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...vi. presenterer:

Nok en velkj€[t nyetablering i norsk flora - r5mkerose. T-banerosen for oslofolk,
havstrandsrosen for de fleste. I serien om fremmede planter i Norge redegjor Eli
Fremstad pA side 115 for historien til denne planta i vArt land. Det mest oppsikts-
vekkende er hvor ny den egentlig er - de fgrste funnene av naturalisert rynkerose er
ikke eldre enn fra 1940-Arene. Det kan tenkes at arten kan bli en trussel for bevarings-
verdige, hj emlige arter, skriver forfatteren.

Stoftafeskogen er kystfarvannenes viktigste og artsrikeste pkosystem. Et stort
antall algearter, blant dem mange igynefallende og vakre rodalger, benytter stortare-
stilkene som voksested, og skogen er viktig som skjulested og spiskammer for fisk. Fra
1970 har en invasjonsartet oppblomstring av en krAkebolleart fOrt til at store arealer
med stortareskog er blitt beitet ned og erstattet av skorpeformete kalkalger. Anne
Cathrine Marstein sammenlikner pA side 123 et omr6de med intakt stortareskog med et
omrAde som er sterkt nedbeitet.

Ikke en seSO[$ uten spennende nyfunn! Trond Grostad avstedkom det forste av
Arets funn som kommer pA trykk i Blyitia - en srerdeles rik forekomst av taglstarr ikke
langt fra artens sorvestgrense i Norge. Se notis side 130. Vi ber alle andre glade finnere
stille seg i kg med sine storre eller mindre, og lokale, regionale eller nasjonale sensa-
sjoner!

GammelSkOgen, kontinuitetsskogen, er ved siden av det gamle kulturland-
skapet i brennpunktet for debatten rundt biologisk mangfold i v6r del av verden. Bruken
av utvalgte indikatorarter, f0rst og fremst sopp og lav, for A lokalisere spesielt verdifulle
skogomr6der, har vist seg A vere en fruktbar metode. Gruppa Siste sjanse har stAtt for
arbeidet med A utvikle denne metoden i Norge. Seks forfattere med bakgrunn i Siste
sjanse gir i artikkelen pA side 131 en rekke vedboende sopparter etter i sommene og
dokumenterer deres tilknytning til kontinuitetsskog, og deres betydning som indikator-
arter.

TO arter som ikke stAr i Lid & Lid (1994), av den enkle grunn at de pA den tida ikke
var kjent fra Norge, er natalsvineblom og rynkegullris. Nyfunnene ble giort (6ret etter at
floraen kom ut) av Anders Often, som presenterer artene pA side 141.
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Fremmede planter i Norge.
Rynkerose - Rosa rugosa

Eli Fremstad

Fremstad, E. 1997. Fremmede planter i Norge. Rynkerose - Rosa rugosa.
Blyttia 55: 1 15-121 .

Alien plants in Norway. Japanese Rose - Rosa rugosa.
- The first naturalised specimens of Japanese Rose (Bosa rugosal were
found in Norway in the 1940's. One record was ruderal, the rest from
seashores. During 50 years Japanese Rose has become rather common
on shores along the coast north to the Lofoten islands. lt grows on rocks,
sandy, gravelly and stony shores, in drift walls and sand-dunes, and in the
transition between shores and neighbouring vegetation types, such as
species-rich dry meadows. Locally it may be a threat to native species,
especially on the southernmost coasts. Japanese Rose is also becoming
increasingly common in inland areas on rough ground, industrial sites,
roadsides and other ruderal sites. lt has been and still is widely planted as
an ornament. So far it has been recorded as naturalised up to 200 m a.s.l.
It is a hardy species and has potential to grow further to the north along
the coast and further into the valleys in South Norway.

Eli Fremstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskaps-
museet, lnstitutt for naturhistorie, N-7004 Trondheim.

Innledning
R;mkerose (Rosa rugosa Thunb. ex
Murray) tilhgrer en liten gruppe av arter
som i nyere tid er kommet sjpvegen som
spontane tilvekster til floraen, i likhet med
solvmelde (Atriplex laciniata) og strandbe-
te (Beta uulgaris ssp. maritimo). Mens de
to siste fremdeles har begrenset utbredel-
se, henholdsvis i Agder - Rogaland pluss
Ostfold og Ostfold - Akershus (Lid & Lid
1994, R. Elven pers. medd.), har r;mkerose
pA relativt kort tid rukket 6 innta strender
langs store deler av kysten. Den har imid-
lertid fAtt menneske-hjelp til A innta ogsA
innlandet, via mange plantinger.

R;mkerose tilhgrer seksjonen Cassio-
rhodon av slekten.Bosa. Artene i seksjonen
har lange rhizomer, dvs. at de sprer seg
vegetativt med utlopere. Rynkerose har
hArete torner; iallfall finnes det h6r ved

basis av tornene. Tornene er tallrike og av
varierende bredde; mange er nAlet5mne
(Kl65terslcj' 1968). Bladfinnene er morke-
grgnne og blanke pA oversiden, som er
karakteristisk rynket. Nypene er ganske
store og litt flattrykte. Trass i at det fi.nnes
en rekke kultivarer, er det oftest individer
som stAr villformen nar, dvs. som har sto-
re, enkle, dyprosa eller purpurrode blom-
ster, som vanligvis finnes forvillet.

Rynkerose er kartlagt som en del av pro-
sjekt "Sprgdning og forekomst av fremme-
de planter", se tidligere artikler i Blyttia
(Elven & Fremstad 1996, Fremstad &
Elven 1996, 1997).

Kartleggingsmetode
Utbredelsen av rlrnkerose er dokumentert
ved presset materiale i Agder naturmu-
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seum og hage (KMN) og universitetsherba-
riene i Oslo (O), Bergen (BG), Trondheim
(TRH) og Tromso (TROM). Siden rynke-
rose ikke byr pA identifiseringsproblemer,
heller ikke nAr den er steril, er angivelser i
skriftlige kilder godtatt; i krysslister, eks-
kursjons- og inventeringsrapporter, hoved-
fagsoppgaver m.m. I tillegg har forfatteren
og Reidar Elven registrert arten under
feltarbeid og andre reiser i Arene 1993-96.
Alle funn er, med noen ganske fA unntak,
stedfestet med UTM-koordinater og lagt
inn i artsdatabasen til Norsk institutt for
naturforskning (NINA). Kart er tegnet
med edb-rutiner beskrevet av Wilmann &
Baudouin (1989). PA kartet skilles det ikke
mellom herbariebelegg, litteraturkilder og
egne funn.

Utbredelse
Dagens utbredelsesbilde er vist i figur 1.
R;rnkerose finnes pA strender fra Ostfold
til Lofoten (VAgan og Vestv6g6y). De nord-
Iigste funnene er fra 1982 og 1989
(TROM). Det er forelOpig langt mellom
dem og de nermeste funnene pA Helge-
land. Derfra og sorover blir funnfrekven-
sen st6rre; arten er sarlig vanlig rundt
Trondheimsfiorden, der den er vokser b6de
pA strender og skrotemark. PA kysten av
Vestlandet er det lengre mellom registre-
ringene fra Nordfiord til Sunnhordland,
noe jeg tror skyldes lav innsamlings- og
observasjonsfrekvens snarere enn fA loka-
liteter. For6vrig berynner rynkerose A eta-
blere seg ogsA i innlandet, spesielt i sorlige
deler av Ostlandet. Det er mer av den i
innlandsomrAdene enn figur 1 angir. For
eksempel ble arten observert langs hoved-
vegene i indre Ostfold under en befaring
der far kartleggingen av rlmkerose tok til
(R. Elven pers. medd.).

SA langt er r5mkerose funnet bare i lav-
landsomr6der. Forekomster pA Dokka i
Oppland og i Elverum i Hedmark er formo-
dentlig de hittil hoyest registrerte, hen-
holdsvis ca 160 m og 200 m o.h.

Rynkerose er en av de mest hardfore
roseartene og ingen sorlig, termofil art som
hevdet av LundberC (1996). Den kan plan-
tes til og med Troms og pA gunstige steder
i Finnmark (Norsk hageleksikon 1982).
Det inneberer at vi i fremtiden kan for-
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Figur 1. Utbredelsen av rynkerose (Rosa rugo-
so) i Norge.

The distribution of Japanese Rose (Bosa rugosa)
in Nonvay.

vente 6 finne den bAde lenger nord og leng-
er opp i dalforene enn i dag.

Historie i Norge
RSmkerose er ingen gammel plante i
Norge. Den nevnes ikke av Schiibeler
(1862) i en liste over roser som dyrkes her i
landet, heller ikke av Blytt (1906). Nord-
hagen (1940) omtaler rynkerose under
hage- og parkroser, men sier ingenting om
den er funnet forvillet. I Lids flora nevnes
rlmkerose ikke i de tre tidligste utgavene;
forst i den fierde utgaven (Lid 1974) omta-
les den kort som "vanlig dyrka, er av og til
forvilla ... helst pA havstrand". Det gis ing-
en beskrivelse av arten. Det er ikke for i
Lid & Lid (1994) at rynkerose gis en fuldi-
gere beskrivelse og at utbredelse angis.

Lid (1955) ser ut til A vrere den forste
som melder rynkerose som viltvoksende,
fra Jomfruland i Kragero, der den forst ble
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Tabell 1. Funn av rynkerose (Rosa rugosa) i Norge 1940-96 fordelt pi tiirsperioder og fylker.

Records ofJapanese Rose (Bosa rugosa) in Nonvay 1940-96 distributed on decades and counties.

TiArsperioder Decades

Fylke County
Oslo
Ostfold
Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Mgre og Romsdal
Sgr-Trondelag
Nord-Trgndelag
Nordland

40-49

1

1

50-59
1

60-69
4
1

2

70-79
1

80-89
1

10
1

90*96
3
4
1

1

4
9
5
4

13
20
55

5
4

30
6

20
5

1

1

1

1

i
10

1

i

?

1

I
1

I
5

5
3
4

10

2
1

1

1

2
3

10

1

1

17
15
15
5

189822t28L2Sum

funnet av I. Sundfgri 1950. SA rapporterer
Berg (1962) seks funnsteder fra Ostfold til
Vest-Agder, mens Rui (1963) undret seg
over Okologien.

Imidlertid finnes det flere herbariebe-
legg fra 1940-Arene: Vestfold, frOlling,
O.A. Hoeg 1940 (TRH, det eldste herbarie-
belegget); Ostfold, Fredrikstad, I{rhker6y,
K. Ydse 1948 (TRH); Akershus, Frogn, H6-
Aya, H. Rui 1948 (O); Mgre og Romsdal,
Nesset, Eidsora, M. Haugen 1948 (TRH).
Fordelingen av funn pA tiArsperioder og
fylker er vist i tabell 1. I 1950-Arene Okte
antall registreringer med 12, aIIe fra kyst-
strekningen Ostfold - Vest-Agder. I 1960-
og 1970-Arene kom det dobbelt sA mange
funn pA den samme strekningen, og fylke-
ne fra Rogaland til S6r-Tr6ndelag ble
representert med 1-2 funn hver. I 1980-
Arene holdt funnmengden seg jevn i Vest-
Agder, mens den pAtakelige gkningen pA
strekningen Mgre og Romsdal - Nordland
skyldtes havstrandregistreringer atf4rt av
botanikere i Trondheim (Holten et al.
1986, Kristiansen 1988) og Tromsg (Elven
et aI. 1988). Mange er ansvarlige for 1990-
Arsfunnene, men Tore Ourens og forfatte-
rens og Reidar Elvens registreringer utgipr
storstedelen.

Funnfrekvensen /kte altsA gradvis i
perioden 1940-80. De mange funnene i de
siste 15 irene skyldes undersokelser med
vekt pA havstrand og det at noen har vert
spesielt oppmerksomme pA arten. Det
synes likevel klart at spredningen av ryn-
kerose har skutt fart i de siste tiArene og
at arten fremdeles er under spredning i
Norge.

