Nordland.

Hybridens utbredelsesmonster er ikke
ulikt det til kjempeslirekne, men hybriden

Figur 3. Den kjente utbredelsen til parkslire-
kne (Fallopia japonica) i Norge.

The known distribution of Japanese Knotweed
(Fallopia japonica) in NorwaY.

Figur 4. Den kjente utbredelsen til kjempe-
slirekne (Fallopia sachalinensis) i Norge.

The known distribution of Giant Knotweed
(Fallopia sachalinensid in Norway.
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gir oppover langs Helgeland-kysten (figur
5). TrOndelag utmerker seg med sarlig
mange funn, spesielt pA sorsiden av Trond-
heimsfiorden. Vi tror ikke dette bare skyl-
des at en av oss bor der og storre under-
sokelsesfrekvens i denne regionen.

Langt de fleste funnene av plantene er
fra lavlandsomrAder, fra under 100 m o.h.
Mange er fra havnivA. Parkslirekne er
registrert i hoydeintervallet 150-260 m fle-
re steder i Telemark, ved 340 m i Orskog,
More og Romsdal, og en lokalitet i Valdres
ligger 480 m o.h. De hoyestliggende lokali-
tetene for kjempeslirekne er ved ca 220 rn,

Figur 5. Den kjente utbredelsen til hybriden
Fallopia x bohemica i Norge.

The known distribution of the hybrid Fallopia x
bohemica in Nonvay.

som den nAr bAde pA den nordligste lokali-
teten og i Lier, Buskerud. For hybriden er
Leksvik, Nord-Trondelag den hgyestlig-
gende lokaliteten, 240 m o.h.

Parkslirekne og kjempeslirekne h6rer
hjemme i @st-Asia, der de b6de har ulik
gkologi og utbredelse. Kina, Taiwan, Korea
og Japan er parkslireknes hjemland, mens
kjempeslirekne er mer nordlig og vokser i
nordlige Japan, Kurilene og sorlige deler
av Sakhalin. Deres utbredelse overlapper
ikke, noe som forklarer at hybriden ikke er
kjent fra Ost-Asia. Den har hoyst sannsyn-
lig oppstAtt spontant i Europa, pA ett eller
flere steder der foreldreartene dyrkes, noe
som ogs6 antydes av navnet "bohemica"(fra Biihmen).

Voksesteder
De store slireknetaksonene er klart begun-
stiget av menneskelig aktivitet. Deres
habitater i Norge skiller seg noe fra hver-
andre, sarlig nAr vi ser pA bestander som
finnes noe vekk fra veger og hager. Alle
finnes pA forstyrret mark: vegkanter og
#After og skrotemark, skogkanter, ved
gArdsanlegg og ekspanderende ut fra
hager.

Parkslirekne regnes som meget lyskre-
vende (Beerling et al. 1994). Arten er sA
langt ikke observert i naturlig vegetasjon,
dvs. i habitater som ikke er tydelig kultur-
pAvirket. Den finnes ofte langs vegkanter i
god avstand fra hager og g6rdsbruk, slik at
en ikke sA lett kan se hvor den har spredt
seg fra. Den er ogsA vanlig langs strand-
kanter, gierne i overgangen fra noe tang-
gjdslet vegetasjon til Aker eller eng, og
rundt naust. Arten ser ut til 6 kunne tAle
en del saltpAleiring pA bladverk og noe salt
i jorda (fra sjosproyb). Den forekommer
ogsA pd elvekanter, men er ikke registrert
ofte pA slike steder. Parkslirekne vokser av
og til gansket4rt, som i steinrike vegskr6-
ninger. Et par funn er fra grus- og stein-
tak. Den kan ogsA etablere seg i sluttet
engvegetasjon. Store, "modne" bestander
finnes allerede flere steder i Norge, f.eks.
rundt Asker sentrum. Akershus.

Kjempeslirekne og hybriden vokser i til-
svarende habitater, men ser ut til vare
noe mer mesofile; de finnes gierne pA tyng-
re, noe neringsrikere og fuktigere jord.
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Begge er flere steder funnet i kanten av og
noe inn i Apen, kulturpAvirket lovskog
(blandingslovskog eller grAorskog). Vi tror
at de med tiden vil etablere seg i halvskyg-
gelokaliteter. $empeslirekne finnes av og
til ogsA godt inne i skog, til dels i mdrk
skog. Dette er i overensstemmelse med
artens habitater i hjemstavnsomrAdene
(se f.eks. Paal 1994). Lokalt (Gjellebekk,
Buskerud) fig1ar kjempeslirekne en trus-
sel i skogen i et naturreservat.

Ellers i Europa vokser slirekneartene i
samme typer habitater som hos oss
(Beerling et al. 1994), men der er parksli-
rekne, som er langt den vanligste, sarlig
utbredt langs vassdrag (Beerling 1991,
Py5ek & Prach 1993).

Likheter og forskjeller i artenes /kologi i
Mellom-Europa fremgAr av Ellenberg et al.
(1991). Begge regnes som lyskrevende,
parkslirekne noe mer enn kjempeslirekne,
som betegnes som halvlysplante. Den siste
regnes som noe mer varmekrevende enn
parkslirekne. Begge artene har en osea-
nisk (vestlig) utbredelse i Europa og finnes
pA noe fuktig mark, og pA mer og mindre
regelmessig oversvomt mark. Kjempe-
slirekne angis 6 gA pi jord med noe hoyere
pH enn parkslirekne, og pA mer nitrogen-
rik jord. Kjempeslirekne karakteriseres
sAgar som nitrogenindikator. Angivelsen
av artene som ikke salttolerante er imid-
lertid ikke i overensstemmelse med vire
observasjoner for parkslirekne (se neden-
for, om spredning).

Vekst og spredning
Parkslirekne er den mest studerte av tak-
sonene. (Viktige trekk ved arten er giengitt
etter Beerling et al. (1994).) Den er en fler-
6rig, opptil 3 m hgy urt med kraftig, sen-
tral tapprot og jordstengler som brer seg
utover. Jordstenglene kan ni 8-10 cm i
diameter og danne bestander pA flere hun-
dre kvadratmeter. Adler (1993) angir 6rlig
vekst i jordstenglene til 50 cm.

Den underjordiske biomassen kan utgjg-
re 213 av den samlede biomassen, ifolge
Adler (1993) som har milt 25 kg friskvekt
pr kvadratmeter. Arten reagerer kraftig pA
gjodsling; det betyr at produksjonen varie-
iLr mye etter substratet. Parkslirekne
regnes som den mest produktive av de
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ikke-dyrkede artene som forekommer i
Storbritannia.

Parkslirekne overvintrer med knopper
like under jordoverflaten. Arten er frost-
Omfintlig. VArfrost kan odelegge unge
skudd og sinke utviklingen tidlig i sesong-
en. Frost om hosten ser ut til A virke ster-
kere pA parkslirekne enn flere av artene
den ofte vokser sammen med, f.eks. bringe-
ber og stornesle, idet blader og skudd blir
brune etter frost mens de andre artene
ennA er gronne (egne observ.). Sommer-
t6rke og sterk vind kan ogsA vere 6deleg-
gende (Beerling et al. 1994).

I Mellom-Europa kan Parkslirekne
spres med frg, men frospredning er ikke
kjent fra Storbritannia, Danmark (Vogt
Andersen 1995) eller Norge. I Storbri-
tannia regner man med at fro som produ-
seres av parkslirekne er hybridogene
(Beerling et aI. 1994). SAvel i Norge som i
Storbritannia er bare hunnplanter kjent
for parkslirekne. Blomstring skjer svert
sent i vegetasjonsperioden (auggst-okto-
ber), og om hannplanter skulle finnes, vil
modne fr6 neppe kunne produseres under
dagens klimaforhold. Imidlertid er det fun-
nei en spontant oppstAtt hybrid mellom
parkslirekne og F. baldschuanico i Stav-
inger, trolig etter pollinering av parkslire-
kne fra F. boldschuanica (5. Handeland,
pers. medd.).

I Storbritannia er de fleste planter av
kjempeslirekne hunnlige, men planter
med hannblomster forekommer. Dette for-
holdet er ikke undersokt i Norge, der de

fleste funn av arten har vart av sterile
planter. I sitt hjemstavnsomr6de blir den
opptil 4,5 m hay, og rotsystemet til ett
enbste individ kan bre seg over flere titalls
kvadratmetre. Tidlig i sesongen kan stam-
mene vokse 10 cm i dggnet (Paal 1994).

Slireknetaksonene spres bare vegetativt
i Norge, som i bl.a. Storbritannia. For-
flybning av vegetative deler med jordmas-
ser, hageavfall og ferskvann regnes som de

viktigste spredningsmAtene, men vegetati-
ve deler av parkslirekne kan ogsA spire
etter transport i saltvann (Beerling et al.
1994).

Det har lenge vrert kjent at et par centi-
meter store biter av jordstengler av park-
slirekne er tilstrekkelig til A etablere nye
bestander, og det er nylig pAvist at stengel-
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fragmenter gj6r samme nytte. Brock et al.
(1995) testet regenerering fra fragmenter
med nodier fra nedre, midtre og Avre del av
stenglene i ulike medier: flytende i vann,
liggende oppe vekstmediet vermiculitt,
grunt nedgravd i og endestilt i vermiculitt.
De samlet materiale i mai, juni og septem-
ber, og materialet ble dyrket i fullt dagslys
og noe skygget. Forsokene ga60 7o regene-
rering av fragmentene som var dyrket i
vann eller var blitt delvis begravd, mens
1I Vo av vertikalt stilte skudd regenererte.
Skygge ga noe h4yerc regenerering enn
fullt sollys. Ovre stengelledd og slike som
ble hgstet sent i vegetasjonsperioden ga
bedre resultater enn tidlig hOstede stengel-
deler og fragmenter fra basis av stenglene.
Resultatene viste klart at parkslirekne har
stort potensiale til A danne nye bestander
ved spredning av stengelfragmenter. Vi
har ikke opplysninger om dyrkingsforsgk
med kjempeslirekne eller hybriden, men
antar at deres spredningspotensiale ikke
er vesentlig mindre.

Utbredelse og klima
Beerling (1993) fant stort samsvar mellom
utbredelsen til parkslirekne og klimapara-
metre; Beerling et al. (1995) presiserte
parametrene til A vere 1) gjennomsnitts-
temperaturen for kaldeste mAned, 2) Arlig
sum av temperaturer > 5 "C og 3) forholdet
mellom aktuell og potensiell evapotranspi-
rasjon. Begge arbeidene opererer med
norsk utbredelse av parkslirekne til 6B'N,
dvs. til Nordmore. Beerling (1gg3) peker
pA at parkslirekne med klimascenarienes
temperaturstigning pA 1,5 oC har mulie-
heter for 6 etablere seg til 68"N i Norge, og
vil kunne vokse i storsteparten av landet
under forhold med 4,5 oC temperaturstig-
ning i forhold til dagens temperatur.
Imidlertid har vi funnet at parkslirekne
allerede, uten realisering av det laveste
scenarienivAet for forhoyede temperaturer,
vokser utmerket ved 68o80' (Sortland,
VesterAlen). (Vi vet ikke om et lite. s6vidt
forvillet bestand i Tromso, 69.40,N, vil bli
v_arig.). Ved 2,8 "C temperaturokning og en
gkning p6,8 7o i nedbpr spAr Beerling ei al.
(1995) at parkslirekne vil forsvinne fra
store deler av Mellom-Europa, stige opp i
fiellomrAdene der og ekspandere nordover

og Ostover i Europa. Hill et al. (1994) reg-
ner med at slireknearbene vil ekspandere i
et varmere klima, forbrinnsvis i habitater
der de allerede forekommer.

Beerling et al. (1995) konkluderer med
at utbredelsen til parkslirekne, ut fra
deres underspkelser, ser ut til 6 vrere i
likevekt med dagens klima. I og med at
arten for dem bare er kjent til Nordmgre,
synes konklusjonen litt forhastet. Vi tror
at det selv innenfor dagens klima er mulig-
heter for parkslirekne til A ekspandere
i Nord-Norge, iallfall til Troms. Bortsett
fra klimaforholdene vil slireknetaksonene
vare avhengige av folks virke, som hittil
har vart deres viktigste spredningsagens
og som neppe blir mindre gunstig for dem i
fremtiden.

Internasjonale pestarter
Siden parkslirekne kom til Europa, trolig
til Nederland i 1840-Arene (Beerling et al-.
1994, og ikke i 1825 som angitt av
Schiibeler 1883 og av Handeland 1991,
med stgtte i Conolly 1977), har den spredt
seg til mesteparten av Mellom-Europa og
deler av Norden, og i Sor-Europa speiielt i
Bulgaria og ved atlanterhavskysten i
Spania (Jalas & Suominen 1976). Den fin-
nes mellom 43 og 68"N og ost til Kiev og
Moskva. Norge har de nordligste forekoms-
tene. Parkslirekne ble i 1890-Arene innfort
til Nord-Amerika, der den har f6tt vid
utbredelse, srerlig i omrAder med tempe-
rert lovskog. Den er ogsA blitt utbredt i
New Zealand. Overalt der den er introdu-
sert, viser den en aggressiv atferd. I
Storbritannia er parkslirekne den Attende
mest utbredte av alle artene som er intro-
dusert til landet (Hill et al.1994). Den gAr
der ogs6 inn i "wild habitats of nature con-
servation interest", som er en av grunnene
til at den karakteriseres som en <pestarto.
Samme status har den i andre land (f.eks.
Tsjekkia: Py5ek & Prach 1999).

IfOlge Bailey et al. (1995) er det ingen
gr"unn til A tro at hybriden er mindre
]ggressiv enn parkslirekne, selv om hybri-
den forelopig er langt mindre utbredt i
Storbritannia. Ettersom den ofte har hann-
blomster, og kan tilbakekrysses med forel-
dreartene, kan den spres bAde seksuelt og
vegetativt.



Figur 6. En av forfatterne i bestand av kjempeslirckne (Fallopia sachalinensis) i midten av juni.

UOldeveksten er langt fra avsluttet. Ostfold, Askim, Askim, 1995. Foto: Reidar Elven.

One of the authors in a stand of Giant Knotweed (Fattopia sachalinensis), in the middle of June. The

growth is far from finished.

Kjempeslirekne kom til Europa i 1860-
irene, men er forelgpig pA langt ner si
vanlig som parkslirekne (Sukopp & Starf-
inger 1995). I Asia opptrer den bAde i
nalurlig vegetasjon (Paal 1994) og i kultur-
pivirkede habitater (Sukopp & Starfinger
fggS). Dette tar de sistne'rmte forfatterne
som tegn pA at den har et stort potensiale
til 6 kolonisere nye omrAder - men hele
forklaringen pA dens suksess er det ikke.
Det er i det hele vanskelig A forklare hvor-
for slirekneartene har ekspandert sA

sterkt i Europa, i motsetning til mange
andre arter som er blitt brakt hit. Mangel
pA naturlige predatorer og sykdommer,
iom de utsettes for i hjemlandene, letter
selvsagt etablering og bestandsvekst -og
kan resultere i annen allokering (forde-
ling) av ressurser i plantene pi de nye-ste-
dene enn det som er vanlig i hjemlandene
(Blossey & Niitzold 1995)'

Vi vil ved en senere anledning komme
tilbake til spgrsmil vi streifet i innledning-
en: mulighetene for 6 forutsi hvilke arter

som har spredning- og etableringspotensr-
ale i nye omrAder. Vi vil ogsA se pA om det
er -olig, bl.a. ut fra vAre erfaringer med
etablering og spredning av fremmede pian-
ter i Norge, i beregne spredningshastighe-
ter for nyinnvandrede arter. Det siste
sporsmAlet reises bl.a. av myndighetene i
forbindelse med genmodifiserte organis-
mer.

Skal vi foreta oss noe?
Det kan v&re spennende for en hageeier &

prpve ut plantene for A se om de klarer seg

under de og de forholdene. Etter som det er
store sjanser for at forsgk lykkes, mener-vi
det ei best A anbefale at slirekne ikke
plantes eller at hageavfall iallfall ikke
dumpes utenfor gjerdet. Like fullt kan en
fA underjordisk spredning til naboeie-n-

dommer og andre tilgrensende arealer. Ut
fra slireknetaksonenes status i Europa og

spAdommene om fremtidig utvikling-.for
d-em, er spredning av dem neppe gnskelig.
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SA langt kan vi ikke hevde at slireknear-
tene og hybriden fortrenger hjemlige arter,
selv om de gior det lokalt der de etablerer
seg. Ingen norske habitattyper eller arter
stir i fare for A forsvinne pA grunn av slire-
kneartenes ekspansjon. Enkelte steder har
en av dem etablert sA mange og store
bestander at de mA utgiOre et problem for
lokalsamfunnet eller i det minste for
enkelte grunneiere.

