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62\: 10,- 2r-22 (r963-64)t 15,- 23-33 (1965-75)z 20,-
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Ettertrykk fra Blyttia er tillan sifremt kilde oppgis. Ved
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Brokkurten i Norge blir behandlet av Roger Halvorsen og Trond Grostad
pd side 15. Arten er pA ingen mAte nesten forsvunnet i Norge, slik mange
ser ut til a ha trodd. Nye funn er gjort i lopet av de siste ti Arene, bdde i

Ostfold, Vestfold og Telemark.

qt
T

\
I

"l'il,
\l*

{
i

ILr

Tfe nye fUnn av knollsoleie blir rapportert fra Telemark av Roger
Halvorsen pA side 25. Arten har klare ballastforekomster flere steder langs
kysten. Forfatteren argumenterer imidlertid for at enkelte av lokalitetene i

Telemark og Vestfold er spontane.
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En uvanlig stor forekomst av hostvasshAr blir rapporten fra Rendalen
av Anders often og Marit Mjelde pA side 30. Arten er svart sjelden i Sor-
Norge, og de fleste forekomstene er gamle og upresise. PA tre godt besskte
steder er den beviselig gAtt ut pA grunn av forurensning og invasjon av
vasspest. Rendalen-lokaliteten kan muligens vere eneste gjenvarende i

Sor-Norge.

Tegning fra Hegi, G. 1924. lllustrierte Floravon
Mittel-Europa. V1. Lehmann. M0ncherr.

I sin serie om fremmede plantearter har Eti Fremstad og Reidar
Elven kommet til hyll-artene. Svarthyll har vert dyrket her til lands siden
middelalderen, men er bare delvis naturalisert, og har en klar kystutbredelse.
Rodhyll, som farst kom inn pA 17OO-tallet, erderimotfullt naturalisert og r

rask spredning i lavlandet nord til Nord-Trsndelag. Den ser ut til A ha
funnet en ledig nisje i nordiske skoger.

Svarthyll. Tegning fra Bonnier, G. 1 921. Flore complete de France, Suisse et Belgique.
Tome 5. Neuchatel, Paris. Bruxelles.

For our international readers...
Blyftia consists of both botanical articles and other, more popularized genres, which are of
interest mainly for a Norwegian audience.

The botanical articles, which include an English summary and English figure and table texts,
are gathered in the journai's section of "Norg6s Botaniske Annater,i pleale see tne'inOex on
the back cover.

The annual index for 1998 will not be printed and distributed with the journal, as has been the
case until now. Instead, it will be made available at http://www.toyen.uio.no/botaniskinbilblyfiia/
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Nytt hovedstyre - fra hele
landet!
I trAd med lovendringene fra hosten1997, ble det
pA Arsmotene i oktober 1998 valgt et hovedstyre
med representanter fra flere avdelinger:
Anders Often (@stlandsavdelingen), leder
Bjorn Moe (Vestlandsavdelingen), nestleder
Rune Aae (Ostfoldavdelingen), kasserer
Torstein Engelskjon (Nord-norsk avdeling),
sekretar
Svein lmsland (Rogalandsavdelingen),
styremedlem
Oystein Ruden (Zstlandsavdelingen), vara
Nina Tomstad (Sorlandsavdelingen), vara

Jan Wesenberg (Ostlandsavdelingen) er ansatt
som daglig leder i 10% stilling, ved siden av 6
vare redaklar.

Anders Often er for tiden sykepermittert, og har
mAttet frasi seg vervet. Bjorn Moe vil derfor fun-
gere som leder framover. Inntil det nye styret har
fAtt samlet trAdene og kommet skikkelig i gang, er
det et ststteapparat i Oslo bestAende av Jan We-
senberg, Astrid Skrindo (avtroppende leder) og
Aslaug Hagen (avtroppende kasserer).

Blyttias internettside er i

f unksjon
Her finner du kort informasjon om Blyttia (tilsva-
rende andresida i omslaget), forsidebilde, inn-
holdsfortegnelse pluss de engelske sammendra-
gene til arlikler som har det. Forelopig er 'l 998-
Argangen dekket; vi kommer etter evne og kapa-
sitet til A jobbe oss bakover i tid. Det er forelopig
noe usikkeft hvorvidt selve artiklene vil komme pA

internett. Bessk:
htt p : //w ww. to y e n. u i o. n o /b ot a n i s l</n bf /b I ytt i a/

Nord-norsk avdeling
har ogsA pusset opp sine internettsider. Her er
det mye informasjon om foreningen, samt en om-
fattende samling lenker til andre interessante ste-
der. Besok:
http ://www. i mv. u it. n o/o m m u s e et/e n h ete r/bot/
nbf_nna/

NBFs hjemmesider
Hovedforeningens hjemmesider er for tiden un-

der oppbygging som et proveprosjekt for SABIMA,
med tilskudd fra Miljoverndepartementet. Menin-
gen er at alle SABIMAs organisasioner skal fA

enten egne hjemmesider i SABIMA-regi, eller bli
linket til/fra SABIMAs sider. Det er ogsA meningen
at det etterhvert skal bygges opp en felles aktivitets-
database, der det 96r an A soke ut mster, ekskur-
sjoner, kurs osv. i et gitt tidsrom, i et geografisk
omrAde osv. Det vil ogsA bli utviklet diverse
ressurssider for publikum, ikke minst for skolen.
NBF er valgt som pilotprosjekt. Sidene vil ta form
utover vAren, og vi kommer tilbake til det i et sei-
nere Blyttia-nummer.

Postens regler for
omadressering
Fra og med 1 .3.1999 endres Postens reglerfor
omadressering. Aviser og blad vil nA bli omadres-
ser.t til ny adresse hvis adresseendring er meldt
til postverket, i stedet for A bli sendt tilbake til av-
sender, som nA. Det betyr at hvis medlemmer og
abonnenter som flyfter, ikke sender adresseend-
ring til oss, sA kommer vi ikke til d fA noen beskjed
om at adressen er feil. Vi ber derfor om at vire
medlemmer og abonnenter i enda storre grad enn
hittil, passer pA A sende adresseendring til NBF.
Ellers mister dere brAtt kontakten med oss nAr
Postens omadresseringsperiode slutter!