SpredningsmAter
For 35 Ar siden skrev Berg (1962) at det
"er mulig at rynkerose er i spredning i
Norge, og at spredningen foregAr ved fly-
tende nyper".

Rynkerose har flere spredningsm6ter;
vegetativ spredning med rhizomer, med
frukter og vegetative deler som fraktes av
vann, og med fruktetende fugl. Rhizomene
sgrger for bestandsvekst pA stedet nAr r5m-
kerose fgrst er etablert, men kan trolig
ogsA bidra til spredning over lengere av-
stander. PA eksponerte steder slites rSmke-
rosebusker sund, og ilanddrevne grener og
rhizomdeler er observert flere steder (R.
Elven pers. medd.).

PA Helgoland i Nord-Tyskland har man
sett hagesanger (Syluia borin) ete rynke-
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rosefrukter (Snow & Snow 198ti), og det er
vel sannsynlig at andre fugler gjgr det
ogs6. R. Elven (pers. medd.) har observert
trost rasere nypeh6sten til r5mkerose.
Nypene er store, sA smAfugl mA rive los
biter av fruktkjottet, og det er slett ikke sA
sikkert at smAnottene blir fortrert av smA-
fugl. Storre fugler, som den altetende krA-
ka (Coruus corone) og grAtrost (Turdus
pilaris) m.fl. er mer sannsJrnlige spredere.
Betydningen av fuglespredning er ukjent,
men fuglespredning kan vere den viktig-
ste Arsaken til de mange rSmkerosene som
vokser utenom strender.

Fem av seks rynkerosefunn som bie
publisert i L962 var giort pA strender, det
sjette pA skrotemark. Storparten av funne-
ne som er giort til i dag er ogsA fra stren-
der. En del er fra steder der det er langt til
narmeste plantede r5mkerose, og J. Stene
(O) antok i 1950-Arene at det forste funnet
i Telemark skrev seg fra ilanddrevne
nyper. Mange funn er gjort pA ubebodde
holmer og oyer (f. Alm et al. 1987). Mye
tyder pA at vanntransport av nJaper er den
viktigste spredningsm6ten for r;mkerose.

Spredningsmonsteret kan imidlertid
vere mer komplisert enn som sA. Fra pri-
merlokaliteter pA strender kan den ha
blitt tatt inn i hager, for 6 bli fuglespredt
derfra til skrotemark - og strender. Mange
rynkeroser har aldri gAtt via strender; de
stammer fra handelsvare som ble plantet
i hager og anlegg. Rlmkerose plantes sta-
dig; rundt privathus og i omfattende grad
i borettslag, parker, rundt kjopsentra,
industrianlegg og langs veger. Motorveg-
skr6ninger og rundkjoringer med rynke-
rosebeplantinger er et ganske vanlig syn i
Sor-Norge.

Voksesteder
Opplysninger om voksested er fraverende
eller mangelfulle pA mye av plantemateri-
alet som finnes i norske herbarier. Pa ryn-
kerose-materialet er det derimot relativt
mange voksestedbeskrivelser. De faller i to
hovedgrupper: havstrender og skrotemark.

PA strender finnes den pA strandberg,
sand- og grusstrender og mellom steiner og
blokker i fiara. Den vokser i tangvoller og
strandnere grasmarker, bAde pA basefat-
tig og baserikt substrat (f.eks. skjellsand),
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pA magert sAvel som naringsrikt. Den er
angitt fra dynegrashei (Sogn og Fjordane,
Selje, Ervik pA Stad, H. Edvardsen & R.
Elven 1981, TROM) og er observert i slik
vegetasjon i sanddyneomrdder pA Lista,
Jreren og Karmgy. Rlmkerose vokser
enkeltvis, i smA bestander eller danner
kratt som kan bli opptil 2 m h6ye. Den
mest detaljerte beskrivelsen av strand-
kratt med rynkerose har vi fra Flekkeroya
i Kristiansand (DamsgArd 1984), der arten
fortrinnsvis opptrer pA litt fuktig grusjord.
Den trenger ut andre busker, ogsA andre
rose-arter, og blir enerAdende. Feltsjiktet
blir svert sparsomt inne i r;mkerosekrat-
tene; urter og gras opptrer mest i den lys-
6pne kantsonen, helst vanlige fuktengar-
ter. Tilsvarende forhold er observert i
andre strandkratt. Flere steder vokser
langstrakte kratt i nedre del av epilitora-
len. som en tett bord mellom strandsonen
og innenforliggende eng (figur 2), skrote-
mark, kratt eller skog. Rynkerose inntar
her en nisje som ingen norske arter fuller,
bortsett fra i Trpndelag der tindved
(HippophaE rhamnoides) vokser bl.a. pA
slike steder.

Veikant, jernbaneskrAning, elve- og kai-
forbygning, industritomt, Akerkant, eng-
kant er betegnelser som er brukt pA herba-
rieetiketter. Disse samsvarer med egne
observasjoner om voksesteder for rynkero-
se utenom strender. I ett tilfelle angis ryn-
kerose som "vill i skogen" (Vestfold,
Horben, Bastay, A. Rgstad 1953, TRH). En
kan anta at det mA dreie seg om en lys-
6pen skog; iallfall er det lite sannsynlig at
rynkerose vil etablere seg i skog med slut-
tet kronedekke, for arten ser ut til A vrere
utpreget lyskrevende.

Rynkerose har et stort spenn i vokseste-
der. Den gAr pA ulike typer substrat, men
helst pA slike som er periodevis godt dre-
nert. Den tAler A vokse i saline og brakke
miljoer, og i jord uten pAvirkning av sjo-
salt. Arten har dertbr svert gode muhghe-
ter til A ekspandere ybterligere i Norge og
inng6 i en lang rekke Apne vegetasjons-
typer.

Rynkerose i andre land
Rynkerose er ni vanlig forvillet i Nord- og
Vest-Europa (Kl65terskj' 1968).



Figur 2. Kratt av rynkerose (Rosa rugosa) i strandkant, i overgangen mellom Apen steinstrand og
artsrik tgrteng. Ostfold, Moss, Alby pA Jelgya, mai 1995. Foto: Eli Fremstad.

Thickets of Japanese Rose (Fosa rugosal at the transition between open, stony shore and species-rich
dry meadow.

Rynkerose hgrer naturlig hjemme i Qst-
Asia fra Korea og Nord-Kina over
Kamtsjatka og Sakalin til Japan der den
vokser pA sand- og grusstrender. Hvor
lenge den har vrert i Europa er litt uvisst;
kildene er motstridende. Den skal ha vart
sett i Europa for forste gang i 1796, men
ble utbredt forst etter 1845 da P.F. von
Siebold gienoppdaget den i Japan (Lange-
land 1994). Ifolge Hegi (1923) ble den inn-
fort til Mellom-Europa etter 1860 og obser-
vert forvillet iallfall femti Ar senere. I Est-
land har den imidlertid vrert siden 1825 da
den ble innfort til Tartu (Kuusk et al.
1996). I de baltiske landene finnes den pA
strender og pA innlandslokaliteter etter A
ha blitt plantet r parker, grontanlegg og
hekker langs veier og for stabilisering av
dyner. Bildet er det samme i de nordiske
landene.

Olsson (1993) anser at r;rnkerose danner
et eget plantesamfunn, Agrop5n'o-Rosetum
rugosae, i sgrvestsvenske sanddJmer sam-
men med kveke (Elymus repens) og geit-
rams (Epilobium angustifolium). Han

angir ogsA at 4mkerose spredte seg raskt
pA den sgrsvenske gstersjgkysten etter
1950. Den ble fgrst rapportert i 1932 fua
Falsterbo (Tyler 1996). I 1993 ble den for
fgrste gang funnet pA havstrand i PiteA-
traktene i Nord-Sverige, mens den der tid-
ligere var kjent fra sandtak og annen skro-
temark (Stenberg 1994). I Danmark er den
vanlig som forvillet (Hansen 1984, Madsen
& Lyck 1991), og naturalisert pA strender
(Hansen 1984). Det samme gjelder i
Finland der den er forvillet i innlandet og
langs kysten til Osterbotten (Hiimet-Ahti
et al. 1986). Uotila (1988) angir den for
skjargArden. I Storbritannia er 4mkerose
mye nyttet som "stock" for kultivarer og
som prydplante, bl.a. i masseplantinger
langs veger. Den er naturalisert i sanddy-
ner og pA skrotemark. Britene melder ogsA
om hybrider med andre rose-arter (R. cani-
na, R. dumalis, R. uillosa ssp. rnollis, Stace
1991). Likevel er rlmkerose ikke med i en
liste over de 204 vanligst forvillede frem-
mede plantene i Storbritannia (Hill et al.
1994). Det ser ut til at 4mkerose opptrer
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pi omtrent samme typer voksesteder i de
nord-europeiske landene den rapporteres
fra.

Virkninger pA norsk flora
Rynkerose er en vellykket innvandrer.
Men inneberer den en trussel for norske
arter? Dette sporsmAlet har vi ikke data
for 6 besvare, men mange observasjoner
gir grunn for A tro at den kan vere det.
Det gjelder serlig pi strandlokaliteter, der
den har storst tendens til 6 danne store,
sammenhengende kratt.

Rundt Oslofiorden og pi Agderkysten er
den sett pA gras/urterike, torre, strandne-
re enger der det finnes en rekke bevarings-
verdige, hjemlige arter. Det er ikke under-
sgkt hvilke virkninger r;mkerose kan ha
pA torrengarter pA slike steder, men det
synes klart at den lokalt kan presse ut
arter som har hoyere prioritet i bevarings-
sammenheng. Den vokser ogsA i geolitoral
og i overgangen geolitoral - epilitoral, der
det pA sorlige strender finnes konkurran-
sesvake, ganske sjeldne urter. Etablering
av r5mkerose pA slike strender vil innebe-
re en fare for hjemlige arter. PA tronderske
strender kan ungplanter og vegetative
skudd av tindved tenkes A bli undertrykt
av rynkerose enkelte steder, men vi har
ingen oversikt over hvorvidt det mellom
rynkerose og tindved er et konkurransefor-
hold som er til rynkerosas fordel i det
lange lgp.

Takk
Takk rettes til konservatorene i herbarie-
ne i BG, KMN, O, TRH og TROM for
anledning til A registrere materiale; til
Bodil Wilmann, NINA, for kartproduksjon
og enkelte lokalitetsangivelser og Reidar
Elven for innspill til artikkelen og gjen-
nomlesing av den. Norges forskningsrid
har gitt driftsmidler til prosjektet om frem-
mede planter.
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Skammekroken

Et av de mange okopolitiske moteordene er

"biologisk mangfold" - "biodiversiteto.
Slike ord er tydeligvis tilrettelagt for poli-
tikerne slik at de kan smykke seg med en
viss porsjon miljobevissthet i sine foredrag
og utredninger. Det er bare A putte disse
ordene innimellom de vanlige frasene, si
tar det seg pent ut. Dessverre later det til
at visse forskere og naturforvaltere ogsA
s5mes at slike ord gjor seg veldig godt, sar-
lig hvis soknadene eller rapportene skal
vurderes av politikerne. Da er det best A

ha med sA mange som mulig, helst i n-te
potens!

Her kommer et eksempel pA bruk av

"biologisk mangfold" og hva som kan put-
tes inn i denne betegnelsen:

Biologisk mangfold i Follo. Rapport II:
Viktige omrAder for det biologiske mang-
foldet i Follo. - Prosjektleder Bjorn Iuell.
1996. Blant annet stottet av Norsk Forsk-
ningsrAd og MiljOdepartementet med ut-
gangspunkt i Rio-konferansen. Forsida
smykkes av en stor bjorn. Hva bjornen har
p6 forsida i en rapport om Follo hg1orc? Jo,
for tydelig A illustrere en art som er for-
svunnet: "I folge Bygdebok for tr'rogn,
gArdshistorien, ble det skutt bjgrn i Seier-
stenmarka ved Drobak ca. ir 1670. En rek-
ke arter er forsvunnet fra Follo giennom
tidene, men det gjenvarende biologiske
mangfoldet er likevel bAde spennende og
eksotisk." Jeg spor, fins det ikke bedre
eksempler enn et angivelig bjorneskinn fra
sYunne tider?