I utlandet er det giort mange fors6k med
tanke pA effektiv bekjempelse av park-
slirekne (bl.a. Beerling 1990, 1991, Childe
et al. 1992, Adler 1993, de Waal 1995).
Herbisider, f.eks. glyfosfat, kan vere effek-
tive n6r de anvendes pA riktig mAte. SlAtt
pAvirker b6de 6rets og neste Ars produk-
sjon, men kan ogsA bidra til utilsiktet
spredning ved Okt sidevekst i jordstengel-
systemet, og ved at stengelfragmenter gir
opphav til nye planter. Andre metoder ei 6
trekke opp utvokste skudd med rottene og
A grave opp hele rotsystemet til to meters
dybde og i en sone pA 5-7 m rundt bestan-
den. Beite kan holde bestander nede. men
vil ikke utrydde dem. Enten man bruker
kjemiske eller mekaniske metoder, mA
man regne med en betydelig engangsinn-
sats og gientatte inngrep gjennom flere 6r
for 6 bli kvitt slireknebestander.

Takk
Vi takker konservatorene i herbariene BG.
KMN, SVG, TRH, TROM for anledning tii
A registrere materialet og Bodil Wilmann,
NINA, for kartproduksjonen. En serskiit
takk rettes til Kjell Evjen, NTNU, Botanisk
institutt, for SEM-bildene. Driftsmidler til
prosjektet "Fremmede planter i Norge"
har vi i 1993-96 fAtt fra Norges forsk-
ningsr6ds program ..Miljovirkninger av bio-
teknologi,.
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Et historisk perspektiv pA
kontinuitet og forekomst av epifyttiske

laver i norske skoger

Yngvar Gauslaa og Mikael Ohlson

Gauslaa, Y. og Ohlson, M. 1997. Et historisk perspektiv pi kontinuitet og
forekomst av epifyttiske laver i norske skoger. Bt@ia SSi 15-27.
Continuity and epiphytic lichens in Norwegian forests - a historical per-
spective.
-. The concept of ecological continuity has both spatial and temporal
dimensions. In a long-term Pleistocene time perspective, Norw6gian
forest lichens reached their present distribution ranges from ice-iree
refugia outside scandinavia which nowadays have extinct, or threatened
populations of several species. Thus, a pleistocene time perspective
correspords with a spatial scale on a European level, and the highly frag-
mented forests of Europe today represent a break in continuity of form6r
migration routes. In a European perspective, Nonaray has a rich flora of
lichen species supposed to indicate ecological continuity of forests.
A Holocene time perspective corresponds with a s6atial scale on a
scandinavian level. we believe that the immigration oi picea ables from
the east, concurring with an accelerating man-made deforestation alone
the western coast,-allowed an eastwari rigratio;oildil t'ili ;;;;i
ously occurred in the former Quercus dominated coastal forests. Lichen
sp.ecies that at the present are used to indicate old-growth spruce forest
with long continuity, i.e. Usnea longissima, are suggested io be highly
migratory species in a Holocene time perspective.
In a short time perspective, ecological continuity in a forest stand of
about 200 years is sufficient for the establishment of old forest lichens
presupposed the availability of vital source populations. Today, however,
the old forest lichens have been captured in small and highly iragmented
remnants of old forests. Consequently, source populations havetecome
rare and the old forest lichens have thus lost their migratory potential.

Yngvar Gauslaa og Mikael Ohlson, Norges landbrukshogskote,
lnstitutt for biologi og naturtoruattning, postboks SOt4, N:1492'As.

Innledning
I v6rt Arhundre har skogbruket vert inn-
rettet mot A maksimere tommeravkast-
ningen. Betydelige Okonomiske ressurser
har blitt satset pA A utvikle metoder og
teknikker som forbedrer tommerproduk-
sjonens lonnsomhet. Man har subsidiert

gr@fting av myr og sumpskog, samt drift i
vanskelig terreng med vekslende utbytte.
Alt i alt har satsingen vert framgangsrik,
og giort skogbruket til en av de viktigste
naringene i landet. Skogbrukets lgnnsom-
het har imidlertid medfOrt at skogene har
giennomg6tt dyptgripende strukturforan-
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Figur 1. Lungenever (Lobaria
pulmonaria), laven som har
blitt brukt til e gi navn til et
artsrikt og truet plantesam-
funn i skog - Lobarion pulrno-
nariae, I Norge er lungeneve-
ren en av de vanligste artene i
dette forbundet, og betraktes
enn6 ikke som truet i nasjonal
sammenheng. Bildet til vens-
tre viser et vitalt individ i fuk-
tig tilstand i en intakt skog,
bildet til hoyre viser et bleket
individ kort tid etter hogst
pA et tre som er blitt spart.
Klorofyllet brytes raskt ned
i lys pA et tart thallus av
Lobarion-arter, noen fi dager
med sterkt lys er nok til A

drepe et individ (Gauslaa &
Solhaug 1996). Foto: Mikael
Ohlson.
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Lobaria pulmonaria, the lichen that was used for naming a species-rich and threatened epiphytic
-rrrnity in forests - Lobarion pulmonariae. Lobaria pulmonaria, o.ne of the commonest Lobarion

sp""ies in t1orway, is not yet considered to be threatened in Norway. The photo to the left shows a vital,

nyOrateO thallus iir'an intact forest stand, the right side photo shows. a.bleached thallus on a remaining

trlnk shortly after clear cufting. High light intensity causes a rapid chlorophyll degradation-in air-dry

iniffi oi Lo|arion species, a te-w Oiys ire enough-to kill a thallus (Gauslaa & Solhaug 1996). Photo:

MikaelOhlson.

dringer. Skogen mangler i dag trer som
har nAdd sin biologisk bestemte storrelse,
alder og dod. Nesten halvparten av det
produktive skogarealet sor for Finnmark
har skog som er yngre enn 60 6r, og skog
eldre enn 160 Ar utgjor bare l7o av det pro-
duktive skogarealet (Tomter 1996).

Mye taler for at skogbruket ogsA i fram-
tida kommer til A ha stor betydning for
landets okonomi. Vi kan derfor forvente
oss et fortsatt og stort virkesuttak fra nor-
ske skoger, men den framtidige hogsten
kommer til A skje pA andre vilkAr enn de
som regulerte tidligere hogster. Samfunnet
og markedene stiller i dag andre krav til
sl.ogbruket enn bare en hoy og sikker vir-
kesavkastning. Det vil bli mer og mer vik-
tig 6 kunne kombinere en hgy virkes-
pioduksjon med en bevaring av s\ogens
biologiske verdier. Dette er vanskelig, og
det forutsetter en gkt forstAelse for proses-
ser og mekanismer som regulerer de natur-
lige skogOkosystemenes struktur, funksjon
og artsammensetning. Kunn-skap om det
naturlige er nodvendig for A kunne utvikle

naturtilpassete skogbruksmetoder.
Samfunnets og markedenes nye krav til

et mer naturtilpasset skogbruk har fOrt til
at det i dag diskuteres intensivt hvordan
det framtidige skogbruket skal drives. I
slike diskusjoner har begrepet kontinuitet
kommet til A innta en sentral og i mange
tilfelle dominerende posisjon. Dette fram-
gAr av publikasjoner fra skogeierforbuldet
(Anderaa, Rolstad & Sognen 1996), skog-
forskningsprogram (Solbraa 1996a) og
naturverninteresser (Haugan 1996, Lind-
blad 1996). Det er forst og fremst laver og
vedboende sopper som har blitt brukt som
indikatorer pA kontinuitet (f.eks' Kar-
striim 1992, Bredesen et al. 1993). I det fOl-

gende vil vi konsentrere oss om lavene,
dels fordi det nettopp er kommet ei norsk
rgdliste over busk- og bladlaver (Tgnsberg
et al. 1996) som konkluderer med at skog-
bruket representerer den viktigste trussel-
faktoren, men ogsA fordi det finnes en rik-
holdig litteratur som tidlig dokumenterte
at viise laver dArlig tAler flatehogster i
skogen (f.eks. Lettau 1911-1912, Hilitzer
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1925, Sernander 1936). Hensikten med
denne artikkelen er A diskutere kontinui-
tetsbegrepet og antatte kontinuitetslaver
med utgangspunkt i et historisk og Okolo-
gisk perspektiv. Med tanke pA den flittige
bruken av kontinuitetsbegrepet er dette
pAkrevet, og vi vil frari en ukritisk bruk
av et mangesidig og komplisert begrep av
fglgende grunner: (1:) VAr kunnskap om
skoghistorie og skogdynamikk er sterkt
mangelfull. (2:) Kjennskap til enkeltarrc-
nes habitats-, populasjons- og reproduk-
sjonsokologi er fragmentarisk. (3:) Begrepet
er meningslgst uten en presisering av skala
i tid og rom.

Den norske skogen og
treboende laver i et langt tids-
perspektiv
Skogens utvikling er p6virket av forstyr'-
relser som har variert i tid og rom. I et
langt tidsperspektiv er skogene vAre sterkt
preget av den pleistocene tidsalderens
gientatte og omfattende nedisninger. ls-
lidgne har hatt avgjorende betydnlng for
hvilke nokkelarter (f.eks. treslag) som kom
til 6 bygge opp skogene vAre slik de fram-
st6r i dag. SA mange som 90 treslekter har
forsvunnet fra Europa siden begynnelsen
av Pleistocen for ca. 2 millioner Ar siden
(Latham & Ricklefs 1993). Man regner
med opp mot 20 istider i denne tidsperio-
den (Andersen & Borns 1gg4). Hvei istid
varte sA lenge som 50 000-100 000 6r.
avbrutt av kortere intervall pA 10 000-
20 000 Ar med temperaturer som steg til
dagens nivA eller h6yere. FOlgelig kan mel-
lomistidene, ogsi den vi nA leveii, betrak-
tes som et brudd pA normaltilstandens
kontinuitet av is. Av dette fglger ogs6 at de
fleste artene som bygger opp skogene vAre
har tilbragt forholdsvis liten tid pA vAre
breddegrader, og har sin opprinnelse og
evolusjonsmessige historie lokalisert til
andre deler av verden (Tallis 1991). Gran
er en sein innvandrer (Hafsten 1992) som i
et lengre tidsperspektiv har tilbrakt mer
tid f.eks. i MiddelhavsomrAdet enn hva den
har giort hos oss (Huntley & Birks 1989).

Mang_e_ skogboende lavarter trues i dag
av utryddelse, noen er til og med utryddet,
i store deler av Europa. Flere laver har i et
n6tidig europeisk perspektiv mange av
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sine siste livskraftige populasjoner i Skan-
dinavia (Tgnsberg et al. 1996), dette gjel-
der ogsA arter som ennA ikke er rodlistet
i Norge, f.eks. sglvnever (Lobaria amplis-
sima), kystnever (L. uirens) og alle pore-
Iavene (Sticta sppJ. SjOlv i et skandinavisk
perspektiv inntar Norge en serstilling nAr
det gjelder rike forekomster av flere rod-
listede laver (Tonsberg et al. 1996). Dette
st6r i kontrast til rodlista for hoyere plan-
ter som er dominert av arter med relativ
vid utbredelse noe lenger sgr i Europa.

Norge har i dag, sammen med Bretagne
!B kysten av Portugal og det nordlige
Spania, Europas finest utviklete Lobarion-
samfunn (Rose 1988). Lobarion, eller lunge-
neverforbundet, regnes for A vrere et kli-
makssamfunn i skog pA grove trestammer
og greiner over det meste av Europa (Rose
1988). Plantesamfunnet har fatt navn
etter en av sine vanligste arter i Norge,
lungenever (Lobaria pulmonaria) som er
avbildet i figur 1. Dette svert artsrike
plantesamfunnet (Barkman 1958. James
et al. 1977, Burgaz et al. 1994, Gauslaa
1994, 1995) er dominert av store og ioyne-
fallende bladformete laver med blAgrdnne
bakterier som fotobiont. Mange av artene
ho-rer til sekksporesoppordenen peltige-
rahs som i et evolusjonmessig perspektiv
aatas A ha hgy alder (Eriksson 1981,
Hawksworth 1988), og soppkomponentene
i disse lavene har en sA spesialisert symbi-
ose at det nermest er umulig A dyr.ke demi renkultur (Ahmadjian lggg). Artene i
dette samfunnet dominerer rodlistene i de
europeiske landene, men samfunnet er for
4vrig et karakteristisk og lett kjenne-
lig klimaksamfunn i tropiske regnikoger
(Wolseley 1991).

Hele 15 rtdlistede busk- og bladlaver i
Norge har store deler av sin utbredelse,
t-rolig ogsA sitt evolusjonere utspring, i
den tropiske regnskogsregionen. nette
regnskogselementet i norsk makrolavflora
forekommer forst og fremst pA det sorlige
Vestlandet og utgigres av fglgende truete
arter (Lobarion-artene merket med *): pigg-
try4skjegg (Bryoria srnithii), askeglye*
(Collema leptaleum, se figur 2), grA 6ukt-
krinslav (Hypotrachyna laeuigata), gul
buktkrinslav (H. sinuoso), kranshinnelav*
(Leptogium burgessii), L. cochleaturn *. irsk
hinnelav* (L. hibernicum), skoddelav (Me-
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Figur 2. Verdensutbredelsen til askeglye (Collema leptaleum) tegnet etter Degelius (1974) med til-
legg av den nye norske lokaliteten (Tgnsberg 1993).

The total distribution ol Co1ema leptateum drawn after Degelius (1974) with the addition of the new

Norwegian locality (Tonsberg 1 993).

negazzia terebrata), stor praktkrirrslav for det omtalte rggnlkog.s^elementet (JOr-

ipZioirni"arnold.Til,harkrinslav (P.ti- gensen 1996). Askeglye (figur- 2). awiker'iiiu*), gullprikklav*' (Pseud.ocyphellaria fra 6vrige regnskogsarter ved sin.svart
iiii"iil,- randprikkla* e. "intricata), disjunkte norske forekomst. Denne lokali-
f.Vr1p"iif.f."* ('P. noruegico), kystkor-alllv tetbn_[gger litt lenger nord og litt lenger

?3;t;""*piorus melani"orpiti og skjell- inn i landet enn omrAdet for de andre arte-

porelav*'(Sticta canariensis). M.i t otttt" ne. Arten mangler ogsA den vanlige forbin-

igsi fOye til regnskogsarter som rund delseslinjen giennom s6rvest-Europa som

p[""r.* 
-(Sticta 

fuuiiiosa), grynporelav* er typisk representert ved utbredelsen til
iS.-tiiUtt"l, bui<tpolrelutri'(5. 

" sylvatica), guttpht<t<tav _(Pseudocyphe-llaria crocata),

gryrrfitttav*''(Panniria conoplea)- oB kyst- [artlagt for Europa av Holien & Tonsberg

nih."- (p. r)ubiginoso), siden vi ansei at (1996). Noen av regnskogsartene har

ogra ai.t. arterie burde vart pA d-en nor- dessuten en mer begrenset utbredelse i
,[" 

"gafirta 
som hensynskreiende med den tropiske regionen, f.eks. er kystprikk-

*["sUt"L som viktigste trusselfaktor. Regn- laven (Pseudocyphellaria -noruegica) 
.oten-

"f.oE""f"-"ntet 
hai forbindelse til de nar- for Europa, inklusive Madeira og Az,orene,

;;t" subtropiske regnskogene pA de bare kjent i Chile (Purvis 1992). Askeglye

makaronesiske gyene gi"enno; nA disjunk- har sine nermeste voksesteder nA Nord-

te rester av tempererll regnskoget lang" Amerikas Ostkyst, mens flere av de gvrite

Atlanterhavskyst-en istorbritanni-", Ft.tt[- regnskogsartene er ikke kjent fra Nord-

rt" lg F"t"glt. Amerika. Det kan vare nerliggende a for-

Det" global-e regnskogsmonsteret gien- klare regnskogsutbredelsen med at artene

.p"if"" igto"" trelik i uibredelseskartet tit har god evne til langdistansespredning,

"!f."gfy"ingur 
2, Oegetius lg74).I detalj men_dette passer ikke inn i dagens bilde

er det imidlerbid viktige forskjeller mellom der flertallet av artene, sA vel som plante-

utbredelsen til de enk"elte rep-resentantene samfunnet Lobarion representerer et kul-
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Figur 3. Sammenhengen mellom skala i tid og
rom for kontinuitet i skog som giennomsnitt
for (1:) De siste 100 Ara med en romlig skala
tilsvarende et konkret skogbestand eller flere
nabobestand i et avgrenset skoglandskap
basert pA feltobservasjoner av lavenes fore-
komst og skogdynamikk. (2:) De siste 2000
Ara der den romlige skalaen dekker noen til-
grensende fylker eller len i Skandinavia,
basert pd en innvandring gstover av skrukke-
lav (Platismatia noruegica) indirekte indikert
ved figur 4. (3:) Holocen der det romlige per-
spektivet er skandinavisk, basert p6 innvan-
dringen av skogens arter fra kanten av is-
skjoldet for 10 000 6r siden til dagens lokali-
teter. (4:) Pleistocen med et europeisk per-
spektiv, under forutsetning av 20 mellom-
istider og av at v6r mellomistid ikke er unik
med tanke pdL innvandringshastighet fra refu-
gier i Mellomeuropa. Se for Ovrig tekst.
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The relationship between the scale in time and space for ecological continuity in forest ecosystems
represented by mean values for (1:) The last 100 years corresponding to a scale of a forest stano or
neighbouring stands in a smaller part of a landscape based on field obiervations of local distribution of
lichen species and forest dynamics. (2:) The last 2oO0 years with a scale corresponding to a few neigh-
bouring Scandinavian counties, based on an eastward migration of Platismatia norregicaindirectly dvi-
denced by figure 4. (3:) Holocene with a Scandinavian peispective, based on the kno"wn immigration of
the forest species somewhere south or east of the ice tb tneir present distribution. (a:) pleistodene with
a European perspective, presuming 20 interglacial.s!"S"!, and that the Holocene i:erioO is not unique
with respect to immigration speed from refugia in Middle Europe. Further explantions in the text.

turskyende element av relikt karakter
med dArlig evne til A nykolonisere potensi-
elle habitat.