Blyttias Arsregister
for 1998 vil bli lagt ut pA Blyttias internettside, og
ikke heftet inn i nr. 1 for 1999, slik praksis har vart
tidligere Ar. Det betyr at de som ikke har tilgang til
internett og som trenger Arsregisteret, mA ta kon-
takt med Blyttias redaklsr og fA oversendt en ut-

skrift. Vi hAper pA forstAelse for at vi pA denne
mAten frigjor fire sider for annet stoff enn et Ars-
register som vi antar at fA av abonnentene har
bruk for.

Buskerud Botaniske
Forening er opprettet!
PA et mste i Drammen 15. mars i Ar ble det opp-
rettet en ny grunnorganisasjon i Norsk Botanisk
Forening, Buskerud Botaniske Forening. Den nye

avdelingen blir skilt ut fra Ostlandsavdelingen, og

medlemmer i NBF bosatt i Buskerud snskes vel-
kommen. Leder for den nye avdelingen ble, ikke
uventet, Even Woldstad Hanssen fra Lyngdal i Nu-

medal. Med seg i styret fikk han BArd Engelstad,
Audun Tjore, Ragnhild Doviken Tjore og Thore
Ryghseter, med Jorunn Barrow og Ingrid Brun som
vara.
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Grobladet
Medlomsblad for Norgk Bolanisk Forening avd Rogaland

Nytt lokaltidsskrift:
Grobladet
Grobladet heter det nyeste tilskuddet til lokale tids-
skrifter i NBF, utgitt av Rogalandsavdelingen.Vi
gratulerer, og hAper at bladet vil fungere som et
trivelig og nyttig bindemiddel mellom medlem-
mene i fylket. I det fsrste nummeret (1/1 999) er
det oversikter over nyfunn fra Rogaland, aktivitets-
program, samt diverse foreningsstoff. Som den
forste etter at navnereglene i lovene ble lempet
pA, lyser avdelingen ut en navnekonkurranse -
"Norsk Botanisk Forening, Rogalandsavdelin-
gen" oppfattes som for tungvint.

Natur i Ostfold
Ostfoldavdelingen av NBF samarbeider med
Norsk Ornitologisk Forening avd. Ostfold og Ost-
fold Entomologiske Forening om bladet Natur i

Ostfold, som utgis med to nummer drlig (1998-
Argangen ble et dobbeltnummer). Bladet bringer
artikler med hovedvekt pd zoologi og botanikk i

Ostfold, og redaktor er Ola Wergeland Krog.

Orebladet
er navnet som tidsskriftet til Trondelagsavdelin-
gen, som vi omtalte i forrige nummer av Blyttia,
har fAtt fra og med sin Argang 2. Den som har sett
skogene nAr en kommer over vannskillet mot Trsn-
delag, nikker sikkert gjenkjennende...

NBFs lovendringssaker
1 998
,Arsmotene i oktober 1998 behandlet fire forslag
til vedtak som var blitt reist av hovedstyret. Tre av
disse er lovendringsforslag, det siste et forslag til
vedtak utenom lovene:
(A) Endring av n6varende paragraf 10 om foren-
ingens struktur, med konsekvenser for andre pa-
ragrafer som folger av det.
(B) Forslag om endring av bestemmelsen om rap-
portering av oversikt over medlemsmassen (nA-
varende$'1'1.2)
(C) Forslag om endring av tidspunkt for Arsmste
(nAverende S11.2, S11.3, $13, S14.4, S16)
(D) Forslag tilvedtak pA Arsmotet om framferd pd
ekskursjoner.
Resultatet av avstemningene er at forslag A ble
vedtatt med 112 av totalt 140 avgitte stemmer, for-

B/1rtia 57(1), / 999



slag B med 137 av ialt 137 avgitte stemmer, for-
slag C med 'l 23 av ialt 130 avgitte stemmer og
forslag D falt med 53 av ialt 123 avgitte stemmer.
Uoverensstemmelsene mellom antall totalt avgitte
stemmer i de enkelte avstemningene skyldes dels
blanke stemmer, dels at folk har kommet eller gAtt
underveis under Arsmotene.
Vedtak B er trivielt, og gjelder en formulering om
avdelingenes og hovedstyrets gjensidige plikter
med formidling av informasjon om inn- og
utmeldelser, adresseendringer osv. Vi redegjor
derfor kort for vedtak A, C og D.

Flat struktur
Vedtak A innebarer at foreningen heretter fAr kun
ett nivA under hovedstyret. Dette nivAet omtales i

lovene heretter som <grunnorganisasjoner". Det
betyr at vi ikke lenger har regionavdelinger, med
mulighet for dannelse av lokallag under dem igjen.
De enkelte enhetene er likestilt. Styrets begrun-
nelse for forslaget var (1) at det skulle stimulere til
knoppskyting fra de eksisterende avdelingene, (2)

det skulle minke bremseeffekten pA dannelse av
nye lag pd grunn av at medlemmene da ville mdtte
betale kontingent til tre nivAer, (3) det skulle senke
den psykologiske terskelen for dannelse av nye
avdelinger, i og med forslaget eksplisitt sier at
arealet en grunnorganisasjon dekker, er vilkArlig

- et miljo som snsker A etablere seg trenger der-
for ikke A fole seg forpliktet til A dekke hele sitt
fylke, Godkjenning av nye grunnorganisasjoner
skal etter de nye lovene kunne skje fortlopende,
uten A mdtte vente oA Arsmstevedtak - men det

Foresporsel:
Interesserte

trengs samtykke fra tilgrensende, allerede eksis-
terende grunnorganisasjoner. Grunnorganisa-
sjonene stAr ogsA fritt til A velge navn, og omtale
seg som det de vil - enten de vil hete avdeling, lag
eller forening. Vi h6per at den nye ordningen vil
stimulere til A danne nye, aktive miljoer i NBF over-
alt der det er grunnlag for det.

Arsmstetidspunkt f lyttet til nyAret
Vedtak C innebarer at tidspunktet for Arsmotene
er flyttet fra oktober til februar. Det betyr at vi kom-
mer "i takt" med regnskapsArene, og at Arsmo-
tene slipper 6 forberedes i hui og hast i og rett
etter feltsesongen.