Fra innholdet: "For at kommunene skal
kunne ivareta nasjonale interesser n6r det
gjelder bevaring av det biologiske mangfol-
det mA de ha en god oversikt over det bio-
Iogiske mangfoldet lokalt. Det vil imidler-
tid vere bAde gkonomisk og praktisk uten-
for rekkevidden til en norsk giennom-
snittskommune 6L foreta en vitenskapelig
og detaljert feltundersokelse av kommu-
nens totale areal for A kartlegge det biolo-
giske mangfold pA artsnivA. Noe slikt ville

ogsA vere helt unodvendig, fordi man
trenger ikke nodvendigvis 6 ha detalj-
kunnskap om absolutt alle artene i de for-
skjellige omr6dene for A kunne ta vare pi
dem. Med bakgrunn i den pressete res-
surssituasjonen de fleste norske kommu-
ner stAr overfor, er det derfor valgt en
pragmatisk og noktern innfallsvinkel, hvor
det ikke fokuseres pA artene, men pi leve-
omrAdene. For de fleste arters vedkom-
mende antas dette A vare tilstrekkelig.
Ihvertfall som et forste skritt.o

Videre: "Regional oversikt og god lokal-
kunnskap, kombinert med en smule faglig
skjonn, viste seg imidlertid A vere en
brukbar erstatning for dyperegAende oko-
Iogiske betraktninger rundt disse spors-
mAlene."

Jeg tillater meg 6 sporre: Trengs det
ikke nettopp biologisk detaljkunnskap for
A drive med biologisk mangfold? Hva blir i
sA fall igjen av mangfoldet? Skal den even-
tuelle kommunens okonomi til en hver tid
bestemme hva som skal utredes? Og er
dette med okonomien noe biologene skal
uttale seg om i en vitenskapelig rapport? -
Vitenskapelig i den forstand at den faktisk
er stgttet av Norsk forskningsrAd. - Hvis
biologene skal begynne A bruke kommune-
okonomi som innfallsmetode for hvordan
arbeidet skal utfores, er vi pA meget utryg-
ge veger. Jeg aner et farlig <samrore> mel-
lom forvaltningsrettete biologer, politikere
og kommuneokonomer. Farlig pA den
mAten at biologene derved enklere kan fA
penger til sine prosjekt mot at de kommu-
nale politikerne og utbygginsetatene fAr
lettere spillerom. I en nar framtid kan vi
kanskje oppleve oppkjop av biologer og
naturforvaltere? PA lik linje med fotball-
spillere...

- Jeg grosser ennu herjeg st6r...
Neste gang skal vi se pA bruken av en

annet moteord - "berekraftig". Klaus
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Epifyttiske alger pA tarestilker
fraVega - et omride med varierende

tettheter av krikeboller
Anne Cathrine Marstein

Marstein, A.C. 1997. Epiflrttiske alger pA tarestilker fra Vega - et omride
med varierende tettheter av krAkeboller. Blyttia 55:123-129.
Epiphytic algae on kelp stipes from Vega - an area with varying densities
of sea urchins.
- A sample of giant kelp, Laminaria hyperborea Gunn.(Foslie), was made
outside Vega (Nordland county), an area with varying densities of the gre-
en sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis. The kelps were collec-
ted from one station with low (Bremstein), and one with heavy
(lndreskjer) grazing pressure. Algal epiphytes on the kelp stipes were
examined. A total of 45 species was found; 31 red, 10 brown, and 4 green
algae. The most common species were Polysiphonia stricta, Audouinella
purpurea, Palmaria palmata and Ptilota gunneri. The average number of
epiphytic algae was higher at the station with heavy grazing pressure,
than at the station with low grazing pressure. Crustose algae were most
abundant at the station with low grazing pressure.

Anne Cathrine Marstein, Lund, 2150 Arnes

Resultatene som presenteres er en del av
en hovedfagsoppgave, giennomfgrt ved
Universitetet i Oslo (SOrIie 1994). Opp-
gaven inngikk som en del av prosjektet
"Marinbotanisk forskningsprosjekt om
tare- og tareskogsgkologi", under det nasjo-
nale forskningsprogrammet om nordnorsk
kystokologi (MARE NOR).

Innledning
Stortare og tareskog
Utenfor store deler av Norges kyst stAr tet-
te undersjoiske skoger av stortare. Denne
flerArige brunalgen vokser i tette bestan-
der fra 2 - l0 (15) meters dyp, og danner et
saregent samfunn; tareskogen. Karakte-
ristisk for tareskogen er blant annet arts-
rikdommen - et rikt utvalg av alger og dyr
lever knyttet til tareplantene. Videre st6r
den for en betydelig produksjon av orga-

nisk materiale, hvert Ar produseres omlag
10-15 kgC/mz. Arealet av tareskog utenfor
kysten er beregnet til ca. 8000 1s12 (Sivert-
sen 1991). Dette er like mye som arealet av
dyrket mark i Norge. I de rikeste omrAde-
ne kan man finne fra 8 til 30 planter, og
inntil 30 kg (friskvekt) pr. m2. Av dette blir
store mengder hostet hvert Ar for komersi-
ell utnyttelse. Eksempelvis ble det hOstet
165 000 tonn tare ved taretrAling i 1990
(hovedsakelig fra kysten av Vestlandet).
Taren blir brukt som rAstofftil produksjon
av alginat - et fortykningsmiddel som bru-
kes i legemiddelindustrien. Stortare er
derfor bAde pkologisk, kvantitativt og Oko-
nomisk en av de viktigste artene i vAr
marine flora.

Stortare kan blant annet kjennetegnes
ved sin tredeling av thallus. Algen er festet
til underlaget med et fler6rig festeorgan
(hapterer), yidere har den en flerArig, stiv



124 Anne Cathrine Marstein

stilkdel (stipes), og en ettArig, flikete blad-
plate (lamina) (figur 1). Den treaktige
stilkdelen gw at plantene alltid stAr opp-
reist i vannet, og ved lawann kan taresko-
gen bli stAende delvis over vann. Stipes
kan bli inntil 3 meter lang. Den overste
delen av stipes, som er den yngste, er som
regel glatt og slimete og fri for pAvekst-
organismer. Eldre deler av stipes har imid-
lertid en karakteristisk ruglete overflate.
Tykkelsesveksten styres av daglengden, og
stortare vokser om vinteren. Den uregel-
messige veksten gjgr at det avsettes vekst-
soner i stipes, som minner om irringene
hos trer. Ved hjelp av disse vekstsonene
kan man anslA tareplantenes alder.
Maksimal alder er avhengig av vokseste-
det. Ved Isle of Man er det ikke funnet
planter eldre enn 10 Ar (Kain 1971), mens
det er observert planter pA 18 Ar ved
Finnmark (Sjotun et aI. 1993) og 25 hr
gamle tareplanter ved Island (Gunnarson
1991).

I en uber6rt tareskog er tareplanter fra
forskjellige Arsklasser representert, og
planter med ulik hoyde danner flere sjikt
over substratet. Lamina pA de stOrste tar-

Figur 1. Stortare.

Giant kelp.
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plantene danner et tett bladdekke, som
kan redusere lyset med opptil 90 7o pil vei
ned mot bunnen. Dette tredimensjonale og
varierte habitatet blir utnyttet av en lang
rekke organismer. Blant annet er de opp-
rette tareplantene et viktig bidrag i kon-
kurransen om ledig vokseplass for fastsit-
tende alger og dyr. Det er beregnet at en
tareskog med 20 tareplanter pr.m2, vil gke
tilgfengelig substratareal med ca. 750 Vo,

sammenlignet med arealet av bunnen
under plantene (Drach 1949). Den ruglete
overflaten er i tillegg ypperlig egnet som
feste for epifytter, og som regel finner man
et svert variert og artsrikt epifuttsamfunn
i tareskogen. Imidlertid er ofte enkelte
r6dalger de mest ioynefallende (figur 2).
Dette pAvekstsamfunnet er av stor betyd-
ning som skjulested for frittlevende sm6-
dyr, som igjen er viktig fode for fisk. Fisk
benytter i sin tur tareskogen som skjule-
sted, "spiskammer> og oppvekstomrAde.

Bakgrunn for undersokelsen
De viktigste beiterne i tareskogen er krA-
kebollene. Rundt 1970 dukket det opp
enorrne bestander av den gronne drobak-
krAkebollen, Strongylocentrotus droebachi'
ensis, ulike steder langs kysten. KrAke-
bollene gikk til storangrep pA tareskogen,
og i store omrAder, fra Trondelag og nord-
over, ble tareskogen helt oppspist. Under
nedbeitingen ble det observert at krAkebol-
lene beveget seg oppover langs stipes (figur
3), og at de spiste de epifuttiske algene f6r
selve tareplanten (Hagen 1983). OmrAdene
der tareskogen er forsvunnet er dominert
av skorpeformede kalkalger, en gruppe
alger som pA grunn av sin tette tilhefting
til underlaget og sitt harde thallus er rela-
tivb beiteresistente.

Det er giort fA undersokelser i tilknyt-
ning til tareskogen i Norge tidligere, og det
foreligger liten kjennskap til tareskogens
artsrikdom, samt betydning som habitat
og Okosystem. Det eksisterer ogsA fA detal-
jerte beskrivelser av pivekstfloraen. For 6
kunne vurdere konsekvensene av omfat-
tende endringer i dette samfunnet, er det
blant annet viktig med en bred forhAnds-
kjennskap til artssammensetningen i ubei-
tet tareskog. Et av mAlene med denne
undersokelsen var derfor A utvide kunn-
skapen pi dette omr6det.



Figur 2. Epifyttsamfunn pd tarestilk, med
dominans av rodalger. Alger som kan sees pi
bildet er blant annet vanlig rosenror (Lomen-
taria clauellosa), rgddokke (Polysiphonia
stricta), smalving (Membranoptera alata) og
fagerving (Delesseria sanguinea) (foto: Stein
Fredriksen).

Epiphyte community on a kelpstipe - showing the
dominance of some red algae (photo: Stein
Fredriksen).

Figur 3. KrAkeboller som beiter pA tarestilker
(foto : Stein Fredriksen).

Sea urchins grazing on kelpstipes (photo : Stein
Fredriksen).



126 Anne Cathrine Marstein

Artssammensetningen i den marine flo-
raen varierer langs kysten, og Vega ligger i
et overgangsomr6de der bAde nordlige og
sprlige arter har sine utbredelsesgrenser
(Rueness et al. 1990). Algefloraen i dette
omrAdet er ikke undersgkt tidligere, og en
beskrivelse av den epifyttiske floraen var
derfor ogsA av biogeografisk interesse.

For A kunne studere eventuelle variasjo-
ner i den epifyttiske floraen i lys av bei-
ting, ble materiale samlet fra 6n stasjon
med lav (Bremstein) og 6n stasjon med hoy
(Indreskjer) tetthet av krikeboller. Det
ble foretatt innsamling bAde vir og hgst,
og hapterer og stipes ble noye analysert for
alle epifyttiske alger. Totalt ble 51 tarestil-
ker undersokt.

Omride- og stasjonsbeskrivelse
OmrAdet for feltundersokelsene ligger i
Vega kommune i Nordland fylke (figur 4).
Her var det tidligere store forekomster av

65"45

t1'20' lr'20'

Figur 4. Kart over omr6det rundt Vega (Nord-
land fylke), som viser de to undersgkte lokalite-
tene. Grensen mellom det ubeitede og det beite-
de omrAdet er tegnet inn.