Den massive utarmingen av lavfloraen i
skog som har funnet sted i mulige istids-
refugier sor for Skandinavia er menneske-
skapt, og er derfor unik i et pleistocent
tidsperspektiv. For mange arter finnes det
qkke lenger livskraftige populasjoner i
Europa utenfor Skandinavia som kan
buffre virkningen av nye istider. Sjolv for
de artene som enn6 finnes i mellom-
Europas kyst- og fiellskoger, har oppstyk-
kingen i neolittisk tid av de tidligeie sam-
menhengende europeiske skogene (Godwin
1975) trolig vanskeliggiort en ny vandring
nordover. Det er derfor grunnlag for A si at
det foreligger et brudd i kontinuitet 

"jOlvpA en tidsskala mAlt i tusentalls d.r. Kon-
tinuiteten var trolig betinget av intakte
istidsrefugier i en rimelig narhet utenfor
isskjoldet. FOlgelig mA kontinuitet gien-
nom Pleistocen knyttes til en romlig skala
i storrelsesorden 2000 km. det vil si at kon-
tinuiteten er europeisk. Det er ikke usann-

104 105 106
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synlig at skoglavene vAre har vrert i
Norge i alle mellomistidene, i sA fall tilsva-
rer det en vandringsvei pA 40 000 km over
en sammenlagt periode av 20 mellom-
istider pA tilsammen 300 000 6r (figur 3),
eller godt og vel 130 m per Ar i gjennom-
snitt. Med slike vandringshastigheter
behgver ikke forbindelsen med tropiske
regnskoger i SgrOst-Asia vare eldre enn
omlag 100 000 Ar dersom egnete van-
dringsveier forekom langs fiellkjeder fra
Himalaya og vestover til Europa. For noen
laver med en kystbundet utbredelse i
Nord-Amerika og Europa har det imidler-
tid vert antydet en forbindelse med tid-
ligere sirkumpolare tempererte lauvskoger
nord for 70"N for sd mye som 64-bb millio-
ner Ar siden (Sheard 1995).

I et langt tidsperspektiv framst6r fOlge-
lig skogene vAre som ekstremt dynamiske
og mobile. Ved hver nedisning har skogen
blitt presset bort fra nivarende landarea-
Ier i Skandinavia for siden 6 vandre inn p6
nytt under varmere perioder. Med tanke
pA de hyppige istidene er det Apenbart at
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organismene som bygger opp dagens sko-
ger me ha egenskaper som gjor det mulig
for dem 6 unnvike de omfattende forstyr-
relsene som nedisningene sA langt har
medfort.

Et holocent tidsperspektiv
(tida etter siste istid)
Effektene av den siste nedisningen gior seg
fortsatt gieldende i norske skoger. Fortsatt
pAvirkes artsdiversitet og migrasjonspro-
sesser. Granens og bokens seine innvan-
dring og fortsatte ekspansjon er utmerkte
eksempler pA dette. For mange blomster-
planter hjelper mennesket pe, og det er fle-
re og flere innforte arter som nA klarer seg
uten hjelp i norske skoger, som platanlonn
(Fremstad & Elven 1996), edelgran, rod-
hyll og blAhegg. NAr det gjelder laver er
det imidlertid ikke dokumentert ett eneste
eksempel pA en art som har kommet til
Norge med menneskets hjelp, all reise- og
transporbvirksomhet til tross. Nye lavarber
blir sjelden funnet i habitat hvor man kan
sannsynliggjilre at mennesker skulle ha
innfort dem. Dette kulturskyende trekket
ved de fleste lavene er en indikasjon pA at
lavene som gruppe representerer noe opp-
rinnelig i mye sterkere grad enn f.eks. de
hgyere plantene, og at tidligere tiders sam-
menhengende skoger representerte bedre
spredningsmuligheter for skoglavene enn
hva vAr tids fragmenterte skoger gjor.

Granens korte historie i Norge er inter-
essant med tanke pA kontinuitetsbegrepet'
PA tross av at Kullmann (1996) pAviste en
8000 Ar gammel populasjon av gran i ves-
tre Jiimtland bare noen mil fra norske-
grensa, hele 6000 Ar eldre enn hva pollen-
baserte studier viste, er det sannsynlig at
granens historie som landskapsdannende
element bare strekker seg maksimalt 2000
6r tilbake i tid (Hafsten 1992). Det er bare
lengst ost i Trysil og Engerdal, samt i
nordostlige deler av Trondelag at granen
har en 2000-Arig historie som bestands-
dannende treslag. PA Oppkuven i Nord-
marka ble skogen grandominert for 1600
6r siden (Tryterud 1995), landet omkring
ytre Oslofiord fikk gran for ca 1000 ir
siden, Aust-Agder i slutten av middelalde-
ren (Hafsten 1992), og i Vest-Agder koloni-
serer grantrrer gradvis tidligere lyngheier.
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Grantrrer i Norge kan oppnA en alder pA
narmere 500 Ar (Eidem 1943, Rolstad et
al. 1996). Siden granskogen i Norge er et
ungt okosystem, leder dette til at antallet
av naturlige grangenerasjoner i en norsk
granskog ikke kan vere serlig mange noe
sted i Norge. Siden noen av de artene man
tror er indikatorarter for kontinuitet
hovedsakelig finnes i granskoger, er en
interessant problemstilling hvorvidt disse
kom med granen fra ost eller om de alle-
rede var pA plassen fgr granen kom
(Ohlson 1996).

I dag oppfatter vi skillet mellom gran-
og furuskoger som markert, og fravreret av
sAkalte kontinuitetsindikatorer i dagens
furuskoger er pAfallende. Sjolv om dagens
granskoger ofte var furudominefi for gta-
nens innvandring, var de tidlige furusko-
gene ikke npdvendigvis av samme type
som dagens furuskoger. De var stedvis
innblandet med varmekjrere treslag som
eik, alm og lind, og forekom oftere pA rike-
re jord og i terrengformasjoner beskyttet
mot direkte solstrAling og uttorkende vin-
der. Furu- og/eller lauvdominerte skoger
pA granbonitet ga ikke nodvendigvis dArli
gere livsvilkAr for flertallet av de tmete
lavene, spesielt ikke for Lobarion-artene
som gjennom sin tr4ye pH-preferanse
(Gauslaa 1985) begunstiges av en innblan-
ding av lauvtrar. Sjolv i dag har gamle
blandingsskoger i kupert terreng med eta-
bleringsmuligheter bAde for de edle lauv-
trarne og den lyskrevende furua ofte en
interessant lavflora. Det er derfor sann-
synlig at granskoglaver har overlevd store
treslagsskifter sA vel som betydelige kli-
maskifter de siste 10 000 Ara, noe som ikke
er sA merkelig all den tid vflr lavflora deler
arter sjolv med den tropiske regnskogs-
regionen.

Det er pAfallende mange skoglaver pA

den norske rodlista som i Norge er vel si
vanlige pA bergvegger og stein i skog som
pA bark (Tgnsberg et aI. 1996), mens de i
Europa utenfor Skandinavia nesten ute-
lukkende opptrer som treboende. Eksem-
plene fra den norske rgdlista er mange'
iom piggtrollskjegg (Brvoria sntithii),
praktlav (Cetrelia oliuetorum), kystblA-
filtlav (Degelia atlantica), elfenbenslav
(Heterodermia speciosa), gri buktkrinslav
(Hypotrachyna laeuigata), skoddelav (Mene-
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gazzia terebrata) og trAdragg (Ramalina
thrausta).I Norge er det mye berg, men en
viktig faktor er ogsA at den siste istida har
etterlatt seg nye, uforvitrete bergoverflater
som ennA ikke har blitt overvokst av andre
planter. Skoglavene er avhengige av trrer i
omgivelsene, men neppe av granen hver-
ken som substrat eller som miljgdannende
element. Det samme gielder trolig ogsA for
antatte kontinuitetslaver i skog med stein-
boende populasjoner, som sprikeskjegg
(Bryoria naduornikiana), kort trollskjegg
(8. bicolor), gryntjafs (Euernia n-Lesomor-
pha), randkvistlav (Hypogymnia uittata),
samtlige neverlaver (Lobaria sppJ og
skrukkelav (Platismatia noruegica).

Huldrestry (Usnea longissima) er deri-
mot en obligat epifytt, i dag nesten bare
forekommende i Ostnorske granskoger.
Den er unntaksvis funnet pA bergvegger
under rike primerforekomster i greiner
like i nrerheten, men i slike tilfelle henger
den gierne pA smA dvergbusker. Rike fore-
komster pA Vestlandet pA furu og eik har
imidlertid blitt brukt som ett av flere argu-
ment for A anta at arten allerede var tilste-
de i norske skoger fgr granens innvandring
(Gauslaa et al. 1992). Det er fOlgelig ikke
lett A fOre overbevisende argument for at
en eneste art av norske makrolaver skulle
vere kommet til Norge sammen med gra-
nen utfra dagens kjennskap til utbredelse,
substrat og habitatpreferanser.

Siden laver ikke bevares i biologiske
arkiv i myrer og vannsedimenter, har man
bare indirekte indikasjoner pA arters van-
dringer. Ahlner (1948) gjorde en interes-
sant kartlegging av skrukkelav (Platis-
matia noruegica) i Skandinavia, der arten
ble kartlagt separat pA gran og pa annet
substrat. Populasjoner pA annet substrat
enn gran viser et typisk oseanisk utbred-
elsesmgnster (Degeiius 1935). Forekoms-
tene av arten pi gran er imidlertid pAfal-
lende (figur 4) ved h vrere konsentrert til
de to omrd.dene i Norge hvor gran som
bestandsdanner har lengst kontinuitet
(Hafsten 1992). Omr6dene representerer
ogsA de to omrAdene langs svenskegrensa
som har kortest avstand til oseaniske ele-
menter i skandinavisk flora og nrerlig-
gende steinboende populasjoner av arten.
Det er mye som tyder pA at mange osea-
niske laver er vel sA avhengige av en til-
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strekkelig luftfuktighet som av tempera-
tur. Gran er trolig det treslaget i Norge
som sterkest forbedrer luftfuktigheten
hele Aret giennom sin tette skjerm av evig-
gronne n6ler. Sterkt lys i seg sjolv er en
alvorlig trussel for mange kontinuitets-
laver, spesielt i torr tilstand (Gauslaa &
Solhaug 1996), se ogs6 fig. 1. Det er folge-
lig sannsynlig at innvandringen av granen
gjorde det mulig for skrukkelaven i trenge
Ostover til Sverige. Dersom dette er riktig,
tilsvarer det en vandringshastighet Osto-
ver pA 150 km pA 2000 Ar eller mindre
(figur 4).

Figur 4. Den norske og svenske utbredelsen av
sknrkkelav (Pl.a,ti.smatia noruegica) fra Ahlner
(1948). Fylte symboler representerer forekom-
ster pri gran (Picea abies),6pne symboler popu-
lasjoner pA annet substrat. Heltrukken strek
angir innvandringsfronten mot vest for gr:an for
1800 6r siden i fplge Hafsten (1992).

The Nonvegian and Swedish distribution of Platis-
matia noruegica (Ahlner 1948). Filled symbols
represent epiphytic populations on Picea abies,
open symbols populations on other types of sub-
strate. Solid line indicates the frontline of Picea
ables 1800 years ago (Hafsten 1992) during its
westward expansion.
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Det er pAfallende at sentrene i disse to
disjunkte omrAdene for skrukkelaven som
granepifytt sammenfaller med den kjente
utbredelsen tll Lobarion-arten tronderlav
(Erioderma pedicellatum). Det sorlige av
disse sentrene representerer videre den
mest sanns5mlige innvandringsveien i gran-
skogen for suboseaniske arter som hul-
drestry (Usnea longissima) og sprikeskjegg
(Bryoria naduornikiana), det nordlige re-
presenterer innvandringsveien i gran-
skogene for de oseaniske artene gullprikk-
Iav (Pseudocyphellaria crocata) og groplav
(Cauernularia hultenii). Utbredelseskart
for alle disse artene foreligger i Ahlner
(1948). Det suboseaniske trekket i utbre-
delsen til huldrestry (Ahti Ig77) og sprike-
skjegg (Brodo & Hawksworth 1977) trer
tydelig fram forst i et globalt perspektiv
ved at artene er vanligst ner de store osea-
nene samt pA st6rre fiellmassiv som
Alpene og Himalaya, og fraverende fra de
mest kontinentale delene av kontinentene.

For omlag 6000 Ar siden ble menneske-
ne jordbrukere i Skandinavia (Berglund
1991), og begynte dermed 6 ipne skogene
for A forbedre forutsetningene for sin agra-
re virksomhet. Avskogingen pA Vestlandet
startet for omlag 4000-4500 Ar siden, men
skjOt fart forst omlag ved tidspunktet for
Kristi fodsel og fikk sitt maksimale omfang
for 1000 Ar siden (Kaland 1986). Av-
skogingen begynte folgelig A bli omfatten-
de omtrent samtidig med at granskogen
hadde nAdd inn i Ost-Norge pA sin van-
dring vestover. Sjolv om avskogingen
sannsynligvis var menneskeskapt, skjedde
den kraftige ekspansjonen av lyngheiene
litt etter skiftet i klima mellom subboreal
og subatlantisk tid. PA dette tidspunktet
ble de tidligere sammenhengende eike-
dominerte skogene erstattet med Apne
lyngheier, pi Jeren tilsvarer det en vege-
tasjonsforskyvning fra nordfranske eike-
skoger til vestlandsk vegetasjon av i dag
(Fagn 1939-40). For skoglevende laver
som huldrestry kan det ha vert et lykke-
Iig sammentreff at granens innvandring
gjorde det mulig A forflytte seg ostover for
avskogingen narmest utryddet den pA
Vestlandet.

I et holocent tidsperspektiv er det fglge-
lig rimelig A betrakte den romlige skalaen
for okologisk kontinuitet som skandina-
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visk. Vi har sannsynliggjort betydelige for-
flytninger av laver innen Skandinavia. I
alle fall har de fleste skogsartene utvilsomt
klart A spre seg til dagens utbredelsesom-
rAde fra refugier utenfor nedisete omr6der,
hvilket betyr at de har vart i stand til 6
forflytte seg over store avstander gjennom
det tidligere sammenhengende skogland-
skapet. Fra isskjoldets grense til dagens
norske forekomster var avstanden i stor-
relsesorden 1000 km, hvilket betyr at
lavene har vandret 100 m per Ar som gjen-
nomsnitt for de siste 10 000 Ara (figur 3).