< Pekef inger-forslag > tilbakesendt
til hovedstyret
Forslag D var et forslag til vedtak om ekskursjons-
lederes autoritet nAr det gjelder beslutninger om
plukkeforbud og framferd ellers pA ekskursjonene.
Begrunnelsen var at vi mA gi vAre ekskursjonsle-
dere en folelse av ryggdekning nAr de er villige til
A vise fram "sine" lokaliteter og dele med seg av
sin arts- og lokalkunnskap. Ekskursjonslederne
har krav pA stotte i at deltakelse pA ekskursjoner
er en gjensidig tillitssak, og at det folger ansvar
med kunnskap. Flere av avdelingene mente like-
vel at forslaget var uheldig formulert og for detal-
jert, og det ble derfor ikke vedtatt. Disse avdelin-
gene onsket i stedet at det blir omredigert til en
kort, mer generell passus som innlemmes i lo-
vene. Dette blir en sak det nye hovedstyret mA

forberede.

NAr det gjelder natudotografering og publi-
sering, er det ofte vel sd bra A ha publisering d
vise til som det 6 hAve inn penger. Vi har derfor
satset pa en alternativ vri for de som snsker 6
publisere bildene sine: Vi legger inn en side for
hver fotograf hvor hun/han kan fortelle om seg
selv. Siden CD-romplaten skal vere interaktiv,
kan innholdet ogsA linkes direkte til dine eventu-
elle hjemmesider hvor leseren kan finne mer
om deg. I tillegg vil det std navn pA fotograf ved
hvert bilde gjennom hele produksjonen.

Med en nedslagslelt i del biologiske miljoet,
kommunalt utredningsarbeid og potensielt for
hele grunnskolen skulle det vare en god re-
klame for egne arbeider A komme med her.

Ta kontakt med Audun Brekke hvis du er in-

teressert. Telefon: 22 85 27 93 eller e'post-
adresse audun.brekke @ usit.uio.no.

naturfotografer?
I forbindelse med produksjon av en CD-rom om
(overordnet systematikk for arter i norsk natur'
er jeg interessert i a komme i kontakt med ama-
to rl otogr al er lb iologer og and re f otoi nte resserte
som har bilder av norske arter, uansett organis-
megruppe.

CD-romplaten skal benyttes i skolen og skal
forhApentligvis dekke pensum til og med biologi
for videregAende skole (3Bl). Som i mange slike
produksjoner er penger mangelvare, og prosjek-
tet disponerer ikke store pengesummer. Og jeg

vet at det er mange som ligger i startgropa til en
karriere innen naturfoto.

Bfittia 57(1), 1999



Uvanlig belegg
Under kontroll i herbariet i Oslo i forbindelse med
ferdiggjoring av Miranda Bodtkers etterlatte teg-
ninger til Nordhagens flora, kom Finn Wischmann
over dette underlige belegget. Det er en tranehals
Erodium cicutarium samlet av Olav Jsrstad oA Jar-
stad i FAberg (nAverende Lillehammer kommune)
i 1925. Et svart inspirert belegg, fAr en si!

-./f*

--<::__-/

x.

Et av prosjektene gAr pA skjotsel av et av de
botanisk rikeste kulturlandskap i hele nord-Eu-
ropa. Pdrnu fylke har over 250 000 dekar natureng
og en av perlene er Vahenurme. Dette omr6det
bestAr av loveng (tresatt eng), hovedsakelig med
eiketrar. Ruteanalyser gjort i Vahenurme viser 74
arter pA 1 kvadratmeter, et utrolig tall.

Vahenurme er fredet som naturreservat, men
omrAdet har vert i forfall fordi de tidligere eierne
og brukerne ble deportert i Sovjet-tiden. NiB har
vert sA heldige d fA med en av de sentrale grunn-
eierne som eier noe av de mest intakte omrA-
dene, pA et samarbeid. Estlands Forening for
Bevaring av Naturlige Kulturlandskap (ESCCA) vil
vare koordinator for prosjektet, og okologen Laimi
Truus ved Universitetet i Tallinn vil vere faglig an-
svarlig. Laimi deltok lorovrig i en estisk delega-
sjon pA NiB's slAttekurs pA Ryghsetra sommeren
1998. Prosjektet vil ogsA ta for seg strandenger
rett ved Pdrnu by, hvor det er registrert hele 14
fredete eller rsdlistede plantearter.

| 1999 vil det bli arrangert en leir for barn og
ungdom for A fA gjort en dugnad i Vahenurme. NiB
planlegger ogsA en medlemsreise til Estland.

Even Woldstad Hanssen

Spesialboklrandel
' hagebruk, urtern sopp

. vitenskapelig botanisk litteratur
' littaratur innen skogbruk/forstvitenskap

Vi har ogsA et visst utvalg antikvarisk litteratur innen i
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de samme fagfelter.

Ring eller skriv hvis du har sporsmAl om litteratur. Spor
efter kataloger. Vi forssker A skafie det meste pA fore-l
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_re]
lnteressant samarbeide
mellom Norge og Estland
Buskerud fylke har sitt vennskapsfylke Pdrnu i

Estland. Det har pA hele 199O-tallet blitt utviklet
gode relasjoner mellom de to fylkene.

Pdrnu som ligger i den sorvestre delen av lan-
det og har en by med samme navn, har en rik
natur.

Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) har et
samarbeide gAende med organisasjoner og in-
stitusjoner i Pdrnu, bl.a. finansierl med midler fra
TV-aksjonen i ''|996.

sporsel. 
I

Kjaper brukUgammel botanisk litteratur - beta-
ler godt!

Hanss(ens
EllornsterbaJ<er

3624 Lyngclal i Nurneclal
Besoksadresse: Bjerkeset sondre (Nedre Brstan),

3624 Lyngdal
(ca 4 km nord for Lyngdal sentrum)

Telefon/faks +32 76 15 35.
Ved automatisk telefonsvarer, legg igjen beskjed og vi

kontakter deg.
e-postr wolds-h @online,no
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Norge rundt - ekskursjoner viren og
forsommeren 1999
PA grunn av forsinkelse i produksjonen av Blyttia
kommer dette nummeret ut etter at en rekke av
vArens ekskursjoner allerede er avholdt. Vi har
derfor klippet bort de aller tidligste ekskursjonene
fra de enkelte listene.