Map showing the area around Vega (Nordland
county), and the two sample sites. The border
between the grazed and the ungrazed area is
marked.

BLYTTIA NR. 3 1997

stortare, og noen av de forste meldingene
om nedbeiting av tareskogen kom fra den-
ne delen av kysten (Sivertsen & Bjgrge
1980). I omr6det rundt Vega finnes nA
tareskog i ulike faser av nedbeitingspro-
sessen. Lengst ute stAr tilsynelatencie
ubeitet tareskog med lave tettheter av krA-
keboller, mens nedbeitede omrAder med
store tettheter av krAkeboller dominerer i
indre strOk. I overgangssonen mellom det
ubeitede og det nedbeitede omrAdet finnes
tareskog i intermediere faser av nedbei-
tingsprosessen. Figur 4 angy beliggenhe-
ten til de to undersokte lokalitetene, Brem-
stein og Indreskjar, og overgangssonen
mellom det ubeitede og det nedbeitede
omrAdet er markert. Begge stasjonene lig-
ger Apent til ut mot havet. PA Bremstein
stAr tareskogen ned til ca. 15 meters dyp.
Tareplantene stAr i flere sjikt over substra-
tet, og smA individer danner et eget sjikt
nar bunnen. Tettheten av krAkeboller er
lav; 1-3 pr. m2. PA Indreskjar vokser tare-
skogen kun ned til ca. 5 meters dyp, og
sjiktet med smA tareplanter mangler helt.
Tettheten av krAkeboller er hoy, opptil 50
pr.m2.

Resultater og diskusjon
Floristiske observasj oner
Totalt ble det registrert 61 ulike epifyttis-
ke alger, hvorav 45 av algene ble bestemt
til art (tabell 1). Ingen av artene vokser
bare pA stortare, de kan ogsA vokse pA
stein, eller epifottisk pA andre algearter.
De fleste epifyttene var rodalger (31 arter),
mens det ble registrert frerre brunalger (10
arter), og fA gronnalger (4 arter). En
cyanobakteie, Cyanocystis uiolacea, bIe
ogsA inkludert i registreringene, fordi den-
ne utmerket seg ved A vare svrert hyppig
forekommende. De vanligste artene pA
begge lokalitetene var roddokke (PoIy-
siphonia stricta), rodfilt (Audouinella pur-
purea), sol (Palmaria palmata), draugfier
(Ptilota gunneri) og kimplanter av Deles-
seriaceae spp.. Men ingen av disse artene
dominerte i biomasse. Tvert imot var de
fleste algene enten redusert i stgrrelse
eller kun kimplanter, og materialet var
generelt karakterisert av svart liten epi-
fyttbiomasse. Observasjonene awiker fra
en rekke tidligere undersokelser, som be-

l!'
/"

ts' I

,L,,, !

\ \ ,-,*LSat / \
(o I u""" 7L/



BLYTTIA NR.3 T997

skriver hvordan rgdalgene smalving
(Membranoptera alata), sal (Palmaria pal-
mata), eikeving (Phycodrys rubens) og
draugfer (Ptilota gunneri) dominerer i
biomasse pA stortarestilkene (Marshall
1960, Jorde 1966, Whittick 1983). Trolig
representerer disse artene et klimakssam-
funn: et resultat av konkurranse om blant
annet lys og vokseplass. SmA pAvekst-
mengder oghoyt artsantall, som ble funnet
i denne undersokelsen, tyder pA at tare-
plantene har vrert utsatt for et storre bei-
tepress enn pA forhAnd antatt. Dersom de
store dominerende algene blir beitet vekk,
vil dette oke tilgangen pA lys og plass, slik
at ogs6 mindre og mer konkurransesvake
arter kan vokse fram.

En rekke av algene som ble registerert,
er skorpeformede rodalger. Artsbestem-
melse av slike skorper kan vrere svrert
komplisert, og krever fertilt materiale for
sikker identifikasjon. For de to skorpefor-
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mede algene Erythrodermis allenii og
Rhodophysemopsis hyperborea, ble be-
stemmelsen basert pA vegetative karakte-
rer. Artene er derfor bestemt med et visst
forbehold. Funnene er allikevel interessan-
te, fordi disse algene hverken er funnet pA
stortare eller sikkert registrert i Norge tid-
ligere. Erythroderrnis a.Ilenii er det skorpe-
formede stadiet i livssyklus til rgdalgen
kjent under navnet smAblekke (PhyIIo-
phora trailli). Denne algen er registrert fra
Trondhjemsfiorden (Sivertsen 1981), og
flere steder langs kysten av Sor-Norge. En
bor derfor vrcre oppmerksom pA at ogs6
artens skorpeformede fase kan finnes i dis-
se omrAdene. At de to skorpeformede alge-
ne ikke er observert her tidligere betyr
ikke nodvendigvis at artene er sjeldne
langs Norges kyst. Algene kan lett bli over-
sett i feltundersokelser, eller de kan ha
blitt forvekslet med andre skorpeformede
r0dalger.

Tabell 1. Epifrttiske alger pA tarestilker fra Vega (Nordland fylke).

Epiphytic algae on kelp stipes from Vega (Nordland county).

RHODOPITYCEAE (RODALGER)
Aglaothamnion hookeri
Antithamnionella floccosa (nordlig havdun)
Audouinella purpurea (filtrOdpusling)
Audouinella cf. secundata
Bonnemaisonia hamifera (2n) (rgdlo)
Callithamnion corymbosum (gaffelgrenet havpryd)
Callithamnion tetragonum (broddhavpryd)
Callophyllis cristata (smalrodh6nd)
Ceramium nodulosum (vanlig rekeklo) (syn. C. rubrum)
Corallina officinalis (krasing)
Cruoria pellita (sleipflekk)
Delesseria sanguinea (fagerving)
Haemescharia hennedyi
Lithophyllum crouanii
Lomentaria clavellosa (vanlig rosenror)
Meiodiscus spetsbergensis
Melobesia membranacea (rosenskorpe)
Membranoptera alata (smalving)
Palmaria palmata (sol)
Peyssonnelia dubyi (skrukkeskinn)
Phycodrys rubens (eikeving)
cf. Phyllophora traillii (2n)
Polysiphonia stricta (r/ddokke) (syn. P. urceolata)
Pterosiphonia parasitica (sm6fi er)
Ptilota gunaeri (draugfer) (syn. P. plumosa)
Rhodomela confervoides (teinebusk)
Rhodomela lycopodioides
cf. Rhodophysemopsis hyperborea
Scagelia pylaisei (stor havun) (syn. Antithamnion boreale)
Titanoderma pustulatum
Turnerella pennyi (draugore)

PIIAEOPITYCEAE (BRI'NALGER)
Alaria esculenta (butare)
Cutleria multifida (2n) (brunbendel)
Desmarestia aculeata (vanlig kjerringhir)
Desmarestia viridis (mykt kjerringhAr)
Ectocarpus fasciculatus (knippesli)
Laminaria hyperborea (stortare)
Pilayella littoralis (perlesli)
Sphacelaria caespitula (taretufs)
Sphacelaria cirrosa (bruntufs)
Sphacelaria rigidula (gatreltufs)

CHLOROPI{YCEAE (GRONNALGER)
Cladophora rupestris (vanlig gr6nndusk)
Derbesia marina (grgnnhyfe)
Spongomorpha aeruginosa (liten grpnndott)
Ilronema curvatum

CYANOPHYCEAE (BIAGRONNALGER)
Cyanocystis violacea
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To rgdalger med sgrlig hovedutbredelse
- broddhavpryd (Callithamnion tetrago-
num) og Haemescharia hennedyi- fikk sin
nordlige utbredelsesgrense flyttet i denne
undersgkelsen. Temperaturen blir ofte an-
sett for A vrere den mest avgiorende fakto-
ren for algers utbredelsesgrenser (Bree-
man 1988, Rueness et al. 1990). Det fore-
ligger imidlertid ingen eksperimentelle
undersokelser over temperaturkrav- og
toleranser for disse artene. Kan hende er
temperaturen avgjorende for artenes nord-
grenser, men de kan ogsA ha blitt oversett
i tidligere feltundersgkelser, eller ha blitt
feilidentifisert. I tillegg er deler av kyst-
strekningen nord for Vega lite undersokt.
Det er derfor mulig at disse artene ogsA
kan finnes lengre nord.

Variasjoner mellom det
beitede og det ubeitede omridet
Gjennomsnittlig antall epifyttiske alger
per tareplante ble beregnet for hver av de
to stasjonene. Med utgangspunkt i tidlige-
re undersgkelser. ville man forventet 6 fin-
ne lav diversitet (og dominans av enkeltar-
ter) i en "uberort" tareskog. Resultatene
viste imidlertid at antall alger var h4yerc
pA Bremstein (ubeitet) enn pA Indreskjer
(beitet), bAde i mars og september (figur 5).
Observasjonene kan tyde pA at den antatt
ubeitede lokaliteten allikevel har vrert
utsatt for et visst beitepress. Det er tidlige-
re vist at beiting bAde kan oke og redusere
diversiteten i algefloraen (Lubchenco
1978). Utfallet avhenger av om artene som
blir spist er konkurransemessig domine-
rende i samfunnet eller ikke. samt av
intensiteten i beitepresset. Svrert hgye
tettheter av beitere vil redusere diversite-
ten, slik tilfellet har vart pA Indreskjer.
Middels tetthet av herbivorer kan derimot
SL gkt diversitet - dersom krAkebollene
spiser de potensielt dominerende artene.
NAr biomassen av disse blir holdt nede. vil
en rekke andre arter fA bedre plass og lys-
tilgang. En slik situasjon kan forklare det
relativt hoye artsantallet, samt de smA
pAvekstmengdene som ble funnet pA
Bremstein. Resultatene viser imidlertid at
det kan vere vanskelig A avgtrore om et
omrdde er beitet eller ikke, og at man mA
v&re varsom med pA forhAnd A karakteri-
sere et omrAde som ubeitet.
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Figur 5. Gjennomsnittlig antall epifyttiske
alger pr. tareplante pA de to stasjonene i mars
og september. Standardfeil er tegnet inn.

Average number of epiphytic algae for each kelp-
stipe in March and September. Standard error is
marked.

Algenes thallusform er av stor betydning
for hvor motstandsdyktige de er ovenfor
beiting. Mens filamentose, tynne bladlig-
nende og fint forgrenede arter er mest
utsatt for A bli spist, er tykke, leraktige og
skorpeformede arter de mest motstands-
dyktige (Littler et al. 1983). Spesielt er
skorpeformede kalkalger suksessfulle i
omrAder med hgyt beitepress (Steneck
1986); algene er mindre spisbare bdde pA
gTunn av sitt harde thallus og et lavt
nreringsinnhold (Littler et al. 1983). Det
ble beregnet at skorpeformede alger ut-
gjorde ca. 30 Vo av det totale artsantallet
pd Indreskjrcr, mens de bare utgjorde ca.
13 Vo av algene som ble funnet pA Brem-
stein. Den relativt hoye andelen pA Indre-
skjrer, er trolig et resultat av sterkt beite-
press. Forsok har ogsA vist at krAkeboller
viser f6depreferanser, og at de beiter selek-
tivt ved tilstrekkelig tilgang pA alger
(Vadas 1977, Himmelmann & N6d6lec
1990). Blant annet vil krAkebollene for-
trinnsvis spise smA tareplanter, og la de
utvokste individene sti igjen (Leinaas
1993). I denne underspkelsen ble juvenile
tareplanter registrert med lav frekvens pA
Indreskjrer, der de sannsynligvis er blitt
beitet vekk. En art krikebollene ikke blir
tiltrukket av er rpdalgen sgl (Palrnaria
palmata) (Himmelmann & N6d6lec 1990).
Denne algen forekom med relativt hoy fre-
kvens pi begge stasjoner.
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Taglstarr Carex appropinquata - rik
forekomst funnet i Vf Larvik (Brunlanes),

uTMEouo NL 593,383

Forekomsten ble oppdaget 27.5.1997 av
Trond Grostad, og befinner seg pA militrert
omrAde (men tilgjengelig for almenn ferd-
sel) pA Rakke i Brunlanes. PA befaring
27.6.1997 anslo vi populasjonen til ca 50
individer (tuer). Arten vokser i ei ipen
sump dominert av sennegras og duskstarr,
ved en bekk ner utlopet i sjgen. Opp-
str6ms lokaliteten loper bekken gjennom
et stort omrAde med svartorskog, mens
terrenget rundt selve lokaliteten bestAr av
en mosaikk av svaberg, sandtorrenger og
leirflater. Rundt selve utlopet snewer
fuktdrAget seg inn til ei groft mellom sva-
berg, og her finnes ikke arten. Sumpa
deles i to av en kjerrevei som gAr i kulverb
over bekken. Noen fi individer finnes i den
ovre delen, mens arten altsi er svert tall-
rik i den nedre delen av sumpa.