Ved siden av nedisninger og klimaskif-
ter i stor milestokk, er skogbrann en vik-
tig forstyrrelsesfaktor i mindre mAlestokk
i boreale skoger, se f.eks. Schimmel (1993).
Det finnes kunnskap om skogbranners
naturlige frekvens og omfatning i ulike
typer av boreale skoger (f.eks. Zackrisson
1977, Johnson 1992 og Syrjiinen et al.
1994), og det finnes ogsA studier som viser
at brannfrekvensen i et holocent perspek-
tiv kan vere hgy sA vel som variabel i
gkosystem som tradisjonelt ble betraktet
som brannrefugier (Segerstrdm et al. 1994,
Hdrnberg et al. 1995, Segerstriim et al.
1996). Dessverre er kunnskap om bran-
nens betydning i norske skoger fortsatt
mangelfull. De spesielle topografiske og
klimatiske forholdene i Norge gior det
umulig A overfore kunnskap fra mer konti-
nentale og mindre topografisk varierende
omrAder. Trolig har skogbrannene hatt en
annen virkning og omfatning i Norge enn
f.eks. i Nord-Sveriges innland. Det kan til
og med hende at skogbrannen som gkolo-
gisk faktor har hatt en underordnet betyd-
ning i store deler av Norge.

At forekomsten av skogbranner har
varierb over tid pA en og samme lokalitet i
et holocent tidsperspektiv, skyldes betyde-
Iige forandringer bAde i klima og vegeta-
sjon. Tryterud (1995) viste at en gran-
sumpskog i 660 m hoyde PA OPPkuven i
Nordmarka har en kontinuitet uten brann-
pivirkning som strekker seg 1600 6r til-
bake i tid. De eldre skogokosystemene pi
lokaliteten, med furu og bjork, var tyde-
lig pivirket av brann for torvdanningen
startet for ca 4600 Ar siden. Det er interes-
sant A merke seg at dette omrAdet er rikt
pA antatte kontinuitetsarter som huldre-
sLry (Usnea longissima), kort trollskjegg
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(Bryoria bicolor), randkvistlav (Hypogym-
nia uittata) og skrukkelav (Platismatia
noruegica), og det kan dermed tenkes at
Norges rike lavflora i et internasjonalt per-
spektiv skyldes en lav frekvens av brann.

For A finne skoger som pA et gitt sted i
Skandinavia virkelig har hatt lang okolo-
gisk kontinuitet bOr vi kanskje lete i furu-
skoger. Mange i dag tror seg A vite at slike
gkosystem brenner hyppig og at de derfor
ikke kan ha sarlig lang kontinuitet.
Dersom det finnes furu, og gjerne ogsA
laver i skogbunnen, konkluderes det ofte
med at skogen har brent ganske hyppig
(Angelstam et al. 1993). Mer ngyaktige
undersokelser har imidlertid vist at i alle
fall nordlig boreale furuskoger med stor
lavbiomasse kan ha en svrert lang konti-
nuitet uten brann (Zackrisson et al. 1995).
I slike skoger skjer foryngelsen av furu
kontinuerlig uten medvirkning av brann.

Et hundreirig tidsperspektiv
I et evolusjonsmessig kort tidsperspektiv
pA noen hundre 6r har menneskelig akti-
vitet hatt en dominerende betydning for
skogokosystemenes struktur og funksjon.
At v6re skogsarter skulle vare tilpasset et
skogbruk med plukkhogst eller store flate-
hogster giennom noen hundre Ar, slik det
hevdes fra skogbrukshold (Solbraa 1gg6b),
er en umulighet med de lange generasjo-
nene skogplantene har. Det ville forutsette
hittil ukjente evolusjonshastigheter. BIA-
veis, f.eks., kan nA en alder av 300 ir
(Inghe & Tamm 1985).

Uttak av trevirke for ulike formAl har
endret skogen radikalt. Virkningen av
100-130 Ar gamle bledningshogster i gam-
mel granskog i Nord-Sverige gjenspeiles
fortsatt i form av betydelig redusert lav-
biomasse pA grankvistene sammenliknet
med kvistene i nrerliggende eldre skoger
uten synlige spor etter hogst eller brann
(Esseen et al. 1996). En reduksjon i lav-
biomasse har vist seg 6 ha negative
konsekvenser for f.eks. visse fuglearter
(Pettersson 1995). I dag mangler fullsten-
dig skoggkosystem som ikke er pAvirket av
menneskelig aktivitet. Om skogen ikke er
direkte berort av menneskehand. er den
pivirket av husd;n', sur nedbgr, nitrogen-
nedfall eller forhoyet CO2-niv6. Det rAder
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en prekrer og besverlig brist pA naturlige
referanser (Birks 1996). Vi behover natur-
lige referanser for bl.a. A kunne bygge opp
kunnskap om den naturlige dynamikken
som har preget ulike typer av skoggkosy-
stem. Ved siden av menneskets pAvirkning
preges skogene i et hundreArig perspektiv
framfor alt av brann, stormfellinger ogl
eller snobrekk. Intern dynamikk, som sty-
res av tremortalitet, har f6rst og fremst
betydning for de mindre pAvirkede skoge-
nes funksjon og diversitet (Jonsson &
Esseen 1992, Hiirnberg et al. 1995).

Fgrst i et tidsperspektiv som spenner
over sA lite som noen fA hundre Ar er det
meningsfylt A knytte kontinuitetsbegrepet
til ett konkret skogbestand eller til en
bestandsmosaikk av tilgrensende nabobe-
stand i en mindre del av et skoglandskap.
Dersom artsinventaret fortsatt finnes i
rimelig nrerhet til et gitt bestand, er det
etter all sannsynlighet nok med en 200-
6rig kontinuitet for at bestandet kan tilby
de kvalitetene som antatte kontinuitets-
indikatorer krever for sin eksistens. I en
nylig avsluttet underspkelse av sammen-
hengen mellom nordsvenske sumpgran-
skogers langsiktige historie og forekomst
av ulike planter (Ohlson et al., i trykk) vis-
te det seg at forekomsten av ulike arter
av laver og vedboende sopper som skulie
indikere kontinuitet Okte signifikant med
det totale antallet branner. Forekomsten
av disse indikatorartene var heller ikke
korrelert til den kjente kontinuiteten som
skogene hadde hatt i form av gransump-
skog. Forekomst av dOd ved var den fak-
toren som hadde stgrst betydning for arts-
diversiteten i disse sumpskogene som alle,
gjennom dendrokronologiske studier, viste
seg A ha en skoglig bestandskontinuitet pi
minst 250 hr (Hrirnberg et al. 1995).

Sjolv i dette korte tidsperspektivet er
det imidlertid nOdvendig A se kontinuitet i
et landskapsmessig perspektiv. Man finner
ikke sjelden en eller noen fA kontinuitets-
laver i bestand som kan vare sA unge som
50-70 Ar. I slike tilfelle viser det seg som
regel at arten finnes rikeligere i nerliggen-
de eldre restbestand, ofbe i bratt terreng
som med gdrsdagens teknologi var mindre
tilgjengelige for hogst. I dag er det ikke
uvanlig at kildebestanden allerede er hog-
get n6i man gAr ut og regist"ur"r 

"n"nii-
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elle kontinuitetsindikatorer. Dersom man
utelukker landskapsperspektivet og dets
dynamikk kan dette fgre til forkasting av
potensielt gode kontinuitetsindikatorer som
f.eks. huldrestry. Feltobservasjoner tyder
pA at antatte kontinuitetsindikatorer kan
spre seg iallefall noen hundre meter til
1 km i lopet av 100 Ar dersom egnete habitat
forekommer (figur 3), noe som represente-
rer en betydelig lavere vandringshastighet
enn giennomsnittet for bAde Pleistocen og
Holocen. I lopet av de siste Arhundrene har
imidlertid skoglandskapet forandret seg
fra i vere sammenhengende gammelskog
med /yer av ungskog og brannflater til A

bli sammenhengende ungskog og produk-
sjonsskog med svart spredte og smi 6yer
av gammelskog. Vellykkede transplanta-
sjonsforsgk av laver (Hawksworth 1971,
Gilbert 1991, Hallingbtick 1990) viser at
ledige, egnete habitater kan vrere relativt
utbredte, men at spredningen er en be-
grensende faktor. Det er derfor sannsynlig
at de vellykkede etableringene vi har sett
av enkelte kontinuitetsindikatorer i yngre
produksjonsskog fram til i dag vil bli en
betydelig sjeldnere foreteelse i takt med et
Okende virkesuttak fra de siste restene av
den gamle artsrike skogen.

Regionale ulikheter
i kontinuitet
Laver har ulikt vekstpotensial under ulike
klimaforhold. Veksten i et lavthallus er
knyttet til perioder nAr det er fuktig, og
veksten skjer innenfor relativt snewe
grenser for temperatur og lysintensitet. Et
lavthallus kan gA inn i reproduktiv alder
allerede etter noen Ar i de ekstremt fuktige
kystgranskogene i Trgndelag, mens den
samme arten kanskje trenger det samme
antallet tiAr for A bli reproduktiv i det tor-
rere klimaet pA Sor- og Ostlandet. Videre
har de fleste lavene som regnes for 6 vrere
kontinuitetsarter en utbredelse som i glo-
balt perspektiv er oseanisk eller subosea-
nisk, hvilket tyder pi en avhengighet av
hOy luftfuktighet. At slike forhold fwer til
regionale forskjeller i krav til gkologisk
kontinuitet er ikke uventet, bl.a. ser det ut
som om den svenske rodlista for laver
(Aronsson et al. 1995) passer bedre for Ost-
og Sorlandet enn hva den norske lista gior,
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noe som bw fh forvaltningsmessige konse-
kvenser for disse landsdelene. Det er ikke
uventet at det nettopp er de oseaniske og
suboseaniske lavene som reagerer mest
negativt pA hogst.

PA Vestlandet forekommer en jevn over-
gang fra det intakte gamle kulturlandska-
pet med gamle styvete lauvtrer til seine
suksesjonsstadier pA gjengrodd mark som
likner naturlige edellauvskoger. Gamle
styvete edellauvtrar kan ha en svart rik
flora av mange Lobarion-arter, flere av
dem er truet (Tgnsberg et al. 1996), og alle
regnes ofte for gode kontinuitetsindi-
katorer. Betydningen av gamle, parkmes-
sige skoger for disse artene er vel doku-
mentert ogsA fra England (Rose 1974,
1992). Pi det indre Ostlandet derimot, er
aIIe de truete lavene i det gamle kultur-
landskapet knyttet til jord, stein og berg-
vegger (TOnsberg et al. 1996). Vestlandets
klima med ofte mer enn 100 mm nedbor
i irets torreste mined, noe som kvalifi-
serer for betegnelsen regnskog (Walter &
Breckle 1984), gjgr det enklere for skog-
laver A overleve pA frittst6ende trer. Feno-
menet kan imidlertid ogsA forklares utfra
ulike substraters tilgjengelighet over et
Iengre tidsperspektiv. PA Vestlandet har
det neppe noen gang vart mangel pA sub-
strat som stein og bergvegger, og ingen av
de truete lavene som inngAr i det truete
kulturlandskapet pA Vestlandet er begren-
set til slike substrat. Gamle trer har det
derimot vart mangel pA gjennom de siste
1-2000 Ara med lyngheidominans i ytre
strok (Kaland 1986), og det gamle kultur-
landskapet pi Vestlandet har trolig vrert
baereren av kontinuitetsindikatorene i
perioder hvor avskogingen har vrert ner
total. PA samme mAte har gamle trar nep-
pe vart en minimumsfaktor i det tidligere
skoglandskapet pA Ostlandet, det kunnc
derimot Apent berg ha vrert uten husdyras
hjelp.

Det er folgelig gnmn til 6 tro at det er en
n&r sammenheng mellom kontinuitet i
skogen og kontinuitet i kulturlandskapet.
Skogen og det gamle kulturlandskapet har
ialtefall pA Vestlandet hatt en komplemen-
terende virkning, der gamle trrer i kultur-
landskapet har vrert refugier for artene
gjennom skoglose perioder, noe som ogsA
er sannsJmliggiort for laver i Sgr-Sverige
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(Nilsson et al. 1994). I dagens samfunn er
bAde den gamle skogen og det gamle kul-
turlandskapet pA vikende front, noe som
forsterker kontinuitetsbruddet.

Sammenfatning
Kontinuitet representerer et mangesidig
begrep. Det er en klar sammenheng mel-
lom den tidmessige og den romlige skalaen
for kontinuitet, en stor tidskala gtrOr at
arter og vegetasjonstyper kan forflytte seg
over storre avstander enn i en mindre tids-
skala (figur 3). I dag er det mest relevant A
relatere begrepet til skogens omlopstid,
siden dette er noe som vi kan gigre noe
med, og noe vi vet pAvirker artsinventaret
i betydelig grad. Forutsatt at artsinven-
taret er tilgjengelig innenfor en avstand
av storrelsesorden 1 km kan man anta at
mange av artene klarer A kolonisere et
egnet bestand innenfor en tidsskala pA
noen hundre Ar. De gigr det imidlertid iki<e
innenfor en normal omlopstid i et skog-
bruk basert pA ensjiktede bestand, neppe
heller i selektive hogster med stort virkes-
uttak. Dessverre er imidlertid forutset-
ningen om nerhet til kildepopulasjoner i
Okende grad ikke lenger til stede.

Mange, men ikke alle skoglaver har
lokalt og i perioder overlevd pA gamle trer
i det gamle kulturlandskapet, eller pA
bergvegger i fuktige og skyggefulle klgfter,
noe som viser at det er kontinuitet i visse
miljgfaktorer snarere enn kontinuitet av
en viss vegetasjonstype som er avgiorende.
Slike refugier blir ogsA ferre og dArligere
som resultat av intensivering av jord- og
skogbruk. Med med tanke pA skogpkosys-
temenes innhold av spesialiserte arter ser
dagens intensive og verdensomspennende
skog- og landbruk ut til A vere mer de-
si,ruki,ive for skogenes biologiske mangfold
enn tidligere istider.

Begrepet kontinuitet, som betyr uav-
brutt sammenheng, blir altsA for A kunne
anses som empirisk underbygget og opera-
tivt meningsfyllt begrenset til et hundre-
Arig perspektiv. Med tanke pi praktisk
skogbruk, skjgtsel og artsbevaring er det
trolig lite relevant A operere med en lengre
tidsskala for kontinuitet enn noen hundre
6r.
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Denne artikkelen er en del av et skoghisto-
risk forskningsprosjekt som finansieres av
Norges forskningsrAd. Prosjektet ledes av
Mikael Ohlson og er et samarbeide mellom
Norges landbruksh/gskole, Norsk insti-
tutt for skogforskning (JOrund Rolstad)
og Sveriges lantbruksuniversitet (Olle
Zackrisson).
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Fra redaksjonen

Fra og med hefte 1 for 1997 96r Blyttia inn
i en ny redaksjonell epoke. Den sittende
redaktoren trekker seg grunnet material-
tretthet, og synes for gwig at seks Ar i
redaktorstolen er passe lang periode. Det
9r yktig at man ikke gror helt fast og at
friske krefter fAr slippe til.

Imidlertid, for 6 fA kontinuitet i utgivel-
sene har den avtroppende redaktgren lovet
6 sitte i en interimsredaksjon inntil fore-
ningen utnevner ny redaktOr og redaksjon.
Interimsredaksjonen vil ha folgende sim-
mensetning: Klaus Hgiland, Einar Timdal.
Jan Wesenberg og Finn Wischmann. An-
svarlig for innhold og form vil under inte-
rimsperioden v&re hovedstyret i Norsk
Botanisk Forening, ved lederen. Det fae-
lige ridet vil ha n6verende sammense;-
ning.

- Dette er en kjrerkommen anledning for
hovedstyret, redaksjonen og resten anlo"e-

ningen til A diskutere litt mer inngAende
vAr tidsskriftprofil.

Flere avdelinger (og det er samtidig de
avdelingene som er mest aktive og har
mest intenst foreningsliv) har nA egne
tidsskrifter av varierende omfang og utfor-
ming. Lokalt er det derfor i disse avdeling-
ene lokaltidsskriftene som fungerer som
kontaktledd mellom foreningen og med-
lemmene, og ikke Blyttia (for medlemmer i
mindre, eller mer passive, avdelinger - og
for medlemmer som bor langt fra sin avde-
lings tyngdepunkt, vil ofte Blyttia vere
langt mer sentralt som bindeledd til fore-
ningen). Blyttia fungerer i Okende grad
som et "supplement" for spesielt interes-
serte, og som en publiseringsmulighet for
fagmiljOet. Blyttias "fremmedgj gring, fyv
viktige deler av foreningen fremmes ytter-
ligere av at bladet i svert liten grad 6arer
preg av 6 vrere et foreningstidsskrift (med
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unntak av den delen av hefte 2 som er satt
med liten skrift), noe som igjen blant annet
henger sammen med den svake og ner-
mest konstant provisoriske statusen til
NBFs hovedforening.