Nord-norsk avdeling
Lordag-sondag 26.-27. iuni til Junkerdalsura og
Skaitiaksla. Den Arvisse fellesturen med Bodo
og Omegn Turistforening til dette botaniske smsr-
ayet gAr som vanlig i den fineste forsommertida.
Det store sparsmAlet blir som alltid: treffer vi midt
i lapproseblomstringa? Mange spesielle plante-
arter fAr vi ihvertfall se! Frammste ved Herreds-
huset i Bods kl. 8.00 eller Esso Tverlandet kl.
08.30. Det er ogsA mulig A mste direkte pA Salt-
dal Turistsenter pA Storjord kl. 10.30. Overnatting
skjer pA turisthytta Trygvebu i Skaiti. Leder: Mats
G. Nettelbladt, tlf. 755 87 345. PAmelding til Berg
Sport, tlf. 755 24 890 seinest torsdag 24. junil
3. - 4. juli 1999: Helgetur til Hamaroy. Denne helga
skal Ole Martin Bjorklund ta oss med til fjell og
fjere i sitt og Hamsuns rike, Hamarsy i Nord-Sar-
ten. Rekkefslgen larvi v@ret avgjare.l. Goaivo-
gurra ved Rekvatnet. (UTM: WR 4722, M711:
2'130 l, Innhavet) Hit er det bilvei, riktignok stengt
med bom ved nedre enden av Rekvatnet, men
med litt godvilje fra Nordsalten Kraftlag, fAr vi nok
kjore helt fram. OmrAdet ligger sverst i skoggren-
sen pA en gang av kalkspatmarmor/dolomittmar-
mor og er omgitt av glimmerskifer. Vegetasjonen
er vekslende, der er smA rik- og intermediermyrer,
reinrosehei, hagstaudelier og fattigere lyngvege-
tasjon. 2. Selsoya ved Buvig pA Hamaroya. (UTM:
WR 2060, M711:1231 lll, Hamaroya). Hit kommer
man med bil langs offentlig veg. Selsoya er et lavt
nes som stikker ut mot Vestfjorden. Berggrunnen
er fattig granitt, men omrAdet er preget av marin
kalk og gjodsling av tang/tarevoller.

Etter Ole Martins oppfatning skulle vi pA disse
to stedene fA sett det mest interessante man kan
rekke pA to dager i Hamaray kommune. Det er
ingenting i veien for at han kan pAta seg ytterligere

"guiding" om det skulle vare andre ting som in-
Ieresserer.

Den organiserte turen starter i Bodo lordag 3.
juli kl. 9.00. Mats G. Nettelbladt er kontaktperson,
tlf 75 58 73 45 (arbeid 75 53 16 03)og arrangerer
samkjoring. Ole Martin mster opp pA avtalt sted i

Hamaray, hvor fAr du vite ved A ringe han pA tlf 75
77 02 11 (arbeid 75 77 03 70) eller Mats.
Sondag 11. juli. Fjelltur til Stormheimsfjellet pi
Breivikeidet. Dette fjellet som ligger sor for Breivik-
eidet i Tromso kommune, er ca 12QO meter hoyt,
og tidligere ubesteget av botanikere. Spesielt topp-
omrAdet kan vere botanisk interessant, da en av
de hoyestliggende karbonatomrAdene i Troms fin-
nes her. Siden fjellet ikke er botanisk beskrevet
tidligere, er det ikke mulig A love noe om hva en vil
finne, men det er jo da desto mer spennende, og
mulighetene for interessante nyfunn er til stede.
Turen arrangeres tidlig i juli, for A forsoke A fA
med noe av vAraspektet. PAmelding skjer til Geir
Arnesen, Mat. Nat. Fak., Adm. Realfag, UITO,9037
Tromss, tlt: 77 64 52 23. e-post: geir.arnesen
@matnat.uit.no

Trondelagsavdelingen
Mandag 7. juni. Ettermiddagsekskursjon iTom-
setlia. Denne ettermiddagen legger vi turen fra
Tomset retning Estenstaddammen, selv om vi
kanskje ikke kommer sA langt. Lia sar for Tomset
og ostover er kjent for A vare artsrik. OmrAdet har
et bra utvalg av varmekrevende ader. Vi ser spesi-
elt pA vArblomster og forsommerens arter. Opp-
mote i krysset ved <hovedvegen) fra Risvollan til
Bratsberg kl 17.30. Ledere: Sigmund Sivertsen
og Tommy Prests.

Vestlandsavdelingen
Sondag 30. mai: Lokal floraregistrering. VArens
floraregistrering er lagt til Tyssdalsfjellet/Mss-
nuken i Os kommune. Fra toppen, 639 m o.h., er
det ved klart ver praktfullt utsikt mot bl.a. Folge-
fonna og store deler av Fusa. Frammste utenfor
Realfagsbygget kl. 9.00. Etter dagens anstrengel-
ser satser vi pA A lage bAl, sA ta med noen grill-
palserlbrod el. annen fsde som egner seg til dette
formAlet. PAmelding til turleder Wenche Eide
innen onsdag 26. mai pA tlf . 55 58 81 42 / 55 58 33
28 (a).

Sondag 13. juni til Storsoy. Storsoy er en liten oy
som ligger mellom Huglo og Tysnes i Langenuen.
Berggrunnen bestAr av kalkstein, og her finnes
en sarpreget flora. Bl.a. finner vi her noen av Nor-
ges storste forekomster av bergflette Hedera helix.

Blstttia 57(/ ), / 999



Avreise fra Realfagbygget kl. 8.00. Ferje Halhjem

- SandvikvAg kl. 9.00. PAmelding til turleder Per
Gerhard lhlen innen fredag a. juni (pA gunn av
tinging av bdtskyss) pA tlf. 55 28 10 40 (p).