Arten er ikke rodlistet i Norge, men
svart nprikkvis" utbredt, med som regel
langt mellom populasjonene. Utbredelsen
er ostlig, med sorvestgrense i Telemark.
Utbredelsen i de tre vestligste fylkene (Bu,
VF, Te) er som fglger (utifra belegg ved
herbariet i Oslo (O): I Buskerud er arten
kjent fra Ringerike, Hole, Lier, Drammen,
Nedre og Qvre Eiker, Modum og
Kongsberg - men ikke fra fiordkommune-
ne Royken eller Hurum. I Vestfold er den

fraf4r kjent fra Holmestrand (1957), Borre
(1918), Stokke (1956), Ramnes (1956,
1957, 1965, tre ulike lokaliteter), TJOme
(1890, 1908, 1965, to ulike lokaliteter) og
Sandefiord (med nyeste belagte Vestfold-
funn og det nermeste til den nye lokalite-
ten: NapperOdtjernet, Finn Wischmann
1973). I Telemark er arten kjent
fra GrenlandsomrAdet (Porsgrunn, Skien,
Bamble - storb sett gamle funn) samt ett
funn i Sauherad. Nyeste belegg fra de tre
fylkene er fra Te Porsgrunn (Eidanger):
H aya; Anders Often og Tore Berg 1993
(HAgya ligger rett ut fra vestkysten av
Brunlanes). Often og Berg har notert "stor
populasjon" pi arket, men ikke anslAtt
individtallet.

Den nye forekomsten har Apenbar lokal
(kommunenivA) og regional (Ytre Oslo-

fiord/Skagerrakkysten) verneverdi. De ov-
rige lokalitetene i regionen (som mange er
gamle) bor oppsokes. Det foreligger ikke
data over individantall pA de Ovige norske
lokalitetene, men erfaringsmessig er
mange av artens populasjoner individfatti-
ge, og det skulle ikke forundre meg om
denne lokaliteten dermed ogsA mA anses 6
ha en viss betydning for artens norske
totalpopulasjon.

Jan Wesenberg
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Vedlevende sopp som indikatorarter
pi kontinuitet i Ostnorske granskoger

Bird Bredesen, Reidar Haugan, Rune Aanderaa,
Irene Lindblad,Biorn Okland og Oystein Rosok

Bredesen, 8., Haugan, R, Aanderaa, R., Lindblad, 1., @kland, B. & Rssok,
@. 1996. Vedlevende sopp som indikatorarter pA kontinuitet i ostnorske
granskoger. Blyttia 54: 1 31-1 40.
Wood-inhabiting fungi as indicators on ecological continuity within spruce
forests of southeastern Norway.
- During the last years, a lot of attention has been paid to the value of old
growth forest in biodiversity conservation. The aim of this work was to stu-
dy the substrate ecology and affinity for continuity forest of some wood-
inhabiting fungi, and evaluate their suitability as species indicating contin-
uity in dead and decaying wood. All the studied species mainly grows on
logs of Picea abies, and most of them seem to have relatively strong pre-
ference for thick logs, as well as logs in certain stages of decay. Laurilia
sulcata, Amylocystis lapponica, Phlebia centrifuga, Phellinus nigrolimita-
tus, lnonotus leporina and Fomitopsis rosea were mainly found in forests
with few or no traces of management, while the other studied species also
occured in forests with more traces of cutting. This work supports other
studies stating that these fungi prefer forests of long ecological continuity,
and that they thus may be used as indicator-species. Neveftheless seve-
ral of the studied species seem to have lower affinitties to continuity in
dead wood than expected.

Bdrd Bredesen, Nils Bays vei 26, N-0876 Oslo
Reidar Haugan, Universitetet i Oslo, Botanisk hage og museum,
Trondheimsveien 238. N-0562 Oslo
Rune Aanderaa, Semsveien 184, N-l370 Asker
Irene Lindblad, Universitetet i Oslo, Biologisk instituft, Botanisk avdeling,
postboks 1066, Blindern, N-l316 Oslo.
Bjorn Akland, Norsk lnstitutt for Skogforskning, Postboks 61,
N-1432 As - NLH
Oystein Rssok, Krumgata 4, N-0170 Oslo

Innledning
Norge er gjennom sin tilslutning til kon-
vensjonen om biologisk mangfold forpliktet
til A bevare det biologiske mangfoldet som
finnes innenfor landets grenser. Omkring
SOVo av artene pA norske rodlister lever i
skog (Direktoratet for naturforvaltning
1992, Bendiksen m.fl. under arbeid, Tgns-
berg m.fl. 1996), og mange av disse er
knyttet til dpd ved. Skogbruk har vrert dre-

vet i flere hundre 6r over store deler av
Norge, og pe grunn av dette har mange
arter knyttet til gammel skog trolig lenge
levd pi (sparebluss". Etter at skjematisk
bestandsskogbruk ble innfgrt pi 1950-tal-
let, har trolig mange arter gitt ybterligere
tilbake. Driftsformen har tatt lite hensyn
til naturlig skogdynamikk, noe som trolig
har hatt store negative konsekvenser for
mange arter (se bl.a. Aanderaa 1993).
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Bruk av arter som indikerer Okoligisk
kontinuitet i skog ble fgrst benyttet i
Storbritannia av Rose (1976). Senere er
metoder for bruk av indikatorarter for
pAvising av slike skoger blitt utviklet i
Sverige (Hallingbiick 1978, Hermansson
m.fl. 1990, Tibell 1992, Karstriim 1993,
From & Delin 1995) og etterhvert tilpasset
norske forhold (Gauslaa 1991). Nyere
undersokelser har belyst mange soppar-
ters tilknytning til gammel og lite pAvirket
skog (Karstriim 1993, Bendiksen 1994,
Framstad et al. 1995, Lindblad 1995,
Renvall 1995). Faggruppa "Siste sjanse"
ved Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus har tildels bygget videre pA disse
arbeidene, og kommet frem til en del sopp-
og lavarter som antas i indikere granskog
med lengre kontinuitet i henholdsvis dOd
ved og kronesjikt (Bredesen m.fl. 1993). Vi
testet videre ut en del arters tilknytning til
kontinuitetspreget granskog (Bredesen
m.fl. 1994). De viktigste resultatene fra
dette arbeidet presenteres her.

Definisjoner,
materiale og metoder
Kontinuitetspreget granskog betraktes her
som gammel granskog med forekomst av
lager (liggende dgde stokker) i fire ned-
brytningsstadier. Indikatorarter er defi-
nert som arter som (modifisert etter Kar-
striim 1992, Bredesen m.fl. 1993):

r har bestemte krav til sitt livsmiljg og
som ofte opptrer nAr miljObetingelsene
er oppfylt

r har en forholdsvis vid geografisk utbre-
delse

. er lette A finne og artsbestemme i felt.. ved sin tilstedeverelse indikerer et stort
mangfold av andre sjeldne og spesiali-
serte arter

Studieomr6det omfatter Telemark, Buske-
rud, Oppland, Hedmark, Oslo og Akers-
hus, og spenner fra boreonemoral til nord-
boreal vegetasjonsregion (sml. Dahl m.fl.
1986), med undersokelser i ulike hoydelag
fra ca 100 til900 m o.h.

114 proveflater, hver pA 40x40 meter,
ble lagt i 27 granskoger spredt i studie-
omrAdet i 1993. Innenfor pr6veflatene ble
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detaljerte data om dgd ved innsamlet, og
fglgende variabler ble registrert:

. nedbrytningstadium for all liggende dod
ved: nedbrybningsstadium 1 = lite ned-
brutte lreger; nedbrytningsstadium 2 =
en del nedbrutte lreger; nedbrytnings-
stadium 3 = sterkt nedbrutte leger; ned-
brytningsstadium 4 = spor av leger.. ligdiameter (1,3 m. fra tykkeste brekk-
punkt)

o hogstspor (stubber)
. antall leger i de ulike nedbrytningssta-

diene med forekomster av de utvalgte
artene

Undersokelsen omfatter lappkjuke Amy-
locystis lapponica, rekkekjuke Antrodia
serialis, piggbroddsopp Asterodon ferrugin-
ostr.s, duftskinn Cystostereum murraii,
sprekk-kjuke Diplornitoporus crustulinus,
rgdrandkjuke Fomitopsis pinicola, rosen-
kjuke F. rosea, vedmusling Gloeophyllum
sepiarium, rotkjuke Heterobasidion anno-
sum, taigaskinn Laurilia sulcata, kjottkju-
ke Leptoporus mollis, harekjuke Inonotus
leporina, granstokk-kjtke Phellinus chry-
solorna, granrustkjuke P. ferrugineofuscus,
svartsonekjuke P. nigrolimitaf us, isabella-
kjuke P. uiticola, rynkeskinn Phlebia cen-
trifuga (fig. 5), fiolkjuke Trichaptum abieti-
nwn og lamellfiolkjuke 7. laricinum. Arts-
utvalget er foretatt med grunnlag i arbei-
der som omhandler potensielle indikator-
arter i Norge og Sverige (Ingeliig m.fl.
1987, Karstriim 1992, Bredesen m.fl. 1993,
Karstrdm 1993), samt at noen mer vanlige
arter inng6r.

Det ble samlet inn belegg av interessan-
te arter i den grad dette ble regnet som for-
svarlig. Disse blir oppbevart ved Botanisk
museum i Oslo.

Resultater
Mange sopparter vokser oftest pA grove
lreger, og resultatene viser at dette spesielt
gielder enkelte arter (fig. 1). Blant annet
forekom ikke rosenkjuke (syd for Hamar)
og lappkjuke pi leger som var under 20
cm, og var svert fAtallige pi leger som var
under 30 cm i diameter. Svartsonekjuke
var 15 ganger vanligere pA lreger som var
50-59 cm i diameter i forhold til lager som
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Figur 1. Soppartenes frekvens pi leger i forskjellige dimensjonsklasser.

Frequency of the indicator species in relation diameter of the logs measured 1,3 m from the thickest end.
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var 10-19 cm i diameter, mens rynkeskinn
(fig. 5) hadde tilsvarende 8 ganger hgyere
frekvens. De sparsomme registreringene
av taigaskinn peker i retning av denne
arten kanskje har spesielt hgye krav til
grove stokker. Granstokk-kjuke, granrust-
kjuke, duftskinn, og rosenkjuke (nord for
Hamar) viste seg A vare mindre kravfulle
(fig. 1).