Det bOr ikke vare tvil om at vi i Blyttias
redaksjon, og forhApentligvis en samlet
forening, helhjertet stgtter og lnsker de
Iokale tidsskriftene velkommen. De er en
viktig forutsetning for en mer aktiv fore-
ning. AlIe bor ogsA vrere enige i at det stof-
fet som Blyttia bringer, er viktig for det
samlede botaniske miljoet i Norge. Men i
denne situasjonen stAr Blyttia mer og mer
tydelig overfor et veivalg.

En mulighet er A fortsette som hittil,
eventuelt aksentuere ybterligere arbeids-
delingen mellom Iokaltidsskriftene og
Blyttia, med Blyttia enda mer entydig i
publiseringstidsskrift -tradisj onen'

For eksempel kunne en tenke seg at
ekskursjonsreferater, Arsmeldinger osv.
kunne overlates til lokaltidsskriftene. Det
vil kunne frigjore plass for mer fagstoff.
Men konsekvensen vil da bli at en stadig
Okende andel av foreningens medlemmer
vil velge bort Blyttia og vere fornoyd med
det de fir giennom lokaltidsskriftet' Dette
vit pi sikt kunne undergtave Blyttias
eksiitens, eller i det minste bladets til-
knytning til NBF. Skal NBFs medlemmer
fortsatt vere med pi A finansiere' og skal
en redaksjon utgitt fra NBF pA idealistisk
basis produsere, et tidsskrift som det pro-
fesjonelle fagmiljoet har storre glede av
enn foreningens ovrige medlemsmasse?
Dette sporsm6let har fra tid til annen vert
reist, og det kommer ikke til A bli mindre
aktuelt med tida hvis en velger et slikt
perspektiv.- 

Den andre muligheten er 6 $orc Blybtia
til et blad langt mer preget av NBF, og
med en langt stgrre tematisk og formmes-
sig spredning pA stoffet. Det vil bety at fag-
stoffet vil mAtte avstA noe mer plass til
leserinnlegg, debatt, reportasjer og refera-
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ter som kan bidra til e gi NBF et ansikt
gjennom Blyttia. Selvsagt uten at den type
stoffsom bladet i dag preges av, er mindre
velkommen av den grunn. Det vil ikke
vare lett, fordi en slik stil antakelig vil
kreve en langt mer offensiv og hardt arbei-
dende redaksjon og dermed finansiering av
redaksjonens arbeid - en kan ikke vente at
folk skal vere journalister pA frivillig basis
i tillegg til A vere redaksjon. Dette virker i
sin tur utopisk innen de okonomiske ram-
mene Blybtia har A forholde seg til i dag -
det vil i sA fall fA som folge at hele produk-
sjonen og utgivelsen av bladet vil mitte
tenkes pA nytt.

Noen i vire fagmiljoer vil da kanskje
hevde at et slikt blad vil bli mindre inter-
essant for dem. En vil ogs6 kunne vise til
evalueringen av biologiske foreningstids-
skrifter med stOtte fra Norges Forsknings-
rAd, som for noen Ar siden ga Blyttia en
pen omtale nettopp pA grunn av bladets
faglige stil - mens et par andre, mer fore-
ningspregete tidsskrifter kom dArligere ut-
Til det kan en godt si at det ikke er sikkert
at en evaluering av foreningstidsskrifter
foretatt utifra kriterier som om det skulle
dreie seg om nasjonale fagtidsskrifter, er
relevant. Kan hende faller utgiverens be-
hov i alle fall ikke helt sammen med forsk-
ningsridets. Videre kan alternativet til i
stimulere aIIe deler av foreninga til i langt
storre grad A prege bladet, utmerket godt
vise seg A bli at fagmiljoene (dvs. institu-
sjonene) vil mitte overta det Okonomiske
og administrative ansvaret for bladet for A

redde det i framtida. Og er de villige til
det?

Disse og flere andre spOrsmAl vil m6tte
tas fatt pe for redaksjonsproblemet kan fA
en varig losning. Det er mulig/sannsynlig
at interimsredaksjonen kan fi lang leve-
:-' -''Lltl I

For redaksjonen
Klaus og Jan
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Nord-Europas stprste kjente forekomst
av rrlvelav, Letharia aulpina, firrrres i SkjAk

i Oppland

fubjort" SolAs, Oystein Rgsok,
Rune Aanderaa og BArd Bredesen

SolAs, A., Rssok, @., Aanderaa, R.og Bredesen, B. 1997. Nord-Europas
storste kjente forekomst av ulvelav, Letharia vulpina, finnes i Skjak i
Oppland. Blyttia 55: 29-34
- T_he largest known population in Northern Europe of Letharia vulpinais
in SkjAk in Oppland, Norway.
The largest known populalion ol Letharia vutpina in northern Europe was
investigated by "Siste sjanse'. The locality is in SkjAk, Oppland county,
Norway. Here Letharia vulpina was estimated to occur on ca. 60 000-
80 000 birches, Betula pubescens, and on 5 000-'10 000 pines, pinus syl-
vestris. lt was also found on Sorbus aucuparia and populus tremita.
However, most of the lichens biomass occurs on very old individuals of
pines. Some parts of the area have character of virgin irine forest.

Asbjorn Solds, Skjetderupsgate 14, 0SS9 Osto
@ystein Rasok, Krumgata 4, 0170 Osto
Rune Aanderaa, Semsveien 184, 1570 Asker
Bdrd Bredesen, Nils Bays vei 26, 0876 Osto

Innledning
Ved Nysretervatnet i Skjek kommune fant
Asbjgrn SolAs i april 1994 forekomster av
ulvelav, Letharia uulpina, pA et stort
antall bjOrk, Betula pubescens, i tilegg til
uvanlig rike forekomster pA furu, Pinus
syluestris.

Sommeren 1994 gjennomfOrte skog-
Okologi-gruppa "Siste sjanse" undersokel-
ser i omridet, hovedsakelig for A kartlegge
utbredelsen og tettheten av ulvelavfore-
komsten. Ulvelavforekomsten viste seg A
vare den st6rste kjente forekomsten av
denne arten i Nord-Europa. Hensikten
med denne artikkelen er 6 beskrive fore-
komsten av ulvelav i omridet.

Funn av lav og sopp er belagt ved
Botanisk museum i Oslo.

Ulvelavens utbredelse i Europa
I Europa finnes Letharia uulpina i Mellom-
Europa og sor til Spania, Italia og Kypros,
mens den mangler pA De britiske Oyer.
Den skandinaviske utbredelsen begrenser
seg til Norge og Sverige, da arten er antatt
utryddet i Finland og ikke er kjent fra
Danmark. I Sverige har arten to utbredel-
sessentre: et sorlig, og et lenger nord som
er sammenhengende med det norske ut-
bredelsesomrAdet. I Skandinavia har arten
en kontinental utbredelse, mens utbredei-
9en pA verdensbasis er oseanisk preget.
Utbredelsen i Norge er sor-Ostlig, med
funnsteder fra Telemark til Sgr-Trgndelag.
Hovedutbredelsen er i Hedmark og Opp-
land. Arten er i Norge i hovedsak funnet
fra ca.500 til ca. 900 m o.h. (Tpnsberg et
al. 1996).
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Status for ulvelav i Norge
Ulvelav er klassifisert som hensynskreven-
de i Norge (Direktoratet for naturforvalt-
ning 1992, Tonsberg et al. 1996). Arten er
pAvist pA 120 lokaliteter, hvorav 22 er nye
siden 1990. De fleste lokalitetene har imid-
lertid fA trar med arten. Kun to omrider
kan betraktes som rike: Femundsmarka
nasjonalpark og Skjik-lokaliteten som
beskrives her.

Ulvelav er i Norge i hovedsak funnet
voksende pA dod ved av furu, bAde pi
stammer og greiner, og er ogsA pAvist pA
ved tilvirket av mennesker, som bygninger
og gjerder. Foruten pA furu, er den tid-
ligere funnet pA gran, bjprk og einer.
Naturlige leveomrider er oftest pi fritt-
stAende, dode furutrar i myrlendt eller i
skrinn hgytliggende skog. Arten synes A
vare knyttet til lokaliteter med lang okolo-
gisk kontinuitet (Tonsberg et aI. 1996).
Ulvelav har i dag sin hovedutbredelse i lite
produktiv skog, og kommersiell skogsdrift
er trolig ikke den viktigste trusselen mot
arten. Viktigere trusler kan vare vedsank-
ing til hytter, kaffebAl o.l. Ulvelav er en
ioyenfallende og vakker lav, og innsamling
kan derfor ogsA vrere en trussel.

Omridebeskrivelse
OmrAdet som beskrives ligger i SkjAk kom-
mune i Oppland (M711kartblad 1319 II og
1518 IV), hovedsakelig pA sorsiden av riks-
vei 15, ca 10 km ost for Grotli. Den sam-
menhengende forekomsten med ulvelav
strekker seg fra ca. 730 m o.h. i dalbunnen
langs hovedvassdraget Otta til ca. 950 m
o.h. i fiellbjorkeskogen (fig. 1). De rikeste
forekomstene av ulvelav pA bjgrk finnes ca.

750-900 m o.h.
Berggrunnen i omridet er klassifisert

som gneis, migmatitt, foliert granitt og
amfibolitt (Sigmond 1992).

Verstasjonen BrAta (7L2 m o.h., ca 7 km
sor for omr6det) har Arsmiddelnedbgr pi
ca. 550 mm. Middeltemperaturen i januar
er -8,6 'C, i juli 11,5 oC (Data fra DNMI
for perioden 1961-1990). OmrAdet ligger i
en sterk nedborgradient mellom SkjAk
med under 300 mm nedbor som Arsmiddel
og fiellomrAdene mot Stryn som har over
2000 mm nedbor som Arsmiddel (Fgrland
1993).

Fig. 1. Kart over omrAdet. Skraveringen viser
omrAder med registrert forekomst av ulvelav.

Map of the area. The hatched area shows the
known distribution of Letharia vulpina in the area.

OmrAdet ligger i den nordboreale vege-
tasjonsregionen (Dahl et al. 1986). Bjork er
det dominerende treslaget for det under-
sgkte omrAdet sett under ett. Innslaget av
furu varierer fra spredt til dominerende pi
endel torrere partier. Hoydegrensen for
skogdannende furu i omrAdet er vel 900 m
o.h., mens bjorka er skogdannende opp til
over 950 m o.h. Selje, rogn og osp forekom-
mer spredt i omrAdet. Dominerende mark-
vegetasjon for omrAdet sett under ett er
blAbrer, men krekling, tyttebar og lav-
dekke forekommer pA torrere partier, og
lAgurVsmAbregner pA mer fuktige og
neringsrike partier. Hggstaudevegetasjon
finnes, men meget begrenset.

Registreringer i omridet
I kjerneomrAdet med hoy tetthet av ulve-
lav ble det registrert 10 prgveflater, hver
pA 400 m2. Hensikten med prpveflateregist-
ieringene var i forste rekke A kunne anslA
tettheten og storrelsen av ulvelavforekom-
sten i omrAdet. Fra et valgt punkt som ble
vurdert som representativt for den om-
kringliggende skogen ble det fulgt kom-
passkurs 30 meter i Ostlig retning hvor
flatens sentrum ble definert. Flatene ble
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bjgrt<. Bjgrk er imidlertid det klart domine-
rende treslaget i store deler av omrAdet.
Totalt antall furu med ulvelav kan
skjonnsmessig anslAs til ca. 5-10 000 trar.
Ulvelavforekomstene pA furu er imidlertid
jevnt over langt rikere enn pA bjOrk. Pi
endel furuer er hele oversiden av dode
greiner dekket med ulvelav. (Se fig. 2 og3).

Det ble ogsA pAvist ulvelav pA rogn og
osp, arter som tidligere ikke er registrert
som substrat for arten i Norge.

Over det meste av omr6det finnes en del
eldre hogstspor i furuskogen, men pAvirk-
ningen etter tidligere hogster av furu avtar
med hgyden over havet. I deler av den
hoytliggende furuskogen finnes trolig ur-
skog, dvs. skog der vi ikke har funnet spor
etter menneskelige inngrep. Alderstelling
av furu (stubber og boringer) viste at det
var vanlig med trer eldre enn 300 Ar, flere
trnr var over 400 6r, og eldste talte tre var
ca. 550 Ar. Det finnes mange furuer med
omkrets i brysthOyde pA ca. 3 meter, og
storste mAlte omkrets var 3.30 meter.
Brannspor finnes jevnt fordelt i furusko-
gen. PA enkelte stubber finnes spor etter
flere branner. Alderstellinger av brann-
spor pA stubber og aldersboringer av
levende trrer med brannlyr.er tyder pA at
det har vart branner for ca. 135, 240 og
350 Ar siden. De tgrrere partiene med
furuskog har trolig brent regelmessig.

OgsA i bjorkeskogen er det over store
omrAder fA spor etter inngrep, med store
forekomster av dod ved i ulike nedbrw-
ningsstadier.

Fig. 2. Ulvelav pi bjOrk. Foto: Bri.rd Bredesen.

Letharia vulpina on birch (Betula pubescens).

lagt i ulik hOyde over havet, og med minst
300 meters avstand. Pi hver flate ble det
registrert antall trer uten ulvelav, antall
trer med nlite" ulvelav og antall trer med
<rn5l€>> ulvelav. "l!lys', ulvelav ble definert
som minst tre adskilte og godt utviklede
(> 2 cm diameter) talli pr. tre. Trar med
mindre brysthOydediameter enn 10 cm ble
ikke tatt med i registreringen. I tillegg til
ulvelavregistreringene ble fOlgende para-
metere registrert pA hver flate: Vegeta-
sjonstype, eksposisjon, tr€rnes middelhOy-
de, grunnflatesum, antall stubber av ulike
treslag, antall leger av ulike treslag og om-
krets i brysthOyde for de to storste trerne.

OmrAdene utenfor proveflatene ble ogsA
undersokt. Omridet med relativt sammen-
hengende forekomst av ulvelav ble avgren-
set i felt. I tillegg ble skoglig kontinuitet,
hogstspor og interessante arter registrert.
Det ble foretatt alderstellinger og mAlinger
av omkrets i brysthOyde pA furu. Areal-
beregninger ble foretatt pi Okonomisk
kartverk. PA grunnlag av tettheten av ulve-
!?r pa prgveflatene og i omrAdet forevrtg,
ble samlet antall bjork og furu med ulvelav
i omrAdet anslAtt.

Resultater fta registreringene
Totalt ble det registrert 98 bjgrk pA prove-
flatene, hvorav 62 Vo rrred ulvelav. Kw 8 Vo

av bjorkene hadde mye ulvelav. Det var
noe hoyere forekomst av ulvelav pA leven-
de bjork (65 Vo) enn pA dgde bjgrk (EB Vo).
PA proveflatene ble kun 8 furu registrert,
hvorav 6 med ulvelav. Tre av furuene med
ulvelav var dode. Registreringen av pr4ve-
flatene gir en tetthet i gjennomsnitt pA ca.
15 bjgrk med ulvelav pr. dekar. Kjerne-
omr6det med h/y tetthet av ulvelav p6
bjOrk anslAs til ca. 3500 dekar . Dette gir
ca. 50 000 bjgrk med ulvelav i kjerneom-
rAdet. I tillegg finnes ulvelav mer spredt
pA bjOrk i et storre relativt sammenheng-
ende omr6de. Omridet med relativt sam-
menhengende forekomst av ulvelav dekker
et areal pA ca. 10 000-12 000 dekar. Ut fra
dette anslAs storrelsen av ulvelavforekom-
sten pA bjgrt< i det undersgkte omrAdet til
60-80 000 trrer.

Ut fra registreringene pA pr@veflatene
og ellers i omrAdet synes frekvensen av
ulvelav p6 furu 6 vare hoyerc enn for
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Andre botanisk interessante
arter i omridet
I tillegg til ulvelav, ble furusotlav (Cyphe'
lium pinicola), Pyrchospora elabens og
Buellia arborea ogsi funnet i omr6det.
Spesielle vedboende sopparter som ble fun-
net: Lammellfiolkjuke (Trichaptum larici-
nus), langkjuke (Osmoporus protactus),
gulrandkjuke (Phaeolus schweinitzii) og
furustokk-kj :uke (P hellinus pini).

Hvorfor finnes ulvelav i
Skj6k pi et stort antall bisrk?
Den undersokte lokaliteten i Skjik er
uvanlig pA to mAter. For det forste er ulve-
Iavforekomsten svrert rik, mens de aller
fleste av de 120 registrerte lokalitetene i
Norge kun har fA trer med arten. For det
andre ble det funnet ulvelav pA et stort
antall bjorketrer. Observasjoner av ulve-
lav pA bjork er ellers uvanlig (Tonsberg et
al. 1996).