Rogalandsavdelingen
Sondag 30. mai til Lyngsvannet i Hjelmeland.
Turleder: Leiv Krumsvik. Motested: Det vil bli frem-
mote pA Fiskepiren i Stavanger eller p6 Tau gamle
kai. Hensikten med turen er A studere planten fjell-
pryd i blomstring. Dessuten er det funnet hinne-
bregne i omrAdet.
Helgen 4.-6. junitil Strdtveit, Nedre Vats i Vinda-
fjord. Turleder: Svein lmsland. Mstested: Det blir
kameratkjaring fra Stavanger gjennom Rennfast.
Det blir overnatting i et hus som Rogaland Skog-
selskap eier. OmrAdet som skal undersokes er
spesielt rikt. En vil ogsA fA mulighet til A se mistel-
tein.
Onsdag 16. juni til Solastranden. Fremmote: kl.
18.00. Mstested: Parkeringsplassen ved Sola
Strandhotell. Turledere: Svein lmsland og Inger
Marie Paulsen. Dette blir en meget familievennlig
tur gjennom et landskap med utrolig variert og
interessant strandf lora.
Sondag 20. juni til Eigeray tyr i Eigersund. Frem-
mste: k|.10.00 ved Sandnes hovedpostkontor for
kameratkjoring til Eigeroy eller ca kl.1 1 .30 pA par-
keringsplassen for Eigeroy fyr. Turledere: Gaute
Slaattebrek og Svein lmsland. Eigeray ligger 84
km fra Stavanger. Det er opparbeidet parkerings-
plass som en finner ved A svinge til hayre mot
Nordre Eigeray ndr en kommer over Eigeroy bro.
Etter 6 km pA Seglem, stAr det skilt til hoyre mot
Eigeroy fyr og parkeringsplassen. Dette er et om-
rdde som foreningen ennA ikke har kartlagt, men
som vi betrakter som et spennende omrdde.

Ssrlandsavdelingen
Tirsdag 25. mai: Ettermiddagsturtil Bygland. Vi
besoker en kjent lokalitet for sostermarihAnd ved
FAnefjell. Avreise fra bensinstasjonen pA Kros-
sen k|.17.00 eller Evje Bakeri kl. 18.00. Turleder:
Dordi Rsssaak.
Tirsdag 15. juni: Ettermiddagstur til Flekkeroy
utenfor Kristiansand. Vi vandrer "kjerlighets-
stien" og bessker Bestemorsmed pA sorostsida
av aya. Her vokser det bl.a. mye strandvortemelk,
engstorkenebb, og vi finner ogsA en flott liten
barlindskog i Barlonnvika. Turleder: Knut Halvor-
sen.

Buskerud Botaniske Forening
Sondag 6. juni til Skrenten i Drammen. Fellestur
m. Ostlandsavd.Turleder: Tore Berg. (se OLA).
Tirsdag 8. juni: Kosetur med planteprat pi
Mjondalsskauen. I regi av Floraregistrering Ne-
dre Eiker. Lett tur. Frammote: Mjondalen kirke kl.
17.00. Turleder: Thore Ryghseter.
Sondag 13. juni til Skjottelvik/Rodtangen pA Hu-
rum. Hoytidelig markering av at foreningen er stif-
tet. Tur til varierte kalkrike omr6der med edellauv-
skog, enger og strandberg. Lett tur. Frammote v.

Holmsbu kirke kl. 1'l .00. Ansvarlig: BArd Engel-
stad, ilf. 92 69 69 42.
Torsdag 17. juni til Kinnerud i Drammen. Kultur-
landskap pA kalkgrunn. Frammote: Dalen P-plass
mellom Mjondalen og Konnerud kl. 17.00. Lett tur.
Turleder: Arne Kildebo, tlf. 32 83 46 66.
Sondag 20. juni. Blomster og lyrikk ved Port6sen
i Nedre Eiker. Familietur i Herman Wildenveys fot-
spor. Frammste: i Korvaldveien - snuplass ved
Veiabakken, ca 1,5 km fra Mjondalen kirke, kl.
12.00. Turledere: Jan Otto Eek og Thore Ryghseter.
Torsdag 1. juli: Registreringstur, omrAde 8 nord
- mot Ovre Eikers grense. I regi av Flora-
registrering Nedre Eiker. Lett-moderat tur. Fram-
mote: Mjondalen kirke kl. 17.30. Turleder: Thore
Ryghseter.

Ostlandsavdelingen
Torsdag 27. mai. Spesialtur for Munch-elskere
og andre feinschmeckere. Hva gjorde Munch nAr
han ikke malte? Kanskje slappet av blant plan-
tene? Vi drar til Munchs gamle atelier "Ekely" og
ser pd alle de spennende forvillede plantene som
ogsd finnes der - derav to som ikke er funnet i

Norge far. Oppmste Skoyen jernbanestasjon kl.
18.30. Ledere: Tore Berg og Reidar Haugan.
Sondag 30. mai til Leangenhalvsya i Asker, med
hovedvekt pd strekningen Spiradammen - Kong-
lungen. Buss 252 fra Oslo bussterminal kl. 9.35
(fra Asker stasjon 10.16) til Vettre 10.29. Leder:
Thomas Marcussen. Halvoya byr pA et assortert
utvalg av rike naturtyper, som kravfull sump-
vegetasjon rundt Spiradammen, kalktorrenger,
strandenger, edellovskog, kalkfuruskog og lavurt-
skog. Er man heldig, kan man ogsA fA bryne seg
p6 sere asalarter o.l. Trolig blir det en hosttur
ogsA.
Sondag 6. junitilSkrenten pA Landfallved Dram-
men. Oppmote Gulskogen jernbanestasjon kl.
'10.30 (tog fra Oslo S kl. 9.42). Leder: Tore Berg.
Nermere omtale av omrAdet i Firbladet 1998(4),
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1999(1). FAr vi tid til overs, besoker vi narliggende
omrdder som Heia, Bacheparken o.l.
Sondag 13. junitil Fornebuhalvoya. Oppmote ved
innkjorselen til Snaroya gartneri kl. 10.00. Leder:
Nina Sletvold og/eller John Magne Grindeland.
Etter at flyplassen er nedlagt, har kapitalsterke
interesser kastet seg over omrAdet og svulstige
planer blitt fremlagt. Vi tar oss en tur utenfor og
om mulig innenfor det gamle flyplassomrAdet og
ser hva vi finner. Fra naturens side er det (var det?)
rik kalkflora og strandenger pA halvoya.
Sondag 20. juni til Langoya utenfor Holmestrand.
Tog fra Oslo S 8.33, oppmote pA Holmestrand
jernbanestasjon 9.41 . NB: rutetidene endres 10.
juni. Undersok at togtidene er de samme! Ledere:
Kjell Tore Hansen og Anne-Cathrine Scheen. Pga
bdtoverfarten mA vi helst vite deltakerantallet sAnn
noenlunde oi forhAnd. Kontakt derfor Anne-Cath-
rine, tlf. privat22025354, innen 17. juni.@yahar
vart brukt som kalkbrudd, slik at det i dag mest er
kantpartiene som gjenstAr. PA de gjenvarende
omrAdene er det lortsatt rik kalkflora, og med
mulighet for morsomme funn (flueblomst). OgsA
adventivplanter kan dukke opp, i alle fall er nylig
den eksklusive og innforte svevearten Hieracium
bauhinii funnet der. Muligens blir det ogsA en
omvisning pA avfallsdeponiet.
Lardag26. og/eller sondag 27. junir inventerings-
tur til Varsjoomr6det i Ssrum og andre steder i

Sorum og Aurskog/Hsland. Oppmote 26. juni kl.