Sammenhengen mellom antall hogst-
spor i prgveflatene og forekomst av arter er
vist i figur 2. Lappkjuke og rynkeskinn ble
aldri pAtruffet i prpveflater med over 30
hogstspor, mens bare en liten del av funne-
ne av svartsonekjuke og rosenkjuke ble
giort i prgveflater med 40-60 hogstspor.
Ganske mange av registreringene av duft-
skinn, granrustkjuke, piggbroddsopp og
granstokk-kjuke ble ogsA gjort i provefla-
ter med over 40 hogstspor, men tettheten
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av disse artene var likevel vesentlig hoyere
i prpveflater med fA hogstspor. Det viste
seg at granrustkjuke og piggbroddsopp var
de potensielle indikatorartene som hadde
hoyest frekvens i skog med mange hogst-
spor. Rodrandkjuke opptrAdte i like hoye
tettheter i prpveflater med mange hogst-
spor som i proveflater med fA hogstspor,
mens fiolkjuke hadde en svak tendens til A

foretrekke pr6veflater med fA hogstspor.
De to sistnevnte artene var de eneste arte-
ne som ble pAtruffet i proveflater med mer
enn 80 hogstspor. De uvanlige artene tai-
gaskinn, harekjuke og lamellfiolkjuke ble
bare pAtruffet i proveflater med svart fi
hogstspor.

Forekomst av spor etter lreger (nedbryt-
ningsstadium 4) er trolig et godt m6l pA at
dgd ved har vart tilgiengelig over lengre
perioder. Derfor ble artenes tilstedevarel-
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Figur 2. Relativ tetthet av arter innenfor ulike kategorier av prgveflater fordelt etter antall hogst-
spor. Artene lengst til hpyre i figuren ble funnet i prgveflater med flest hogstspor.

Relative frequency of (left towards right) Amylocystis lapponica, Phlebia centrifuga, Phellinus nigrolimi-
tatus, Fomitopsis rosea, Cystostereum murraii, Phellinus ferrugineofuscus, Asterodon ferruginosus,
Phellinus chrysoloma, Trichaptum abietinum and Fomitopsis pinicola within sample plots in relation to
the number of old logging traces. Species to the right were found in sample plots with many traces.
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se eller fravar i proveflatene sammenlik-
net med frekvens av dette nedbrytnings-
stadiet (fig. 3). Det viste seg bl.a. at det var
signifikant flere lager i nedbrytningsstadi-
um 4 i prgveflater med rynkeskinn, svart-
sonekjuke, rosenkjuke, lappkjuke, rekke-
kjuke, isabellakjuke eller fiolkjuke, enn i
prgveflater uten disse artene (95 Vo konfi-
densintervall). Dette resultatet fremkom
selv om egnete nedbrytningsstadier for
soppartene forekom i nesten alle de under-
sokte proveflatene. Det ble ogsA registrert
en hgyere gjennomsnittlig forekomst (men
ikke signifikant) av spor etter lager i pr6-

Figur 3. Gjennomssnittlig antall leger i ned-
brytningstadium 4 (spor) i proveflater med og
uten den enkelte soppart. 95 Tokonfidensinter-
vall.

Mean number of logs in decay stage 4 (wood is
soft and overgrown by ground vegetation) in sam-
ple plots with and without presence of (from top)
Phlebia centrifuga, Phellinus nigrolimitatus,
Fomitopsis rosea, Amylocystis lapponica,
Phellinus ferrugineofuscus, Cystostereum murraii,
Phellinus chrysoloma, Asterodon ferruginosus,
Fomitopsis pinicola, Heterobasidion annosum,
Gloeophyllum sepiarium, Antrodia serialis,
Phellinus viticola and Trichaptum abietinum. 95 %
confidence interval.

veflater med granrustkjuke, duftskinn
eller granstokk-kjuke. Piggbroddsopp, som
vi pA forhind trodde var en relativt god
indikatorart, stilte seg i sarklasse. Gjen-
nomsnittsflaten for denne soppen viste seg
oftest A inneholde ferre spor etter leger
enn flater hvor arten ikke ble registrert.
Ingen nevneverdige ulikheter ble notert
for proveflater med og uten rgdrandkjuke,
rotkjuke eller vedmusling. Disse artene
vokste like gierne i prgveflater med, som
uten forekomst av spor etter leger.

Diskusjon
Artenes substratvalg
Noen vedlevende sopparter foretrekker
sarskilt grove lager (fig. 1), noe som ogsA
understottes av andre undersokelser
(Renvall 1995). Pe grunn av generell
mangel pA grove leger i skog pAvirket av
tradisjonell skogsdrift, vil disse artene fin-
ne svert lite tilfredsstillende substrat.
Dessuten har store leger generelt flere
sopparter enn sm6 stokker (Framstad m.fl.
1995).

Forekomst av et bestemt nedbrytnings-
tadium er ofte ogsA viktig for de enkelte
soppartene pga. at de hyppigst fruktifise-
rer pA stokker i bestemte nedbrytningssta-
dier (Bredesen m.fl. 1994, Lindblad 1995,
Renvall 1995). Det er derfor grunn til 6
anta at mange arter som opptrer pA flere
nedbrytningstadier i mindre grad er knyt-
tet kontinuitetspreget skog enn arter som
er bundet til et bestemt nedbrytningsstadi-
um. Dette fordi artene da har muligheter
til A spre seg fra sterkt nedbrutte leger til
lite nedbrutte leger selv om det mangler
middels nedbmtte leger pA lokaliteten.
Bredesen m.fl. (1994) viser bl.a. at duft-
skinn, piggbroddsopp og granstokk-kjuke
opptrer pA flere nedbrytningsstadier enn
f.eks. Iappkjuke og rynkeskinn.

Skoglige forhold
Skoglige forhold, som grad av kontinuitet i
dOd ved og antall hogstspor, bidrar ytterli-
gere til kunnskapen om indikatorartenes
tilknytning til kontinuitetspregete gran-
skoger. De enkelte artene er her gitt indi-
katorverdi pA gunnlag av dette. Arter som
nesten bare er funnet i omr6der med lite
hogstp6virkning (fig. 2), og som synes A
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vrere sterkt begunstiget av kontinuerlig
tilgang pA dod ved (fig. 3), er vurdert A ha
h6yest indikatorverdi. Arter som ikke,
eller bare delvis, oppfyller disse kravene er
gitt lavere indikatorverdi. Tabell 1 viser
rangeringen av indikatorarter.

Resultatene fra undersokelsen viser at
de fleste av de studerte artene hovedsake-
lig forekommer i kontinuitetspreget gran-
skog (fig. 3). Imidlertid er trolig ikke de
fleste artene like sterkt knyttet til konti-
nuitetsmiljoer i Ost-Norge som en tidligere
har antatt (sml. Bredesen m.fl. 1993), og
som gAr frem av svenske publikasjoner
(sml. tab. 1). Sett i forhold til antall lager-
spor i prpveflatene, foretrekker ogsA rekke-
kjuke, isabellakjuke og fiolkjuke kontinui-
tetsmiljoer, noe ogs6 Karstriim (1992) kon-
kluderer med. Disse artene ser imidlertid
ut til A vrere sA vanlige i sterkt hogstpAvir-
ket skog at de ikke kan benyttes som indi-
katorarter (se bl.a. fig. 2). Vedmusling og
rodrandkjuke viser ingen preferanser for
kontinuitetspregete skoger.

Det hgye antallet indikatorarter i gran-
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skog med kontinuitet i dod ved, sammen-
lignet med mer pAvirket skog, henger tro-
lig mest sammen med mengden dod ved
som er tilgiengelig (se fig. 4) og antall ned-
brytningsstadier som finnes pA lokaliteten.
Forskjellen i frekvens av arter med tilsy-
nelatende like okologiske krav i provefla-
ter med ulik grad av hogstpivirkning,
indikerer at de undersokte artene respon-
derer ulikt pA tidligere hogster (fig. 2),
relativt uavhengig av mengde dOd ved
(Bredesen m.fl. 1994). Vi antar derfor at
indikatorartene er mer pAvirket av tidlige-
re skoghistorie enn de andre studerte arte-
ne, som trolig begunstiges mer av stgrre
mengder dod ved i egnet nedbrytningssta-
dium.

Vi konkluderer derfor med at indikator-
artene opptrer oftest og rikest pA lokalite-
ter med kontinuitet i dod ved, og at dette
er viktigere enn at det i dag finnes mye dod
ved i ett nedbrytningsstadium. Dette
understottes ogsA av Lindblad (1995), som
fant indikatorarter pA 56 7o av stokkene i
en lite pAvirket naturskog, mot 8 Vo av

Tabell 1. Rangering av arter etter indikatorverdi (1-3 stjerner) for lokaliteter med hoye naturver-
dier i Midt-Sverige (Skogsstyrelsen 1994), sammenlignet med vurdering av artenes indikatorverdi
for kontinuitet i Ost-Norge. 1 = arten vokser gierne i skog med kontinuitet i dod ved, men forekom-
mer ofte ogsi i miljOer uten kontinuitet i dgd ved; 2 = arten vokser oftest i skog med middels ogh4y
kontinuitet i dgd ved (alle nedbrytningsstadier er til stede pA lokaliteten, men ikke ngdvendigvis i
store mengder); 3 = arten vokser nesten utelukkende i skog med hoy kontinuitet i dOd ved (alle
nedbrytningsstadier er tilstede i store mengder).

Ranking of the indicator species according to their affinity to oldgrowth spruce forest with continuity in
dead wood. 1 = w€dk affiinity; 2 =moderate affinity; 3 = strong affinity. The ranking values for southeast
Norway (right column) are compared with the corresponding values from central Sweden (left column)
as published by Skogsstyrelsen (1994). ::

Midt-Sverige Ost-NorgeART

Sibirkjuke (Skeletocutis odora)
Taigaskinn (Laurilia sulcata)
Lappkjuke (Amylocy stis lapponica)
Harekj uke (I nonotu s le p o rina)
Rynkeskinn (Phlebia centrufuga)
Rosenkjuke (Fomitopsis rosea)
Svartsonekj uke (Phellinus nigrolimitatus)
Duftskinn (Cy stostereum murraii)
Piggbrodds opp (Asterodon ferruginosus)
Gran-rustkj uke (Phellinus ferrogineofuscus)
Lamellfiolkj uke (Trichaptum laricinum)
Sprekk-kjuke (Diplornitoporus crustulinus)
Kjottkjuke (Leptoporus rnollis)
Gran-stokkjwke (Phellinus chry solorna)

3?
3
3
2
2
2
2
1
I
1

L-2
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1

1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
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stokkene i en kulturskog som lA noen fi
hundre meter fra naturskogen. I natursko-
gen var det flere lreger i nedbrytningssta-
dium 3 og 4 enn i kulturskogen, og 4 ganger
hayere frekvens av indikatorarter som
vokste pi nedbrytningsstadium 1. Lindblad
(1995) fant videre en signifikant negativ
korrelasjon mellom skogbrukstiltak og an-
tall vedlevende sopparter pr. lAg (p 0.001),
hvilket viser at indikatorartene ogs6 indi-
kerer et stort mangfold av andre sopp-
arter.

Undersgkelser av stgrre skogarealer
viser at konsentrasjoner av indikatorarter
i dag opptrer svart spredt og flekkvis i
Iandskapet, og da ofte knyttet til smA area-
ler som har kontinuitet i dod ved, relativt
uavhengig av vegetasjonstype (Hipnes
1995, Haugan 1996). Dette er en sterk
indikasjon pA at indikatorartene opprinne-
lig hadde en mye stgrre utbredelse.

Hvorfor forekommer artene hyppigst
i. granskog med kontinuitet i dgd ved?
Arsakene til at indikatorartene opptrer
klumpvis, og hyppigst i omrAder med kon-
tinuitet i dgd ved (se fig. 4) kan vrere
mange. Blant annet ligger det trolig en
ngkkel i mAten artene sprer seg pA. Det er
kjent at enkelte sopparter har en vellykket
vegetativ nerspredning (se bl.a. Huss
1993), og redusert fiernspredning med spo-
rer (Kallio 1970). Lindblad (1995) fant at
det var signifikant flere arter pr. IAg der
stokkene lA under 2 rn fra hverandre enn
ellers. Dette kan tyde pA at det over lang
tid skjer en aggregering av arter i kontinu-
itetsskog, og at arter kan oppholde seg
lenge og spre seg vegetativt mellom stok-
ker innenfor mindre areal. Framstad m.fl.
(1995) antyder ogsA begrenset spredning
med sporer som en Arsaksmodell til
klumpvis fordeling av enkelte arter, og at
dette er grunnen til at disse ofte ikke opp-
trer i "egnet habitat,.