Det vanligste substratet for ulvelav er
stabil dgd ved av stiende furutrrer (Tgns-

berg et al. 1996). At veden er stabil, ser
vanligvis ut til A v&re en forutsetning for
at ulvelaven skal etableres. SIik stabil ved
dannes best i hgytliggende kontinental
furuskog. Dette kan bidra til A forklare
artens utbredelse i Norge, som er sgr-ostlig
og i hovedsak fra ca. 500-900 m o.h. En
grutttt til at bjgrk sjelden er substrat for
ulvelav, kan skyldes manglende stabilitet
ved at barken relativt raskt skalles av,
ogleller fi festemuligheter pA den relativb
glatte barken.

Forekomsten av ulvelav i omrAdet i
Skjek er spredd pi et langt store antall
bjork enn furuer, men forekomstene pA det
enkelte tre er typisk langt rikere pA furu
enn p& bjork (fig. 2 og 3). Hvis ulvelavfore-
komsten kunne kvantifiseres i biomasse,
ville storstedelen av forekomsten utvil-
somt finnes pi furutrrer. Videre er det
karakteristisk for store deler av omrAdet
at gamle furuer med rike ulvelavforekom-
ster vokser spredt i en relativt sammen-
hengende bjgrkeskog. Det er derfor nrerlig-

gende A anta at de lavrike furuene funge-
rer som spredningssentre for ulvelaven,
ved at omgivelsene jevnlig blir "bombar-
dert" med store mengder sprednings-
enheter av ulvelav. Dermed kan etable-
ringen av ulvelav pA bjgrk bli storre enn
utdgingen, oB bjOrka kan i dette tilfellet
fungere som substrat for arten.

Behov for bedre kunnskap om
<gammelskogsartenes>> Okologi
SkogOkologi-gruppa "Siste sjanse" har stu-
dert lav og vedboende sopp som er tilknyt-
tet eldre skog (Bredesen et al. 1993, 1994).
Mange av de studerte artene stAr pA "Rod-
Iista" for truede og sjeldne arter (Direkto-
ratet for naturforvaltning 1992). Funnene
som blir giort av disse artene, er som oftest
et fAtall individer som trolig i stor grad er
restpopulasjoner. Funn av store og livs-
kraftige populasjoner er unntak. Skotjern-
fiell er en slik lokalitet for lappkjuke,
Arnylocystis lapponica (Lindblad 1996), og
Skjik-lokaliteten er det for ulvelav. Slike
omrAder gir en sjelden mulighet til i stu-
dere okologien til livskraftige populasjoner
av disse artene i et landskapsgkologisk
perspektiv. Bedre kunnskap om "gamrmel-
lkogsartenes" okologi er nodvendig for A

kunne ta de riktige hensyn under skogs-
drift og dermed sikre artenes eksistens i
det framtidige skoglandskapet. Egnede bio-
toper for "gammelskogsartene" ligger som
spredte oyer i dagens norske skogland-
skap. Bedre kunnskap om artenes evnetil
A spre seg mellom ayene er derfor serlig
viktig.
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Letharia vulpinaon old pine tree (Pinus sylvestris)
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..Levende fortidsminder>
pi Citadellgya ved Stavern
I Blyttia nr. 3: 139-143, 1996 har Trond
Grgstad og Tor M. Melseth en artikel med
titlen: nNoen spennende plantefunn pA
Citadellgya ved Stavern". I artiklen beteg-
nes en rrekke arter som ballastplanter. Det
galder blandt andre Ballota nigra s'stt.,
Saluia nenLorosa, Hyoscyamus niger, Malua
syluestris og Verbena officinalis. Jeg er
imidlertid overhovedet ikke i tvivl om, at
disse arter er levende fortidsminder, det
vil sige minder fra den tid, da de pAgal-
dende arter blev dyrket og anvendt som
lageplanter. Lokaliteten er jo et meget
gammelt kultursted og alle de nrevnte
arter er blandt vore mest bergmte lrege-
planter. Allium scorodoprasum. kan mdLske

ogsA regnes til stedets interessante flora af
levende fortidsminder. I ovrigt kunne det
v€re interessant at se totalfloralisten for
oen. for mAske er der endnu flere levende
fortidsminder.

Jeg kan selvfolgelig ikke udelukke, at de
navnte arter er ballastplanter. Men sand-
synligheden herfor er forsvindende lille.

Bernt LLjtnant
Platanuej 61

DK 8900 Randers
Danmark
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Magne Satersdal: "Studies in conservation
biolory: Potential consequences of climate
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Jorunn Skjermo: "Microbial ecology of ear-
ly stages of cultivated marine fish; impact
fish - bacterial interactions on growth and
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ved Norges teknisk- naturvitenskapelige
universitetet, Trondheim.

Operasjon Villmark
WWF organiserer fortsatt Opersjon Vill-
mark for skoler rundt om i landet, og
trenger biologers kompetanse til forsom-
meren og hosten.

Operasjon Villmark er et prosjekt der 5.

klasse og oppover tilbys et undervisnings-
opplegg der de lerer mer om biologisk
mingfold. Hver klasse som er med, skal
benytte en hel dag i nerliggende skog for
registrering av flora og fauna. Vi onsker A

styrke lrererens giennomforing i felt ved A

bringe inn en person som har kunnskaper
innen ett eller flere av disse temaer.

Dersom du er interessert, kan du ta
kontakt med WWF Verdens Naturfond, tlf.
22 03 65 00 - spor etter Ingrid.

WWFVerdens Naturfond



35

Blyttia nr. 1 1997

Kransalgen Nitella translueens (Pers.) Ag.
funnet i Hanangervannet, Farsund kommune

Anders Langangen

Langangen, A. 1997. Kransalgen Nitella translucens (Pers.) Ag. funnet i

Hanan gervannet, Farsu nd kommu ne. Blytti a 55 : 35-38
The charophyte Nitella translucens (Pers.) Ag. found in lake
Hanangervannet, Farsund.
- Nitella translucens has been found in Hanangervann in Farsund. The
locality is inside a protected area and is probabiy the only recent locality
with this species in Norway, and perhaps also the only locality in
Scandinavia with a living population of the species.

Anders Langangen, Hallagerbakken 82 b, l256 Osto

Innledning
Kransalgen Nitello translucens er den
stgrste og kraftigste av de europeiske arte-
ne av slekten Nitella. Den har tilsvnela-
tende udelte kransgrener (figur 1), men
ved nrermere ettersyn ser en at kransgre-
nene har en liten krone, <corona>, som
bestAr av smA korte segmenter. De fertile
kransgrenene er smd og korte og de sitter
ofte i sm6 tette hoder (fieur 1). Arten kan
bli 30-40 cm hgy og hovedaksen eller
"stengelen" kan bli opp til2 mm bred. Det
er ingen andre arter i slekten som har si
bred ostengelu.

Tidligere funn i Norge
Nitella trq,nslucens ble publisert som ny for
Norge hos Hasslow (1934a, b). Hasslow
arbeidet pA denne tiden med de norske
kransalgene i samlingene i Oslo og Bergen,
et arbeide som ble publisert i 1936 (Hass-
low 1936). Hasslow (1936) oppgrr N. trans-
lucens fra tre lokaliteter pA Jreren (se loka-
litetslisten). Jeg har besgkt alle disse loka-

Figur 1. Nitella translucens, nat. storrelse. I
toppen ses fertile grener som danner smi tette
hoder. Etter Wood & Imahori (1964).
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Figur 2. Kjent utbredelse av Nitella translucens i Skandinavia.
C gamle funn (for 1950)
O nytt funn (1996)

litetene uten A finne arten (Langangen
1970). N. trqnslucens bIe derfor hos Lang-
angen (1996a) regnet som utryddet.

Utbredelse ellers i Europa
I Sverige oppgrr Hasslow (1931) arten fra
fire lokaliteter. Den er ikke gienfunnet

senere og regnes derfor av Blindow (1994)
som utryddet. I Danmark er den kjent fra
fem lokaliteter (Olsen 1944). Dagens sta-
tus for disse lokalitetene er ikke kjent'
Nitella translucens er ikke funnet i
Finland (Cedercreutz 1933). Det er derfor
sannsynlig at arten er meget sjelden i det
fennoskandinaviske omrAdet (figur 2).
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Figur 3. Hanangervannet sett fra nordenden. Foto l2.7.1996

I England, Tyskland og Frankrike er
arten ifolge Corillion (L957) vanlig. Den
s;mes A ha en vestlig utbredelse i disse
landene.

Det nye funnet i Norge
I forbindelse med et nytt funn av Chara
baltica Brrrz. i Gillsvannet i Kristiansand
(Langangen 1996b) fikk jeg kontakt med
Agder naturmuseum og botaniske hage i
Kristiansand. Herfra fikk jeg tilsendt alt
materiale av kransalger, deriblant mye
materiale som var innsamlet av Torleif
Andersen (ni Lindeb6) fra flere vann pA
Sorlandet i 1950 Arene. I dette materialet
fant jegNl/ella translucens som han hadde
samlet i Hanangervannet i Farsund.
Planten var bestemt av Sigurd Olsen i
Danmark. Funnet er sA langt jeg vet bare
omtalt i Andersens hovedfagsoppgave i
botanikk (Andersen I95D.

Hanangervannet ligger i dag innenfor et
landskapsvernomr6de som forvaltes av
Statskog i Lyngdal. Jeg tok kontakt med
Olaf Landsverk der. I slutten av desember
1995 reiste han til lokaliteten og boret seg
gjennom isen i nordenden av vannet. Han

fisket opp flere eksemplarer av Nitella
translucens. Dette var grunnen til at jeg
besokte lokaliteten i 1996.

Kort beskrivelse av
Hanangervannet
Hanangervannet er et meget vakkert
vann. Det kan karakteriseres som oligo-
troft med enkelte mesotrofe viker. I nord-
enden som jeg undersgkte fantes Nitella
translucens i et belte utenfor en takrgrskog
(figur 3). Andersen (1952) fant den her i
tette bestand ned tll 6,75 meter dyp. Inne
ved land vokste det tett med brasmegras.
Ellers var det ogsA en god del med tjOnn-
aks. En fullstendig artsliste over fanero-
gamer finnes hos Andersen (1952). Andre
kransalger som ble funnet i vannet var
Chq.ra delicatula Ag. og Nitella opaca Ag.

Noen kommentarer til artens
tilstand i Hanangervannet
Eksemplarene jeg samlet i Hananger-
vannet var meget kraftige, mange var
vokst ut fra gamle planter. Plantene var
fertile, og formeringsorganene som var
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relativt dArlig utviklet, satt i smA tette
hoder. Dette var ogsA tilfelle med eksem-
plarer som Andersen samlet i t952. Det er
derfor sannsynlig at arten ikke modner
oosporene her i landet, at vekstsesongen er
for kort og at temperaturen i vannet kan-
skje er for lav for dette. Det er all grunn til
A ha denne lokaliteten under oppsikt og A
fglge med i utviklingen til Nitella translu-
cens der. Nitella translucens mA etter dette
funnet fA truetkategorr aleutt truet.

Lokalitetsliste
Vest-Agder
T.Farsund: Hanangervannet, 2.7.1952

Torleif Andersen (KMN, O), 9.7.1969
Bjgr.t Rorslett (O), 29.I2.t995 Olaf
Landsverk (O, KMN), 12.7.1996 Anders
Langangen (O)

Rogaland
2. Klepp: Grudevannet, 11.7.1897 og 14'8.

1897 E. Jorgensen (BG)
3. Stauanger: Store Stokkavannet, 15.8.

1934 Thomas Tvedt (O)
4. Time: Hognestadvannet, 11.7.1897 og

15.8.1897 E. Jorgensen (BG)

BLYTTIA NR. 1 1997

Litteratur
Andersen, "t. 1952. Mahrouegetasjonen i uann pd, hys-

ten au Vest-Agder samt i hqytliggende str6k au
Agder og Telemark. Cand. real. thesis, Universi-
tetet i OsIo.

Blindow, I. 1994. Siillsynta och hotade kransalger i
Sverige. SuenskBot. Tidskrift 88: 65-73.

Cedercreutz 1933. Die Characeen Finnlands. Soc.
Fauna Flora Fennica Mem. 8:241-254.

Corillion, R. 1957. Les charophycdes de France et
d'Europe Occidentale. Travaux du Laboratoire de
botanique de la Facult6 des sciences d'Angers.
Angers, 499 p. (Reprint, Otto Koeltz Verlag)'

Hasslow, O.J. 1931. Sveriges Charac6er. Bot. Notiser
1931:63-136.

Hasslow, O.J. 1934a. Nitella translucens i Norge. Bol.
Notiser 1934:348.

Hasslow, O.J. 1934b. Nitella translucens i Norge.
Bergens Museums Arboh, Nat' Rekke 1934.

Hasslow, O.J. 1936. Norges Characeer. Nyt Mag.
Naturuit. 75:163-182.

Langangen, A. 1970. Characeer i S@r-Norge (Charo-
phytes in South-Norway). Cand.real. thesis,
Universitet i OsIo.

Langangen, A. 1996a. Sjeldne og truete kransalger r

Norge. Blyttia 54: 23-30.
Langangen, A. 1996b. Kransalgen Chara baltica

Bruz. gjenfunnet i Gillsvannet i Kristiansand.
Blyttia 54:179-182.

Olsen, S. 1944. Danish Charophyta. Kgl. DansheVid.
Selsk., Biol. Skr. 3: l-24O.

Wood, R.D. & K. Imahori 1964. Iconograph of the
Characeae,In: Wood, R.D. & K. Imahori: A revision
of the Characeae. Volume II. Cramer, Weinheim.
394 icones.



39

Blyttia nr. 1 1997

Dunkjempe, Plantago media, pA
MAsOVa i Finnmark - ny nordgrense

Torbjprn AIm, fnger Greve Alsos og Kari Anne Brithen

Alm, T., Alsos, l.G. og BrAthen, K.A. 1997: Dunkjempe, Plantago media,
pA MAsoya i Finnmark - ny nordgrense. Blyttia SS:3g44.
Plantago media al M6soya in Finnmark - new northern limit.
- Plantago media is reported from the MAsoya island in Finnmark, nor-
thern Nonrvay, occurring abundantly in dry grass heaths and meadows on
calcareous sand. At 71"1'N, this is the species'northernmost locality in
Europe, and one of the few stable occurrences in northernmost Nonrvay.
As T.M. Fries failed to find P. media during a thorough botanical investi-
gation of Misoya in 1864, it has probably been introduced since then,
possibly by the Germans (e.9. in horse fodder) during the second world
war.

Torbjorn Alm, Botanisk avdeling, IMV/Tromss museum, g037 Tromss
lnger Greve Alsos, Botanisk avdeling, tMV/Tromss museum, g037
Tromsa
Kari Anne Brdthen, Hoyskolen i Finnmark, 9500 Alta

Innledning
Dunkjempe, Plantago media, er en sjelden
art i hele Nord-Norge, og bare kjent fra et
fAtall, vidt spredte lokaliteter i Nordland,
Troms og Finnmark (Hult6n 1971, Alm
1994, Engelskjon & Skifte 199b). Stor-
parten av funnene er giort pA veikanter og
annen skrotemark, hvor arten trolig bare
har hatt kortlevde (efemrere) forekomster.

I Finnmark er dunkjempe tidligere kjent
fra 6n lokalitet i Unjrirga/I{esseby og L2 i
Sor-Varanger, i den siste kommunen med
til sammen 17 funn i perioden fra 1917 til
1996.

Under feltarbeid pA MAsoya i MAsOy
kommune i juli 1994 kom vi over store
mengder blomstrende dunkjempe pA den
sOrlige delen av Oya. Forekomstene her
er klar nordgrense for arten, pA 71.1'N
(fig. 1), og skiller seg ut fra de ovige lokali-
tetene i Finnmark ved at dunkjempen er
godt etablert pA tgne enger og i kalkrike
tgrrbakker.

Lokalitet
MAsgya er den ostligste av de store oyene i
MAsgy kommune, med et areal pA 13 km2.
Den var tidligere et viktig knutepunkt
langs skipsleia, og sentrum i kommunen. I
dag bor det rundt 80 mennesker pA oya.
Befolkningen er nA i sin helhet samlet i fis-
keveret M6sgy. Bygda ligger pA et smalt
eid mellom to bukter, Vesterv6gen og
OstervAgen, som nesten deler Oya i to.