10.00 ved avkjorselen fra rv 170 til Varsjo gArd ost
for Fetsund. Leder: Magne Hoffstad. Dette er kom-
muner med store partier som er dArlig kjent bota-
nisk. Mye av floraen er triviell, men det er interes-
sante partier innimellom. En rekognoseringstur
til Varsjo ga f.eks. stavklokke. Kontakt Magne Hoff-
stad for nermere informasion, tlf. 63 82 91 70.

Ostfoldavdelingen
Lardag22. mai til Herfol, Hvaler. Herfsl er en av
de sorfigste oyene i Hvaler-arkipelet. Fra qya er
bl.a. vArvikke, strandmalurt, vasstelg, marinskkel
og lundkarse kjent. Fremmste: Ferjekaia pA

Skjarhallen kl. 10.50. Tilbake 16.35 (evt. 14.35).
Ferjeturen koster ca. 30,- en vei. Leder: Gunnar
Engan, tlf . arb. 64 94 97 31 , tlf . priv 69 95 36 82183.
E-post gunnar.engan @ nijos.no
Onsdag 9. juni til Kollen, Rygge. Kollen tilhorer en
av de fA oyene i Ostfold som er med i Oslofeltets
ayrekke fra permtiden. Fra aya er bl.a. strandtorn,
marehalm og strandkarse kjent. Av oyene i Kot-
len-Sletter landskaosvernomrAde er dette den

dArligst undersskte. Sjansen er derfor stor til a
finne noe nytt. Fremmote: Ststvik Hotell, Larkol-
len, kl, 17.00. Beregn noen tiere til b6ttransport.
Leder: Jan Ingar l. BAtvik, tlf. arb. 69 21 50 82, tlf.
priv. 69 28 01 71. E-post ingar.batvik@hiof.no
Lardag 19. juni til Tostlund-Moen-Langtjern, Are-
mark. OmrAdet ble fsrste gang undersokt av Ka-
ren Breien i 1930-31 iforbindelse med hovedfags-
oppgaven "Vegetasjonen pd skjellsandbanker r

indre Ostfold". Senere gjorde Holmboe og Lid et
kort besok i 1935. Senere har trolig ingen botanr-
kere vert der. Fra omrAdet er bl.a. skavgras, vill-
lin, vArstarr og olavstake kjent. Fremmste: I vei-
krysset til skogsbilveien ned til Langtjern, kl. 11 .00.
Leder: Gsran Granath, tlf. 69 16 '14 88.

Slittekurs og slatte-
treff pi Ryghsetra

8.-11 . juli
Det 6. slAttekurset pd Ryghsetra i Nedre Eiker
holdes 8.-11. juli 1999. Tre hele dogn med opp-
lering i ljAslAtt, hesjing og lauving, med histo-
rikk og teori, og med ekskursjoner til ulike ste-
der i kulturlandskapet i Eiker. Rikellig anled-
ning til A praktisere ferdighetene.

Kursavgift inkludert overnatting og fullpensjon:
kr. 1250, med diverse moderasjoner for ekte-
felle/samboer, studenter, barn og ungdom.

Sporsm6l og pAmelding: Per @. Klunderud, tilf/
faks. 32 75 05 04.

Lordag 10. juli kl. 13-17: Apent slattegilde i enga
pd Ryghsetra.

Naturuernforbundet i
Buskerud
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Potetgull i rapsolje
Klaus Hoiland

Verbale slagsmAl mellom professorer er alltid
morsomt, mer alvorlig er det nAr partene i opphis-
selse eller for A finne slAende argumenter begAr
BROLERE i megaklassen. I Natur & miljo Bulletin

"TEMA 4-97'. mat og miljo" sto det A lese:

"Liten risiko
- Fordelene ved transgene planter oppveier

risikoen, sier Odd Arne Olsen, professor i gene-
tikk ved Landbrukshayskolen. Dermed er profes-
soren pd As grunnleggende uenig med professo-
ren pd Blindern flnger Nordall.

- Fordelene ved d bruke denne teknologien
er sd store at de oppveier risikoen, sier professor
Odd Arne Olsen ved Norges Landbrukshogskole
(NLH). Han driver selv grunnforskning pd sdkatte
transgene kornsorter.

Sleftninger
Olsen mener truslene er noksd smd: Faren for
genspredning avhenger av om det finnes beslek-
tede arter som kan krysse seg med de gen-
modifiserte. Et kjent eksempel er oljeplanten raps,
som krysser seg med ugrasset (sic!) dkerkdl.

- Men av vdre store landbruksplanter er det
bare poteten som har en slektning som vokser
vilt i Norge. Hvis en krysning fsrst skulle skje, skal
det mye til at det fdr noen negative konsekvenser.

Olsen legger til at krysninger med ville planter
kan motvirkes blant annet ved d plante belter av
ikke-transgene sorter rundt jordene, som fanger
opp pollenet fra de genmodifisefte sortene..."

lkke vet jeg om det er professoren pd As som
har glemt sitt elementere botanikkpensum eller
om det er journalisten i Natur & milja Bulletin som
ikke horte godt nok etter. Men siden det aldri kom
noe dementi eller rettelse i seinere hefter av bla-
det (jeg er fast abonnent), velger jeg d skyte pro-
fessoren, ikke journalisten. (Professorer pleier A
vere raskt ute hvis det er journalisten som har
begAtt tabben.)

Egentlig er dette mer skremmende enn mor-
somt. Det er skremmende at professorer som
forvalter en teknologi som kan fore til uopprettelig
skade pA flora, vegetasjon og okosystem, uttryk-
ker seg med slik nonchalanse om de fagomr6-

dene han sjol arbeider med - botanikk og gene-
tikk! La det forresten vere sagt; jeg er slett ingen
motstander av genteknologi.