I kontinuitetspreget skog utvikler trrer-
ne vedkvaliteter som er uvanlige i kultur-
skog. PA grunn av forsinket ungdomsvekst
og sein aldersvekst har trrerne trolig mer
lignin i forhold til mengden cellulose enn
hva som er vanlig i kulturskog. I tillegg er
det storre variasjon i dgdsArsaker for trer
i kontinuitetsskog enn i kulturskog, noe
som vises ved at det ofte er mindre rotvelt

(Lindblad 1995). Disse prosessene skaper
flere mikrohabitater, noe som trolig har
stor betydning for soppfloraen. Det synes 6
vere stor grad av samvariasjon mellom til-
stedeverelse av indikatorarter og leger
med bestemte kvaliteter (Karstriim 1992.
Renvall 1995). Blant annet ser duftskinn
ut til 6 foretrekke leger med tidligere
toppbrekk. Bestemte suksesjonsforlgp har
trolig ogsA en viktig Okologisk funksjon.

Hvorfor opptrer indikatorartene ogsA
i skog uten kontinuitet i dOd ved?
Denne undersokelsen ble giennomfOrt for A
teste ut noen potensielle indikatorarter pA
prgveflatenivi, og det konkluderes med at
noen sopparter samlet kan brukes som
indikatorer pA kontinuitetspreget gran-
skog. Imidlertid viser bAde denne og sene-
re undersokelser at flere indikatorarter av
og til forekommer pA lokaliteter uten kon-
tinuitet i dgd ved (se bl.a. Haugan 1996).
Flere forhold kan belyse soppenes opptre-
den i slike omrAder:

L) Austand til nermeste spredningsenter.
Sannsynligheten for at indikatorartene
skal spre seg til nye lokaliteter kan vere
sterkt avhengig av avstanden til nar-
meste spredningssenter. Det vil si at til-
gjengelige habitater nrert et sprednings-
senter raskere blir kolonisert enn omr6-
der som ligger lengre unna, noe som
belyses av Lindblad (1995) og Haugan
(1996). Dette kan bide vere med pA i
forklare forekomster av indikatorarter
pA lokaliteter uten kontinuitet i dod ved,
og hvorfor artene noen ganger er frava-
rende i skog med tilstedeverelse av
slike kvaliteter.

2) Spredningsmd.te og -eune. Man vet lite
om langdistansespredning hos disse
artene, og det diskuterers hvorvidt arte-
ne har begrenset spredningsevne eller
ikke (Bjorndal 1996). Sporer spres sann-
synligvis med vind, men det er godt
kjent at vedlevende insekter frakter
med seg mycel eller soppsporer (Castello
m.fl. 1976, Furniss m.fl. 1990), noe som
trolig letter spredningen betraktelig.
Blant annet indikerer vokseformen til
svartsonekjuke at arten trolig ikke har
sarlig effektiv vindspredning. Artens
fruktlegmer dannes som oftest svrert
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skjult og beskyttet midt under grove
stokker. Insektspredning kan oke sjan-
sene for vellykket langdistansespred-
ning betraktelig pga. at sjeldne substrat
aktivt blir oppsokt.

3) Restbestander. Restbestander av indika-
torarter kan pA noen lokaliteter overleve
helt inn i unge granplantefelt hvis den
dode veden forblir rimelig intakt etter
flatehogst (Framstad m.fl. 1995). Dette

"etterslepet" av arter vil imidlertid for-
svinne nAr det ikke nydannes grov dod
ved. SmA forekomster kan ogsi overleve
perioder med lite nydannelse av dod ved
i plukkhogd skog. I tillegg kan margina-
le forekomster overleve i mindre gunsti-
ge omrAder som ligger nrer hogde spred-
ningssentra.

Tilridinger til skogbruket
Indikatorarter kan vere et godt hjelpemid-
del ved registrering av skog med store
naturverdier. Siden mye tyder pA at disse
artene liker seg best i virkelig gammel
granskog, vil registrering av indikatorar-
ter trolig fortelle noe om skogens historie
og artsmangfold ut over det strukturmessi-
ge utseendet. En vil bl.a. sannsynligvis
fange opp mange andre truete og sjeldne
sopparter (sml. Lindblad 1995). I tillegg
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viser undersokelser at det er en sammen-
heng mellom forekomst av indikatorarter
og rike lokaliteter for enkelte insektgrup-
per (Okland 1994, 1995). Mange vedboen-
de moser har ogs6 store substratkrav (sml.
Stiderstriim & Jonsson 1992), og viktige
lokaliteter vil trolig fanges opp ved bruk av
indikatorarter. Det at de fleste av indika-
torartene st6r pA den norske rodlista
(Bendiksen m.fl. under arbeid) er et ytter-
ligere argument for at skogbruk bgr utoves
med stor forsiktighet i slike omrAder.
Imidlertid viser resultatene at artene ogsA
opptrer enkeltvis og spredt i skog uten
kontinuitet i dod ved. Indikatorartene mA
derfor brukes samlet, og ikke enkeltvis.

Det bor ikke hogges i omrAder med fore-
komst av mange indikatorarter. I omr6der
med spredte enkeltforekomster av arter
med lav eller middels indikatorverdi vil
det vere naturlig A bruke alternative, luk-
kede hogstformer (giennomhogster), hvor
en viss nydannelse av grove leger sikres.
Dette mA imidlertid vurderes ut fra hvor
vanlige artene og miljget er i omgivelsene
(f eks. i kommunen), og ogsA pA slike loka-
liteter vil ingen hogstinngrep mange ste-
der vere det eneste anbefalelsesverdige
alternativet.

Ved hogst i naturskoger bor det i tillegg

Figur 4-5. Forhold som sJmes A vere betydningsfulle for indikatorarter av vedlevende sopp er dod
ved i alle nedbrytningstadier, store mengder dgd ved, liten hogstpivirkning og grove dimensjoner
av dod ved. Bildet til venstre viser et interior fra en skog i en slik tilstand, som er rik pi truede
sopparter. Bildet til hgyre viser r5mkeskinn, Plebia centrifuga, en art som hovedsakelig er funnet i
skoger i en slik tilstand. Foto: BArd Bredesen.

Factors which seemed to be important for the indicator species of wood-inhabiting fungi were dead
wood in severall degrees of decomposition, large quantities of dead wood, limited influence of forestry
and thick logs. The left picture shows an interior from a forest with a rich flora of rare and threatened
fungi. Right picture shows P/ebla centrifuga, a species which mainly occurs in forest with such features.
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tas generelle flerbrukshensJrn, som spesiel-
le hensyn til kantsoner, evighetstrer og
ulike typer av n6kkelbiotoper, noe som tro-
lig Oker sjansen for at flere arter klarer seg
etter hogst (se Follum 1993, Norges Skog-
eierforbund 1990, Rosok & HApnes 1993,
Aasaaren & Sverdrup-Thygeson 1994,
From & Delin 1995, Haugan 1995, Nor6n
m.fl. 1995, Aanderaa m.fl. 1995, Haugset
m.fl. 1996). Viktige sertrekk, som vegeta-
sjonstype, fuktighet, nreringstilgang, Igv-
trar, brent trevirke og hoyde over havet
ser ut til A vere av relativt liten betydning
for mange av indikatorartene omtalt i det-
te arbeidet (se Bredesen m.fl. 1994). For en
del andre arter, f.eks. marklevende sopp,
blomsterplanter, moser, lav og noen
insektgrupper, er imidlertid mange av dis-
se forholdene av svrert stor betydning (se
Hanssen m.fl. 1985. Ehnstrdm & Walden
L986, Zachariassen 1990, Ehnstrdm 1991,
Hallingbdck 1994, 1995, 1996, From &
Delin 1995, Tgnsberg m.fl. 1996). Ved vur-
dering av aktuelle tiltak i ngkkelbiotoper
mA derfor ogs6 andre okologiske forhold
enn kontinuitet tas i betraktning, og det
bOr i tillegg registreres sjeldne og truete
arter fra andre grupper. I skoger som ikke
har kontinuitet i dgd ved, men som likevel
inneholder kvaliteter som er viktige for
arter som er folsomme for p6virkning, vil
det ogsA ofte vare n6dvendig med spesielle
hensyn (se Haugset m.fl. 1996).

Takk
Vi vil rette en stor takk til alle i "Siste
sjanse" og andre som har vert med i regis-
treringene som danner grunnlag for dette
arbeidet. Med sine insektundersokelser
har Jogeir Stokland, Universitetet i Oslo,
vert medvirkende i gjennomfpringen av
opplegget for feltarbeidet. Direktoratet for
Naturforvaltning har med sine Okonomis-
ke bidrag muliggiort arbeidet.
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Skrotemark i Oslo med to nye
korgplanterz Senecio inaequidens DC. og

Solidago rugosa Mill.
Anders Often

Often, Anders, 1997. Skrotemark i Oslo med to nye korgplanteri Senecio
inaequidens DC. og Solidago rugosaMil. Blyttia 55: 141-144.
Senecio inaequidens DC. and Solidago rugosa Mill. found as ruderals in
Oslo, Nonruay

- Senecio inaequidens DC. og Solidago rugosa Mill. are reported from
Oslo, southern Nonrvay. Both are found on an abandoned railway track in
the centre of the capital. In the summer 1995 there were onlv one indi-
vidual of each species.

Anders Often, lnstitutt for biglogi og naturforvaltning, P. b. 5014, Norges
landbrukshogskole N-l 432 As

Innledning
Jeg ble oppmerksom pA den fine skrote-
marka mellom Ostfoldbanen og Loenga
godsstasjon i Gamlebyen, Oslo, en dag da
toget stoppet her pA grunn av strpmstans.
Dette var i mai, og det var en plante med
hvite kronblad som fanget oppmerksomhe-
ten. Det viste seg A vrere en massebestand
av svensk skrinneblom - Arabis suecica.
noe som pirret interessen for omr6det.
Gjennom sommeren 1995 besgkte jeg skro-
temarka regelmessig for A se hva som kun-
ne dukke opp pa dette forholdsvis store
arealet av Apen sand,/grusmark (ca g-L2 m
x 180 m) midt i Oslo. I alt ble det registrert
91 taksa (Often 1996). Av disse kan tre gA i
klassen rariteter, henholdsvis ett individ
hver av tr6dstjerne - Erigeron annuus
(Often 1995), svineblommen Senecio inae-
quidens og gullrisarten Solidago rugosa.
Denne artikkelen omtaler de to siste artene
n@rrnere. Begge synes A v@re nye for Norge.

To nye adventiver
S. inaequid,ens og S. rugosa er bestemt ved
help av "New Flora of the British Isles"

(Stace 1991). Denne floraen har med svrert
mange nord-europeiske adventiver som
ellers mangler i standardfloraer. Det fin-
nes ikke innsamlinger av artene ved
Botanisk museum, Oslo, og de er heller
ikke nevnt i Lid & Lid (1994). I herbariet
ved Norges landbrukshOgskole er det 6n
innsamling av Senecio inaequidens fra
Italia (Veneto region: Verona province:
Torri d. Benaco on east side of Lago di
Garda, in edge of thickets, 75 m, 201-1993,
K. A. Lye). S. rugosa er omtalt i Norsk
hagebruksleksikon (Lund et al. 1961)
som rynkegullris - S. rugosa Mill (syn. S.
aspera Nt.).