Eidet er dekket av sand, og har i hoved-
sak t6rre dyneheier. Vegetasjonen berer
preg av hardt beite, og er dels noksA vind-
slitt. Dunkjempe forekommer flere steder i
omr6det, men med et klart tyngdepunkt i
Ostewiryen Lokalitetene er som folger:

(1) VestervAgen, pA dynehei bak en sand-
bakke i spr; fem eksemplarer i en
klynge, alle i blomst (6.7.1994, TROM).

(2) VestervAgen, pA dynehei, noen eksem-
plarer nar veien i NV, i blomst (Anne
Grete Jensen, pers.medd. 20.7.1994).
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(3) Eidet mellom VestervAgen og gster-
vAgen, noen sterile rosetter pi nedbei-
tet dynehei like sor for kirka (6.7.1994,
not.).

(4) Astewttgen, vegetasjonsdannende og i
store mengder pA tgrre enger og i kalk-
rike tgrrbakker (6.7.1994, TROM). Vi
fant ogsA noen fA eksemplarer pA dyne-
hei ved sjoen.

Torrbakkene i OstervAgen har en rekke
mer eller mindre klart adskilte bestander,
med srerlig tette forekomster i omrAdet
rundt skolen, mellom skolen og butikken,
og langs sorsiden av noen kalkbenker like
nord for butikken.

Okologi
Dunkjempen pA MAsoya st6r i all hoved-
sak pA torre enger pA skjellsand, dels ogs6
i kalkrike torrbakker pA grunnlendte berg.
Tabell 1 inneholder 10 ruteanalyser fra en
typisk forekomst. Analysene er gjort innen
et felt pA 10 x 10 m (rutevalg etter tilfel-
dighetstabell).

Vegetasjonen er artsrik, og dominert av
ulike urter. Dunkjempe opptrer i samtlige
ruter, og har ofte hoy dekningsgrad. Felles
for alle rutene er ogsA torketilende arter
som ryllik, Achillea millefolium, harerug,
Bistorta. uiuipara, r6dsvingel, Festuca
rubra,, smAengkall , Rhinanthus minor, og
fuglevikke, Vicia cracco. Bunnsjiktet er
dirlig utviklet, og bare engkransmose,
Rhytidiadelphus squarrosu.s, inngAr i mer
enn halvparten av rutene.

I utkanten av det undersokte feltet (rute
10) syntes dunkjempen A bli trengt unna
av en tett bestand av gulskolm, Lathyrus
pratensis, trolig mest som fglge av awen-
ning av vann og gigdsel fra en tilgrensende
hage.

Alder pi forekomsten
Dunkjempens historie pA MAsOya er usik-
ker. De av lokalbefolkningen vi spurte,
kjente arten av utseende, men visste ikke
annet om planten enn at den hadde vert
der lenge.

I de mengdene dunkjempe opptrer i dag,
midt inne i den tetteste bosetningen, er
den knapt mulig A overse. Alt i alt er det
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snakk om tusenvis av individer; kanskje
den storste enkeltbestanden i hele Nord-
Norge.

Vi kan noks6 trygt giL ut fra at dun-
kjempen ikke fantes pA MAsoya i 1864.
Floraen ph oya ble da grundig undersokt
av Thore M. Fries, som pA grunn av skyss-
vansker oppholdt seg her i seks dager. Han
utflrte flittig botanisering over store deler
av Aya. I et overs5m over floraen lister Fries
(1865) opp ca. 180 arter, og han synes A ha
fitt med seg storparten av karplantene
som finnes her. V&re undersokelser ga rik-
tignok en rekke n5rfunn, men mange av
disse faller pA slekter hvor det har skjedd
omfattende taksonomisk opprydding etter
Fries' tid. Et oppdatert oversJrn over flo-
raen finnes hos Alm et al. (1995).

En sanns;mlig forklaring pe forekom-
sten av dunkjempe pA M6slya er at arten
er kommet inn med tyskerne under andre
verdenskrig, f.eks. som fro i fdr til hester.
En tilsvarende forhistorie er antatt for fle-
re andre kulturspredte arter i fylket, spesi-
elt i Sgr-Varanger, hvor innslaget av krigs-
spredte (polemochore) arter er sarlig stort
(sml. Hedberg & Nygren 1948, Benum
1950. Vorren 1968, Alm 1994).

Dunkjempe hgrer til de artene som er
blitt spredt over store omrAder med men-
neskets hjelp. Hult6n & Fries (1986b)
antar at den opprinnelig stammer fra SOr-

og Mellom-Europa og den vestlige delen av
Asia, mens den nA har en vid, sirkumpolar
utbredelse, med spredte forekomster gien-
nom hele Europa, i Sibir, i Nord-Amerika
og i sA fierne strok som pA New Zealar'd'

Andre forekomster
nord for polarsirkelen
Dunkjempe er sjelden i Nord-Norge nord
for polarsirkelen (fig. 1), og et oversJrn over
Iokalitetene kan vrere av interesse. Mange
har trolig bare hatt kortlevde (efemrere)
forekomster, selv om opplysningene delvis
er mangelfulle.

Nordland
(1) GildeskAl: Inndyr, Skeinesodden, pA

kalkrik tgrreng, S m o.h. (A. Sortland
28.6.7992, TROM).

(24) Bodg: Mjelle (H. Andersen 9.7.1962,
TROM); Bertnes, engbakke ved veien
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Fig. 1. Utbredelsen av dunkjempe, Plantago media, i Nord-Norge
nord for-polarsirkelen. Store prikker visei etablerte forekomste"r,
smi prikker efemere og antatt efemere forekomster. Tallene
viser til lokalitetsoversynet i teksten.

The distribution ol Plantago mediain northern Nonvay north of the
Polar Circle. Large dots denote stable stands, smail dots casual
occurrences. Numbers refer to localities mentioned in teld.

ner Bertnes (P. Benum 24.7.1919.
TROM); ved Landbruksskolen (p.
Benum 3.7.1926,TROM).

(5) Ballangen: Kjelde, pA tarr gressbakke
nrer sjoen (H. Mehus 20.6.197I.
TROM).

(6) Evenes: Liland, pA urterik slAtteng,
rundt 30 m o.h., rikelig (T. Alm & S.
Simons 9.7.1994, TROM).

Troms
(7) Harstad: Harstad, i en hage p6 Eine-

berget. PA etiketten er forekomsten
kommentert som f4lger: "brannsjefMunkebys hage. Skal vere kommet
med grasfro" (J. Reiersen lg4g.
TROM).

(8) Milselv: Rundhaug (J. Andersen 22.7.
1967, TROM).

(9) Storfiord: Kvesmenes, i veigrgft (p.
Benum 4.8.1936, TROM).

(10)Tromsg; Tromsgya: Amtmannsbukta
(A. Notg august 1895, TROM).

(11)Nordreisa: Srtre Straumford (y. Mej-
land 1963, TRH).

Finnmgrk
(12) MhsAy : Mhsgy a, se over.
(13)U156"*a/I.[esseby: ved veien mellom

Nyborg og Meskelv (O. Dahl 80.7.
1917, O).

(14) Sgr-Varanger: ved veien mellom
Munkelv og Neiden, omtrent midtveis.
pA veikant (N. Hauge L7.7.1949, O).

(l-5)Sgr-Varanger: Prest6ya ved Kirkenes
(L. Ryvarden 19.9.1969, O).

(16)SOr-Varanger: Langforden, sel. for
Qrnevatn (I.B. Moss august 1960,
TROM).

(12;g9t-y.ranger: Elvenes (O. Dahl 17.7.
I9I7, O; A. Hogstvedt 18.7.1988, O:
K.M. Sarre & K. Hgiland 3.2.1988,
TROM). Arten ble gjenfunnet samme
sted i 1996, i form av en liten bestand
pe l6ff, noe skrotemarkspreget eng,
@verst pA grusfyllingen langs hoved-
veien mot Storskog (T. Alm & A. Often
31.7.1996, not.).

(18)Sgr-Varanger: Pasvik, Bjgrnsund (O.
Dahl 19.7.1917, O).

(19)Sor-Varanger: Pasvik, Strand (J. Roed
1922, O).

(20) Sgr-Varanger: Pasvik, ved Pasvikelva
ovenfor Skogfoss, pA skogbakk" (N.
Hauge 21.7.1949, O).

(2t; S9t-Y.ranger: Pasvik, Nyrr.d (N.
Hauge 24.7J949, O; I. & J. Kaasa
3.8.1958, TROM; L. Ryvarden 8.7,
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1965, TROM). Arten ble gjenfunnet
ner restene av den gamle brua over
Pasvikelva i 1996; noen sterile roset-
ter pA skrotemark ved et nedlagt grus-
tak (T. Alm, I.G. Alsos, A. Often & M.
Piirainen 30.7. 1996, TROM).

(22)Sgr-Yaranger: Jarfiorden, JarSord-
botn (Br6then 1973, s. 63).

(23)Sor-Varanger: Jarfiorden, TArnet
(BrAthen 1973, s. 63).

(24)SOr-Varanger: Jarfiorden, Lanabukt
(A.B. WesseI 30.6.1922, TROM).

Angivelsen fra Jarfiord hos DahI (1934' s'

397) gjelder trolig den siste forekomsten.

Oversynet viser at det er flere stabile fore-
komster av dunkjempe i den nordlige delen
av Nordland. For Troms angir Engelskjon
& Skifte (1995) at arten bare forekommer
sporadisk, men dette stemmer knapt for
lokatiteten ved Straumfiorden i Nordreisa.
Mejland (1980) oppgrr at dunkjemp-e her
opptrer "pA rabber og i einerkratt, fullsten-
dig viltvoksende"'

I Finnmark er forekomsten pA MAsgYa

trolig den eneste hvor arten kan regnes
som godt etablert i "naturlig" (om enn
sterkf kulturpAvirket) vegetasjon. NAr det
gielder forekomstene i Ost-Finnmark (til
Ja--"tt 18 funn, fordelt pA lS lokaliteter),
er opplysningene om voksested ofte mangel-
fuUe. pa de 1o lokalitetene hvor arten ble
gjenfunnet i 1996 (Elvenes og Nyrr.d), kan
iegetasjonen beskrives som torr eng pA

skiotemark. For fem andre innsamlinger
fremgAr det av herbarieetikettene at plan-
tene er funnet pA skrotemark: mellom
Neiden og Munkelv 1949 ("p& gruset vei-
kant"); Ornevatn fg60 (pA nnedlagte gru-
veveger,); Elvenes t938 ("pfl et tun");
Nyrrd t949 (.pi veikant") og 1965 ("grus-
bakke'). Det er sannsynlig at storparten
av de ovige forekomstene i Unifugal
Nesseby og Sor-Varanger har vert pA en
eller annen form for skrotemark.

Funnet ved Skogfoss i 1949 er giort
npA skogbakke", antakelig pA en lokalitet
pAr.irket av tysk virksomhet under 2. ver
denskrig. Det bor imidlertid nevnes at
arten er hyppig ogsA pA russisk side av
Pasvikdalen, ofte pi lokaliteter som har en
rent.russisk" historie. Den opptrer blant
annet ved noen av kraftverkene i Pasvik-

elva (bygd fra 1950-tallet og utover), og r
tgmmerhogger-landsbyer som bAde er satt
opp og forlatt etter 1944 (egne observa-
sjoner).

Som det fremgAr av vire to gienfunn i
1996, kan forekomstene pA skrotemark
overleve i lang tid. Det er nesten 80 Ar
siden forste gang dunkjempe ble funnet pA

Elvenes (i 1917). Ved Nyrud er arten gan-
ske sikkert kommet inn med tyskerne
under andre verdenskrig, for mer enn 50

ir siden. Dessverre mangler vi data for 6
kunne si noe sikkert om nivarende status
for storparten av de Ovige forekomstene i
Sor-Varanger. Vurdert ut fra gienfunnene
i 1996, kan dunkjempe fortsatt tenkes A
stA f.eks. pA Prestoya, ner Skogfoss og ved
Jarfiorden (Iok. 15, 2O og22-24).

Vernetiltak
Sammen med en forekomst i Ost-Sibir, er
dunkjempe-forekomsten pA Misoya 

-den
nordfgst-e i verden (Hult6n & Fries 1986a)'
I forhold til beliggenheten, pA ytterkysten
av Finnmark og pA 71o N, fremstir dun-
kjempen som et "eksotisk" innslag fra sor-
ligere breddegrader. Selv om arten kan
aitas 6 vrere et forholdsvis nytt innslag i
floraen, er de dunkjempe-rike torrbakkene
pA MAsoya utvilsomt verdt A ta vare pi'- 

Dunkjempen trives tilsynelatende ut-
merket 

- pi- MAsoya, og forekomstene i
OstervAgen er sApass store og spredte at
det knapt er noen fare for utryddelse av
arten. OmrAdet er preget av hardt beite, og

dette har nok i noen grad bidratt til 6 hol-
de vegetasjonen nede (sml. Alm et al'
1994).

Siden alt jordbruk ph aya nA er nedlagt
(de siste s.nene ble slaktet i 1993), er det
fare for en begynnende giengroing av loka-
liteter Dunkjempen trives irn'idledid best
pA de aller torreste partiene, som.i tillegg
er utsatt for ganske kraftig vindslitasje, og

prosessen vil trolig ta lang tid' Ettersom
irele eidet mellom Qstewhgen og Vester-
vAgen er sArbart for sandflukt og erosjon,
kan et visst oppsyn med forekomsten vare
nOdvendig.
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Tabell 1. Tprreng med dunkjempe, Plantago media, ved OstervAgen pA MAs6y. Dekningsgrader i
prosent.

Dry meadow wilh Plantago media al @stervagen, MAsoy. percentage cover scale.

Rute nr.
Helning
Eksposisjon

Feltsjikt i Field layer
Bunnsjikt / Bottom layer

r 2 3 4 5 6 7 8 910
- 5101015 0 51020 5gSQSASQSO @S@SgSOSA

95 95 95 90 30 98 95 80 80 100
+2020 10 3 + 51030 -FToDVo
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Agrostis capillaris - engkvein
Alchernilla wichurae - skarmarikApe
Antennaria dioica - kattefot
Bistorta uiuipara - harerug
Botrychium lunaria - marinokkel
Campanula rotundifolia - blAklokke
Cerastium fontanum - vanlig arve
Equiseturn druense ssp. boreale - polarsnelle
Euphrasia frigida - fiellgyentr@st
Festuca rubra - rgdsvingel
Gentianella aurea - bleiksOte
Hieracium sp. - sveve
Lathyrus pratensis - gulskolm
Leontodon autumnalis - fOlblom
Parnassia palustris - jAblom
Plantago nxedia - dunkjempe
Poa alpina - fiellrapp
Poa pratensis ssp. alpigeno - setenapp
Ranunculus acris - engsoleie
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Rumex acetosa - engsyre
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Cladonia sp. (basalskjell)
Lobaria sp. - never
Peltigera canina. - bikkjenever
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Takk
til Mats Nettelbladt for opplysninger om
dunkjempe i Bodg-trakten, og til Anders
Often for gransking av herbariet ved
Botanisk museum i OsIo.
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Bokmeldinger

Knut Fegri og Anders Danielsen
The southeastern element.
Maps of distribution of Norwegian
vascular plants (red. Rolf Y. Berg,
Knut Fagri og Olav Gjarevoll) Vol. III.
- University of Bergen, Botanical
Institute, Fagbokforlaget, Bergen, 1996.
129 + 4O sider + 4 sider tillegg.