Jeg kan pdta meg A nevne flerfoldige "store
landbruksplanter" som har nare slektninger som
vokser vilt i Norge. Eksempler er alle kornslaga
(bygg, hvete, rug og havre), fOrgras som timotei
og engrapp, kAl (dvs. hodekdl, kdlrabi, gronnkAl,
f6rmargkAl, blomkAl), nepe, gulrot, eple, morell,
kirsebar, rips. De tre aks-kornslaga har ville slekt-
ninger i form av strandrug Leymus arenarius og
kvekeartene Elymus s.l. Slektsavgrensninga i

denne delen av grasfamilien (og i mye av familien
for ovrig) er snever, og slektshybrider er kjent. Spe-
sielt rug er en svart effektiv utkrysser, men ogs6
de andre kan vere pollendonorer. For havre kan
floghavre vare en mulig pollenmottaker. Og hva
transgen timotei og engrapp (begge er effektive
pollenprodusenter og utkryssere) kan gjare med
vAre ville timotei-taksa og med smArapp, seter-
rapp og smalrapp, kan en bare spekulere pA.

Poteten Solanum tuberosum er faktisk det
d6rligste eksemplet blant de landbruksplantene
som kan dyrkes hos oss. Den stammer opprin-
nelig fra fjella i Sor-Amerika og tilharer seksjonen
Tuberarium innen sstvierslekta, Solanum. YAr
eneste viltvoksende art, slyngsotvier S. dulcamara,
horer til den fjernt beslektete seksjonen Dulc-
amara. Ugraset svartsstvier Solanum nigrum lil-
harer Morella (eller Solanum). De andre ugras-
sstvierne i Norge er sA sjeldne at vi ikke trenger A
bekymre oss, og for sikkerhets skyld fins ingen av
dem i potetseksjonen. Det er helt utenkelig at
transgen potet skal kunne overfore fremmede
egenskaper til noen av disse aftene. Ved A fremme
pAstand om at det bare er poteten som har en vill
slektning hos oss, virker det som om professo-
ren mener at de andre landbruksplantene er det
ingen fare med, her fins det ikke viltvoksende slekt-
ninger. lkke desto mindre hevder den samme pro-
fessoren at en annen, om ikke sa "stor" land-
bruksvekst, raps, lett krysser seg med AkerkAl -
og her har han helt rett. PAstandene er egnet ikke
bare til A sA tvil, men ogsA til A lage forvirring. Den
arme miljopolitiker vil i hvert fall ikke begripe noe
av dette viktige temaet slik det blir framlagt her.

Men betenkelighetene stopper ikke her. Jeg
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stiller meg sterkt tvilende til virkningen av A plante
belter av ikke-transgene planter for A fange opp
transgent pollen. Vet noen hvor langt pollen, fra
f.eks. kornslag, kan spre seg? Og hvor stoft areal
skal gA med til trssteslose Akrer av ikke-transgen
raps, bygg, potet, timotei osv? Skal dette legge
beslag pA allerede dyrka mark, vil det bety at gam-
meldagse kulturlandskap omgjores til buffer-

soner, eller mA det ryddes nytt land til formAleta
For ikke A snakke om det biologiske mangfoldet
som her ofres for den gode sak. Og jo mer lett-
spredd pollen, dess stsrre bufferareal md etable-
res.

Hvilken mening har Direktoratet for Naturfor-
valtning, Miljoverndepartementet eller Landbruks-
departementet om dette? Noen mA pA banen!

Hem mel ighetskremmeri el ler
ansvarliggiaring?

Klaus Hsiland og Ola Wergeland Krog

Stortingsmelding 58 pAlegger samtlige kommuner A kartlegge sitt biologiske mangfold innen utls-
pet av 2003. Vi stAr derfor ovenfor en storstilt kartlegging av nskkelbiotoper og forekomster av
sjeldne arter i hele landet. Et hoyaktuelt tema i disse dager er hvordan disse opplysningene skal
behandles. Skal de gjores tilgjengelige for offentligheten, eller skal de hemmeligholdes?

I forrige hefte tok Mats Nettelbladt opp problemet

omkring offentlig tilgjengelighet av data om sjeldne
planter. Vi er selvfolgelig enige med ham i at orki-
d1ravere og andre fanatiske plantesamlere utgjor
en risiko dersom tilgangen til slike opplysninger
blir for enkel. I de fleste botaniske miljo har vi der-
for hatt en uskreven <ver varsom-plakat" og ikke

opplyst om hva som helst til hvem som helst. Men
er det i virkeligheten sA klokt A hemmeligholde
slike folsomme opplysninger?

Noe av denne - nesten instinktive - frykten for
samling kan botanikerne i stor grad takke seg selv
for. I siste del av forrige Arhundre eksisterte det
botaniske bytteforeninger med poengverdier ran-
gert etter sjeldenhet og med krav til bAde vakre og

velfylte herbarieark (Resvoll 1945). I dag er selv-
folgelig slike foreninger helt forkastelige, men hvor
mye reell skade de i sin tid gjorde er temmelig
uvisst. Realistisk er det kanskje ikke flere enn to
planter som helt eller delvis er utryddet pA grunn

av samling: altaihaukeskjegg Crepis multicaulis
og fettblad Liparis loeselii. Men ogsA her godt hjul-
pet av andre faktorer som f .eks. gjengroing og grof-
ting. Vi tror ogsA at samlemanien er for nedadgA-
ende. Botanikere og andre planteinteresserte, oss
inkludert, samler ved hjelp av filmrullen. Ser vi pA

de andre artene som i rodlister st6r oppfort som
antatt utgAtt i Norge, kan vi konkludere med: Tre
av dem er det uvisst om noen gang har vokst hos
oss (griffelstarr Carex stylosa i Nordreisa f.eks.);

fem er mer eller mindre notoriske vagabonder hvis

naturlige strategi er A dukke opp pa en lokalitet for
sA A forsvinne like fort (de fleste er vannplanter,
f.eks. dverggras Coelanthus subtilis som opp-
trAdte i Skedsmo tra 1837-1842 (Lid 1948)); en
forsvant sannsynligvis ved Altautbyggingen; og
seks er blitt borte av mer eller mindre uklare eller
tilfeldige Arsaker. (Vi har i denne oversikten utelatt
gamle Akerugras og andre sterkt kulturbetingede
arter.)