Senecio inaequidens DC.
Lokalitet
Oslo: Loenga, i det nedlagte jernbanespo-
ret mellom Loenga godsstasjon og Qst-
foldbanen; UTMED 56: NM 988,422; ca. 5 m
o. h.; 13.10.1995; Anders Often & Odd
Stabbetorp (O). Ett individ, ca.40 crnhgyt,
og med 6n blomstrende grein. Treaktig ved
basis. I begynnende blomstring i midten av
oktober; synes ikke A sette modne frO.



Figur 1. Fotostatkopi av en grein av Senecio
inaequidens- individet pA Loenga stasjon, Oslo.

Photocopy ol Senecio inaequidens specimen
from Loenga railway station, Oslo.

Morfologi og navnsetting
S. inaequidens-individet har linjesmale,
ikke over 5 mm brede blad, og en stor Apen
topp av forholdsvis smA korger (fig. 1).
Nedre del av stengelen er noe treaktig.
Korgdekkbladene har giennomskinnelige
kanter, og spissen er svarb (fig.2).

Det har vart stor uenighet om artens
identitet i Europa. Den har vert tildelt om-
kring 10 forskjellige vitenskapelige na'rn,
og det er fgrst etter 1970 at den er fastslAtt
A vrere S. inaequidezs DC. (se Werner et
al. 1991, for en rekke referanser).

Skovgaard (1993) foreslAr "smalbladet
brandbagen, som dansk navn pA arten.

"Smalsvineblom" er ikke brukbart som
norsk navn da dette er det norske navnet pA
S. erucifoliu.s L. S. inaequid.ens stammer fra
provinsene Natal og Ttansvaal i Sor-Afrika
(Werner et aI. 1991), sA kanskje "natalsvi-
neblom" kunne vere et greitt navn?
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, 0.25 cm 
,

Figur 2. Korg av Senecio inaequidens-individet
fra Loenga stasjon, Oslo. Tegnet av Kristin
Grendstad.

Capitula ol Senecio inaequidens specimen from
Loenga railway station, Oslo. Drawing by Kristin
Grendstad.

Spredning i Europa
De eldste funn av S. inaequidens i Europa
er fra Bremen i Nord-Tyskland (1896),
hvor den angis A vere innkommet med
import av ull (Skovgaard 1993). Ut fra en
rekke floristiske artikler har Werner et al.
(1991) sammenstilt den tildels eksplo-
sjonsartede spredningen S. inaequidens
har hatt i Europa etter ca. 1970. Spred-
ningssentre sJmes vare Verona (Nord-
Italia), Mazamet (Sor-Frankrike), Calais
(Nord-Frankrike), Ruhr-Westfalen-omrA-
det (Tyskland; se Biisher & Loos 1993, for
oppdaterte data), Li6ge-omrAdet (Belgia)
og Zuid-Limburg (Nederland).

Stace (1991) skriver at i England og
Skottland er S. inaequidens ganske vanlig
som forurensning i ullimport. Arten har
naturalisert seg ett sted pA sandstrand i
Kent, men er kanhende i ferd med 6 spre
seg. I Danmark er arten kjept fra tre
lokaliteter i Kgbenhavn og 6n i Arhus, alle
pA jernbaneomrider (Skovgaard 1993).
Samme forfatter skriver at arten ogs6 er
observert i Sverige. I 1973 ble den funnet
pA to havneomrAder i Helsinki (Kurtts &
Helynranta 1996).
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Solidago rugosa Mill.
Lokalitet
Oslo: Loenga, i det nedlagte jernbanespo-
ret mellom Loenga godsstasjon og Ostfold-
banen; UTMED 56: NM 988,422; ca. 5 m. o.
h.; 11.07.1995; Anders Often(O). Ei tue pA
ca. 25 x 30 cm. 26 stengler opp til 110 cm
haye, alle med knopper i toppen
(28.09.1995). Den begynte A blomstre i
begynnelsen av oktober; s5mes ikke 6 sette
modne fro.

Morfolgi og navnsetting
Nedenfor beskrives noen morfologiske for-
skjeller mellom de tre innfgrte gullrisarte-
ne som er kjent i Norge, og i noen grad for-
skjeller mot vanlig gullris - S. uirgaurea
coll. Beskrivelsene er basert pA det ene
individet av S. rugosa og herbariebelegg av
de andre artene. Sunding (1989) beskriver
forskjeller mellom kanadagullrrs - S. carua-
densis og kjempegullris - S. gigantea. I
Norge er det funnet overbevisende hybrider
mellom vanlig gullris og kanadagullris
(Botanisk museum, Oslo). Fra Nord-
Amerika er det kjent hybrider mellom S.
rugosa og 8 andre gullrisarter (Beaudry
1978).

Fig. 3 viser habitus for S. rugosa pA Lo-
enga stasjon. Hovedgreinene har en grei-
nete blomsterstand i toppen. Hver side-
grein i blomsterstanden har et sterilt parti
med blad narmest hovedstengelen. Dette
mangler hos kanadagullris. Blomster-
fargen er vakkert gullgul, noe mer mettet
og skinnende enn hos kanadagullris.

Viktige skillekarakterer for storvokste,

Figur 3. Solidago rugosa, pA Loenga stasjon,
Oslo. Foto: A. Often, 15.10.1995.

Solidago rugosa at Loenga railway station, Oslo.
Photo: A. Often, 15.10.1995.

nordamerikanske gullrisarter er bladform
og -nervatur. Fig. 4 viser eksempler pA
fullt utviklede blad fra midten av stenge-
len for de fire gullrisartene som er kjent i
Norge. Kanada- og kjempegullris har for-
holdsvis smale blad, med ett par sidener-
ver som starter langt nede pA bladplata og
loper parallelt med hovednerven i det mes-
te av bladets lengde. Vanlig gullris og S.
rugosa har relativt sett noe bredere blad
med vanlig firernervatur.

N A N *i!Tn-

i\\ flh INI\ A t(, ^ ^
il\\ il!\ 

I{1\ lll\ $y} M ilrffi Iil,,, ,,,,, ill\ Jl)\ tM M ,4 r,..l,h

\\l// lil// r\ili r\l rr \,Y/ \vl

^v\V oN\/ y\ ,VV
Figur 4. B. ladgprlss og hovednervatur hos utvokste blad fra ca. midt pA stengelen. A. Solid,ago
gigantea (fra Ostfold) . B. S. canadensjs (fra Loenga, Oslo). C. S. uirga.irea (fra- Berum) og D. S.
rugoscr. (fra Ioenga, Oslo).

Leafshape and main leaf nerves ot: A. Solidag_o qigantea (from @stfold). B. S. canadensis (from
Loenga, oslo). c. s. virgaurea (from Barum) os 

-D. 
s.-rugosa (from Loenga, o"ro;
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Bladundersiden hos S. rugosa. har
spredte, korte glasshir, sarlig pA nervene.
Kanadagullris er forholdsvis tetthAret av
smA ullhAr. Kjempegullris har glatt blao-
underside.

Hos S. rugosa. er hele stengelen ru av
smA harpiksvorter, tettest pA nedre del. PA

6we stengelhalvdel er det ogsA ullhAr, tet-
tere mot toppen. Harpiksvorter mangler
hos kanadagullris. Kjempegullris har helt
glatt stengel.

I slutten av september var kanadagull-
ris pA slutten av sin blomstring, mens S.
rugosa begynte A blomstre pA dette tids-
punktet. Dette nevnes av Lund et al.
(1961) som skriver at S. rugosa er en stau-
de som blomstrer rikt utover senhosten.

I motsetning til kanadagullris er ikke S.
rugosd ekspansiv. Stace (1991) skriver at
den er introdusert til England og naturali-
sert to steder, men ellers har jeg ikke fun-
net andre angivelser fra Europa. S. rugosa
er ikke nevnt i nFlora Europaea". Som
norsk navn foreslfls "rynkegullris", et navn
som allerede er noe innarbeidet i hage-
brukslitteraturen.

Diskusjon
Mens det knapt finnes innforte kryptoga-
mer og bregner i Norge (Tgmmeris 1994)
er Lid & Lid (1994) full av blomsteradven-
tiver med liten skrift. Mange av disse rari-
tetene har kun helt tilfeldige funn pA ulike
typer urban brakkmark. Elementet utgjor
knapt en bestandig del av norsk natur,
men dets omr6der byr pA en konstant flo-
ristisk utfordring (fr. HOiland 1995). De to
individene av S. inaequidens og S' rugosa
kan vrere borte allerede n6r dette skrives,
men nye rariteter vil nok dukke opp bare
noe av byens ufliddhet beholdes.

Globalt er invasjon av fremmede plante-
arter et problem (se f. eks. Cronk et al.
1995), og har vart nermt blant de store
miljoutfordringer sammen med menneske-
skapte klimaendringer og habitatodeleg-
gelser (Soul6 1990). Men i vArb klima er
det ingen eksempler pA skrotemarksarter
som har invadert naturlig vegetasjon.
Arter som kan opptre pA denne mAten i
Norge er opprinnelig innfOrt som hage-
planter, f. eks. platanlonn - Acer pseudo-
platanus, kjempebjornekjeks - Heracleum

BLYTTIA NR. 3 1997

mantegazzianutn og rgdhyll - Sambucus
rdcen'Losa.

SA la oss beholde litt urbane brakkmar-
ker til floristisk glede. To nye arter for
Norge, hver med ett individ har riktignok
ikke mye populasjonsbiologi i seg - men
for A si det med andre ord: Ett individ er
knapt noen populasjon, men det er ogsA
lite svaler om vinteren, og en adventiv er
knapt noen fiellvalmue, men stygge
andunger f6r ogs6 fier.

Takk
til Kristin Grendstad for tegninger.
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BAde orienterende artikler om botaniske
emner, vanlig botanisk nyhetsstoff og smA
stykker om botaniske emner og korte med-
delelser om nye observasjoner er av interes-
se. Bare manuskripter som ikke tidligere har
vart offentliggjort vil bli vurdert og eventuelt
antatt. Redaksjonen foretrekker ri fi manus
pi diskett med to papirutskrifter vedlagt.
Det er onskelig med 3 1/2" disketter i WP-for-
mat. Ta kontakt med redaksjonen eller forla-
get for A fA innskrivingsregler og folgeseddel
som skal leveres sammen med disketten.
Manus kan ogsi vere maskinskrevet med
dobbel linjeavstand og sendes da redaktpren i
to eksemplarer.

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

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

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

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

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

Boh:
Lid, J., Lid, D. L994. Norsk flora. 6. utg.ved

R. Elven. Det norske samlaget, Oslo.

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

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

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

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

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

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

Munda, I.M. & Liining, K. 1977. Growth per-
formance of Alaria esculenta of Helgoland.
Helgol. Meeresunters. 29 :3Ll-3I4.

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

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

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

Korrektur
Forfatterne fAr bare forstekorrektur. Kor-
rekturlesingen mA vere noyaktig. Rettelser
utfpres etter vanlige korrekturprinsipper.
Ungdige endringer bgr unngis, og endringer
mot manus belastes forfatterne.

Sertrykk
Sertrykk kan bestilles pA egen bestillings-
seddel, som sendes forfatterne sammen med
fgrstekorrekturen. Prisen oppgls av forlaget.
Det gis ingen gratis srertrykk. Normalt lages
det ikke sertrykk av smAstykker, anmeldel-
ser. floristiske notiser o.l.
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Stortareskogen, en a.u Norges uiktigste skogtyper, til tross
for at ui sorn tilhOrer "fotfolhet" bare fdr se den i form au
d.Ode, utt4rkete stilker shylt opp pd. sandstrendene - eller
som glinsende brune otrekroner, sorn stihher opp au sjqen
ued ekstremt lauuann. Bildet uiser shogen slih den ser ut
fra "bahheniu&" under uann. Anne Cathrine Marsteins
artihhel inne i bladet omhandler den rike epifyttfloraen i
stortare skogen og truslene mot den.
Foto: Stein Fredriksen.