Forste volum i denne serien kom i 1960 og

handlet om kystplantene (skrevet av Knut
Fregn), andre volum sA dagens lys n6yak-
tig 30 Ar etterpA (i 1990) og var om-fie^ll-
plantene (av Olav Gjarevoll). Det er derfor
hyggelig A konstatere en skikkelig progr-e-

sjon! Bare 6 Ar etterpA kommer de sgrostli-
ge plantene. At dette kanskje,har-gAtt for
for[, ser vi ved at det er lagt til 4 tilleggssi
der som gielder artene Epipactis palustris,
Erophita uerno', Fallopia dunt'etorum,
Filago aruensis, Filipendula uulgaris,
Fragaria uiridis, Gagea minimq ogGalium
sterneri. Dette med tilleggsarkene er litt
sJrnd, da slikt har lett for A forsvinne, ofte

til og med hos bokhandleren. Noen av kar-
tenJer dessuten pifort etikett for hind'
Alt dette er selvfolgelig ting som raskt vil
rettes i neste opplag. Noe verre er det med
alle trykkfeilene De fleste av dem er imid-
lertid av en slik art at de ikke er menings-
brytende, med unntak av noen Arstall pA

publikasSoner. Det er dessuten synd at for-
iaget ikke har klart A fi med annenforfat-
teien, Anders Danielsen, pA ryggtittelen'

Men alt i alt, personlig synes jeg det er
bedre at verket kommer ut, enn at man
skal bruke masse tid pA A korrigere all
slags trykkfeil. Det er viktigere i servere
o-"Iette.t varm enn A grite over alle de

knuste eggene.
oe soioittlge artene omfatter dem som

er utbredt i SgrOst-Norge og som ikke eller
sjelden fi.ns vesta- eller nordafiells' Noen
a:v dem har meget snever utbredelse; rrrndt
Oslofiorden eller Skiensfiorden, eller bare
Iengsi sor i Ostfold. Andre gir nordover til
Mjo.-sa, eller videre oppover Gudbrands-
dalen, og noen .hopper" til og med over
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fellet og havner innerst i Vestlands-
fiordene eller i Trgndelag. Tilsvarende er
noen utbredt ogsA langs Sorlandskysten og
kan runde Ana-Sira videre nordvestover
til Jreren og til og med videre nordover
langs ytterkysten av Hordaland og Sogn og
Fjordane. De ulike utbredelsene skyldes
klima, sAvel som geografiske, geologiske og
historiske forhold. Enkelte av artene har
mennesket bidratt til A spre, og verket
inneholder ogsA flere antropokore arter.

Floraatlas-serien bestAr av noyaktige
utbredelseskart for de fleste av artene som
tilhOrer det aktuelle plantegeografiske ele-
mentet. I tillegg kommer det velskrevne
artikler om hver av dem. I Vol. III kartleg-
ges til sammen 180 arter. Knut Fegr"i har
stAtt for mesteparten av artiklene, over
100 arter pluss generellarbikkelen, Anders
Danielsen behandler rundt 35. I tillegg har
inviterte forfattere kartlagt og omtalt noen
av sine egne nkjeledegger,, pA denne for-
fatterlista finner vi: Liv Borgen, Tor Erik
Brandrud, Cees Bronger, Reidar Elven, Eli
Fremstad, Roger Halvorsen, Per Magnus
Jorgensen, Inger Nordal, Tore Ouren,
Trond Schumacher, Per Sunding, Finn
Wischmann, Rune H. Okland og Tonje
QkIand. Men det er Knut Fagrr og Anders
Danielsen som har stitt for hovedarbeidet
og som har eren for at volumet i det hele
tatt sA dagens lys. Imidlertid er det riktig
og viktig ogsA A ere de to utrettelige slite-
re, Jon Kaasa og Finn Wischmann, for
deres uegennyttige innsats gjennom mer
enn 40 Ar ved Botanisk Museum i Oslo for
6 fA prikkene pA rett plass!

Floraatlas er uunnv&rlig for alle botani-
kere som sysler med systematikk, plante-
geografi, 6kologi, historikk og naturforvalt-
ning. For uten ngyaktige og oppdaterte
utbredelseskart, inneholder artiklene mas-
se interessant informasjon om funn-histo-
rie, diskusjon av lokaliteter, taksonomi og
okologi. Konsekvent er forste historiske
angivelse av hver art tatt med. Visste noen
f.eks. at brAtestorkenebb (Geranium bohe-
micum) for fprste gang ble angitt av
Henrik Wergeland (i diktet nlrreparabile
tempus" - 1828)! Viktig for dem som job-
ber med truete og sjeldne planter er disku-
sjonen av lokalitetene, serlig de som blir
forkastet av J[nse grunner. I arbeidet med
rgdlister blir man stadig heftet med alle
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slags merksnodige angivelser som i ut-
gangspunktet virker A vare gale, men som
man ikke tor ta stilling til fordi ens egen
kunnskap er for svak. Det fOles da greit A
ha sA pass sterke autoriteter i ryggen som
Floraatlas nir man kan pApeke overfor
myndighetene at det ikke er vits i A for-
folge en eller annen sar lokalitet med for-
valtningstiltak.

Jeg vil sterkt anbefale verket til alle
botanikere, og for botaniske institusjoner
ved universitet, hggskoler, forskningsinsti-
tutter og forvaltning er det en absolutt
nOdvendighet.

Ser fram til Volum tV!

Klaus Hgiland

Onskereprisen!

Knut Fegr"i
Krydder. Pd. kjOkhenet og i
uerdenshistorien.
J.W. Cappelens Forlag a.s.
Illustrert i farger, 123 sider,
ISBN 82-02-15349-2. Pris kr.249.

En av de - uskrevne - fordelene en ubetalt
redaktor av et tidsskrift har, er at man
kan velge seg ut de bokene man Onsker A
anmelde sjol, med mer eller mindre god
samvittighet selvfOlgelig. Denne boka
horer blant disse!

Da boka forste gang kom ut, i 1966, var
jeg ennA g5rmnasiast med gryende inter-
esse for botanikk. Imidlertid, en bok om
krydder sto avgjort ikke pA Onskelista,
uansett hvor "botanisk" den kunne vrere.
Siden var den umulig A fi fatt i. Anti-
kvariatene kunne bare beklage, fikk de inn
et eksemplar, ble det solgt dagen etterpA.
Men etter mye iherdighet klarte faktisk
mor A skaffe meg et eksemplar, slik at jeg
nA ogsA besitter den legendariske forsteut-
gaven.

Jeg satte gnskereprisen som tittel. Dette
er feil, da det egentlig dreier seg om en
nyoppsetting. Mangt og meget har skjedd
siden 1966. Ikke bare har prisene pA kryd-
der steget (i 1966 kostet safran 300 kr kilo-
et, mot 6000 kr idag), men vi har ogsA
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begynt A bruke mer og annerledes krydder,
ikke minst takket vere v6re nye lands-
menn. Alt dette, og mer til, er tatt hensyn
til i nyutgivelsen. Morsomt er ogsA det nye
kapittelet, "Dyrenes lille bidrag), om mos-
kus og ambra.

Hva er krydder? Egentlig litt av hvert.
Pepper, kryddernellik, ingefrer og timian
er greit nok, det har alltid vert krydder og
kommer fortsatt til A stA pA krydderhylla.
Men forresten nellik brukes ogsA av tann-
legene, og for flere krydder har nok den
medisinske anvendelsen vrert vel sA viktig.
Ikke minst gjelder dette representatnene i
timianfamilien og persillefamilien, med
salvie og anis som gode eksempler. Hvitlgk
er og blir et krydder (de fleste vil betakke
seg for i kalle den for grgnnsak), men hva
med kepalok, enn si purre - krydder eller
gronnsak? Av og til moter vi problemet
innen samme krydderslag. Capsicurn
annuu.m (spansk pepper) opptrer i flere

"forkledninger". Pimiento betegner vanlig-
vis "tilkall brannvesenet straks"-typene,
mens paprika brukes om de milde 9r0nn-
sak-typene som ungarerne har giort be-
rpmt i sin gulasj og som ogsA kan brukes
til pynte opp ostefatet. Cayenne er et malt,
torket, nrer sagt selvantennelig krydder'
mens chilli brukes om de tilsvarende
blyanttykke friske fruktene. Tabasco er
sausen som lages av de aller sterkeste
tSpene, "satanspepper". Den skal man vrere
forsiktig med!

OgsA grensa mellom krydder og farge
kan vere flytende: Safran er bAde krydder
og farge, mens gurkemeie nok helst bare er
farge (og utmerket erstatning for det dyre
safranet dersom det bare er gulfargen vi er
ute etter).

De forskjelligste organer hos plantene
brukes som krydder: Blad (laurbrer, dill,
persille), underjordiske organer (hvitlok,
ingefar), blomsterknopper (kryddernellik,
kapers), frukter (vanilje, karve), fro (mus-
kat, kardemomme), ja, til om med frokap-
pen (muskatblomme). Eller det kan vare
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blandinger. Sennep er eksempel pA en slik
blanding, karri en annen hvor gulfargen er
gurkemeie, skarpheten cayenne og aroma-
en et for mange ukjent krydder - bukke-
hornklover (hvorfor brukes det sA sjelden
aleine?).

Og krydder har sine spesielle anvendel-
sesomrAder: Hvem ville putte vanilje i fis-
kepuddingen eller kapers i sjokoladesau-
sen? Einer hover sars bra i viltretter, timi-
an pi ertesuppa, karve i surkAlen, kanel
pA rgmmegrauten og dill til krepsen. Av
kardemomme, ingefar og kryddernellik
oser det julebakst og glogg. Ja, i Norge
brukes det sA mye kardemomme at vi fak-
tisk har en Kardemommeby! Svenskene
baker sitt gule saffransbriid, engelskmen-
nene elsker sin mint sause - franskmenne-
ne hater den like mye...

I det hele tatt fins knapt et botanisk
tema mer innhyllet i dramatikk enn kryd-
derne. Riker har oppstAtt og gAtt til grun-
ne, kriger er blitt utkjempet og folk har
blodd og dodd (pA bAlet til og med) for
krydder. Krydder er blitt transportert pi
karavaner fra det fierne Qsten til Europa -
ikke rarb at det ble dyrt. Amerika ble "oPP-
daget" fordi man ville finne sjoveien til
India - dit pepper'n gror. Man fant imid-
Iertid spansk pepper istedenfor, ingen d6r-
lig erstatning!

Nyutgivelsen er en fullgod - og oppda-
tert - erstatning for den opprinnelige utga-
ven. Det eneste jeg savner er Arnulf
Ranheimsreters illustrasjoner. NA er det
satt inn vakre, naturtro fargetegninger av
de aktuelle krydderplantene (hentet fra
gamle bgker om planter). Men
Ranheimsreters sSrmbolmettete tegninger
kledde Knut Fagris frodige tekst bedre.

SA en advarsel til slutt! Den behandler
pA en sars levende mAte et kulinarisk
emne og inneholder flere fristende opp-
skrifter. Den anbefales avgiort ikke som
sengelektyre pA tom mage...

Klaus Hoiland
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Skammekroken

Qkologt er sA mangt, og det er best at vi
ortodokse holder oss borte fra faget og
overlater det til forfekterne av den nve
vitenskapen, dyp-okologene. Her kommLr
diverse utdrag fra en artikkel av Stephan
Harding: "Gaia - den levende klode" i tids-
skriftet FOLKEVETT, 18. irg., nr. 6, 1996.
- Redaktoren gleder seg fortsatt over det
store tilfanget av stoff til denne spalten.
Man behover ikke A gA lengre ut enn til sin
egen postkasse for A finne noe som egner
seg.

"VAre dagers dyp-gkologi har hostet sin
naring fra Gaias bryster. Gaia, moder
jord, den som fprst ble skapt av det mgrke
kaos, ifglge gresk legende."

Og videre: "Jorden lever! hevder James
Lovelock og Lynn Margulis. Sammen er de
med pA A drive fram Gaia-teorien. Med den
mener man at det oppstAr en livslignende
kvalitet dersom man ser pA summen av
det samspill som finner sted mellom leven-
de vesener, mineraler, atmosfere. hav etc.
Denne livsformen viser seg blant annet i
planetens selwegulerende karakteristik-
ker slik som temperaturregulering,
havets saltinnhold og gassbalansen i atmo-
sfreren (som for eksempel oksygen- og kar-
bondioksyd-balansen).

Teorien om at Gaia'selv'regulerer disse
forholdene for A opprettholde livet som hel-
het, mpter motstand blant ortodokse viten-
skapsmenn. Det innebarer at man legger
intensjon og hensikt til grunn for univer-
sets opphav i stedet for vitenskapens blin-
de, ubevisste krefter..

"Om teorien er riktig eller gal, kan selv
ikke den mest innbarkede mekanist
benekte de opplagte sammenhenger og
avhengighetsforhold naturen bestAr av.
Det er en slags symfonisk kvalitet ved dis-
se sammenhengene, noe praktfullt som
griper utover ordene. NAr du st6r p6 en
fielltopp om vinteren og ser pA skyen-e som
ruller fra havet, hjelper et Gaia-perspektiv
deg til A forst6 skyene i en globai sammen-
heng. De har samlet seg som et resultat av
massive klimatiske krefiber, og manifistert

seg som en orliten del av helheten akkurat
da. Fukten i skyene sirkulerer i H2O
syklusen; fra regn til elv til sjg til skyer
igien. Og mens du stir og opplever denne
dynamiske virkeligheten, kan du plutselig
havne i en slags meditasjon, en tilstand
der grensene mellom deg selv og omgivel-
sene opphgrer, og du befinner deg midt i
selve livsprosessen. Beskuelsen og beskue-
ren blir ett. Denne velutviklende sensitivi-
teten, denne erfaringen av samhprighet, er
selve kjernen i den dyp-okologiske bevegel-
sen. ..,>

"Men slike erfaringer hgrer ikke med til
Okologistudiet. NAr man er ute i felten
konsentrerer-man seg kun om mAlinger og
innsamling. A sette Jeg ned for A ko-ntem-
plere over naturen er enten bortkastet tid
eller noe man gior i ferien.,

Og sA til kvintessensen: "Systemetkvarner ut dyktige karrierejegere som
kjemper seg til eksamen, til nye publise-
ringer og til lederstillinger."

Jeg er ingen motstander av natur-etikk og
okofilosofi, men nAr dette rores sammen
med eksakt vitenskap og brukes som et -
bedre - alternativ til denne, da er man p6
tynn is! Enda verre er nAr dette videre
brukes som sk5rts mot sAkalte nortodokse
vitenskapsmenn> og "kjempende karriere-
jegere" uten tanke for annet enn eksamen
og publikasjoner. Hva er forresten sA galt
med det? Nir dette antivitenskapelige
tAkepratet serveres i et tidsskrift som i
utgangspunktet henvender seg til miljg-
vernere s6vel som^Okologer, synes hensik-
ten A vere klar: A skape avstand til den
teknifiserte vitenskap. La det vare sagt:
Uten et Okologistudium med eksamener,
og_Okologer som publiserer i vitenskapelige
tidsskrift, hadde ikke miljOvernerne halt
noen fakta og argumenter A fare med. Mitt
fortsatte medlemskap i "Framtiden i vAre
hender" henger i en tynn tr6d. Jeg er stolt
av 6 kalle meg en ortodoks vitenskaps-
mann,

Klq.us
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Smdstykke

Nytt funn av norsk timiant
Thymus proeeor ssp. arcficus.
Under et larertreff i Kjeldsund pA Gursk-
6ya, Her6y kommune, SOre Sunnm4re,
fant jeg 31. august 1996 norsk timian.
Kart (1992) 1119 I Alesund. LQ 352 085.

Den vokste ca. 60 m nord for hoved-
bygningen (gammelt handelssted og gjest-
giveri) i en smal veiskrAning pA veiens ost-
side, ca. 4 m o.h. og ca. 10 m fra sjoen.
Plantene dannet to matter av knapt en
halv meters lengde. Noen greiner stod i
blomst, og noen var sterile. Stedet var lys-
Apent. Annen vegetasjon bestod vesentlig
av grasarter. Grus/sandjord.

Funnet i Kjeldsund er si vidt jeg vet det
andre for Vestlandet og det fgrste i More
og Romsdal.

Eli Fremstad skriver i Blyttia 2/L994 "at
en ikke helt kan awise at den kan ha kom-
met til Norge med mennesker, i det minste
pA noen av lokalitetene". Ja, jeg tror at den
nye lokaliteten har sitt utspring fra Island.
Bjarne Rabben skriver i Heroyboka III
(1939) at sildefiske ved Island hadde gam-
mel tradisjon for dampbAter fra Alesund
og oyene utenfor. Elter 2. verdenskrig ble
fisket drevet med moderne bAter.

HeroybAten nNylono drev sildefiske ved
Island hver sommer fra 1949 til 1955'
Skipper PAI J. Kvalsund har fortalt at
b6ten hver lordagskveld seilte til lands og
lA ved kai over helga. Fro kan ha festet seg
til skosiler, klar og redskap og blitt "frak-
tet" til Sunnmore.

Den aktuelle vei med skrAningen ble
sannsyligvis anlagt i 1970-6ra. Men norsk
timian kan ha vokst andre steder PA
Sunnmore for dette funnet.

Kjeldsund eies i dag av Det Norske
Misjonsselskap og blir drevet som ung-
domssenter.

Lokaliteten er sArbar. Den vil kunne
skades ved plukking, trAkk, graving eller
beplantning.

Johan Haugen
Brochmannsgt. T -303

0470 Oslo

Norsk timian (Thymus praecotc ssp. arcticus)
fra Gurskoya,Heroy. Foto: Johan Haugen.

Norwegian thy me (T hy m u s p raecox ssp. arct i c u s)

from Gurskoya,Heray. Photo: Johan Haugen.
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