En annen ting er at det nesten ikke er noe vits
i A hemmeligholde lokalitetene for samlerne - de

vet det allerede. Ndr det gjelder rovfugllokaliteter,
viser det seg at de gangene profesjonelle rovfugl-
fangere er blitt tatt, har de oftest bedre kartgrunnlag
pA rovfugl enn forvaltningen har selv! Noe liknende
gjelder ogsA planter. Sibirnattfiol Platanthera obtu-
sata subsp. oligantha er et av de mest, kanskje
mest, ettertraktede objektene for profesjonelle
orkid6rsvere og vAr sterkest hysj-hysi-belagte plan-

te (Hoiland 1990). Likevel forhindret ikke dette at
et dansk amatar-orkid6tidsskrift gikk hen og pu-

bliserte flere detaljlokaliteter for denne arten (Arnt-

sen 1991). Faren blir altsA at de som ikke skulle
fA vite om forekomstene allerede vet om dem,
mens de som burde fA vite om dem, ikke fAr til-
gang. Til sistnevnte kategori hsrer naturforvaltere,
prosjektbiologer, folk i kommunale etater, skog-
bruk og landbruk, grunneiere osv. Et godt eksem-
oel: Ved RamsAsen i Barum ble en fin marisko-
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lokalitet nesten odelagt av hogst (Hoiland 1987).
Men dette skyldtes ikke vrangvilje eller skjodes-
loshet fra skogbruket. Forklaringen var simpelt-
hen at ingen av aktorene visste om forekomsten
fordi botanikere hadde hemmeligholdt den av frykt
for plyndring. Og hadde etatene visst om mari-
skoen, hadde de i dette tilfellet tatt nodvendig hen-
syn. En stor forskjell er dessuten at samlere sjel-
den odelegger biotopen, i motsetning til grave-
maskinene.

En annen effekt av at lokaliteter med sjelden-
heter blir kjent, er at det kan fsre til en bevisstgjo-
ring av interesserte i nabolaget, som sorger for at
den som odelegger fAr klar beskjed om A holde
fingrene unna.

Vi tror at den viktigste grunn til utryddelse av
truede planter og odeleggelse av verdifulle lokali-
teter kort og godt skyldes uvitenhet! Et premie-
eksempel er klsverert Tetragonolobus maritimus.
Det eneste funnet av denne arten i Norge var fra ei
strandeng pd Saltholmen, Rdde i Zstfold. En hsst
ble det velvet en bAt over lokaliteten, og ulykkelig-
vis ble denne bdten ikke sjosatt far langt utpA som-
meren neste Ar - og klaverla var historie (BAtvik
1 994).

Det er mange fordeler ved A offentliggjore lo-
kaliteter for sjeldne arter:

Serisse utbyggere og etater vil vanligvis prove
A unngA A odelegge sArbare lokaliteter, bAde av
hensyn til naturforekomsten, og av hensyn til eget
miljoomdomme.

A eie en sjelden naturforekomst appellerer til
mange grunneieres stolthetsfslelse, og farer ofte
til at den blir ivaretatt pA tross av bdde ulemper og
akonomisk tap. Dvergtistel Cirsium acaule pA Ulv-
oyaved Oslo ville aldri blitt gjenoppdaget om ikke
villaeierne pA tomta der den vokser hadde gjort
botanikerne oppmerksom pA den og samtidig
skjottet den (for noen andre visste at den fortsatt
eksisterte) (Halvorsen et al. 1984). PA Jomfruland
og pa Skjaloy iOstfold voktes strandtorn Eryngium
maritimum av ivrige hytteeiere.

Kunnskap om en sjeldenhet eller fredet plante
i nabolaget kan vare en samlende faktor som er
med pA A ske interessen for A verne om naturen
generelt. Her er mange gode eksempler pA na-
turvern pd grasrota: Sibirstjerne Aster sibiricusville
ha vert utryddet pA sin eneste gjenvarende loka-
litet ved Aursunden (se Elven 1989) om ikke-
ekteparet Sakrisvoll hadde hegnet om den i alle
Ar, noe de til og med fikk en pris fra Miljovernde-
partementet for. Polarflokk Polemonium boreale
er fredet pA Bugoynes kirkegdrd i Sor-Varanger,

men denne ville vart nyttelos om ikke lokalbefolk-
ninga pi en hyggelig, men bestemt mdte med 6n
gang kommer ut og forteller nysgjenige at her er
det fredet. Har man erlige hensikter, kan man vere
heldig A bli budt pd kaffe og kanskje fA en innfs-
ring i stedets lokalhistorie og finsk innvandring pA

kjopet.
En gang ble en av oss (O.W.K.) til vAr store fryd

og tilfredshet forsskt jaget fra en strandrisp-loka-
litet av en illsint hvit puddel etterfulgt av en meget
bestemt gammel dame med ditto hdrfarge. Be-
skjeden var klar; flere av de sjeldne plantene var i

ferd med A bli ligget i stykker pA grunn av lav 6ling
med fotostativ. Flott hva! | Bayern ble K.H. overvd-
ket av en striks dame da han fotograferte et nyde-
lig knippe marisko i en skogskrAning. Hun for-
klarte at man ikke likte folk som snoket etter sjel-
denhetene, og om hun ble fullstendig beroliget av
forsikringer (pA dArlig tysk) om kun fotografering,
virket ikke helt sikkert. En uerlig person ville iall-
fall fAtt store problemer.

Hemmeligholdelse av spesielle lokaliteter kan
nok hindre noen med uerlige hensikter, men det
hindrer ogsA "nabo-effekten", og en engasjert
nabo kan ofte vere mer effektiv enn all verdens
miljopoliti. I tillegg til at selvutnevnte voktere av
sjeldne lokaliteter ofte gjor en god jobb ndr det
gjelder A ta vare pd lokaliteten, er de ofte ogsd
gode ambassadorer for naturvern generelt, ikke
minst overfor andre grunneiere.

En offentlig kjent lokalitet som er blitt odelagt,
har en verdi som argument overfor f.eks. veimyn-
dighetene, skogbruket, kommuner, grunneiere
osv. ved senere anledninger, hvor de negative ek-
semplene vil kunne underbygge krav om skjerp-
ing av rutiner og holdninger. Odeleggelse av en
hemmeligholdt lokalitet er bare tragisk, da aktaren
i slike tilfeller har god sjanse for A bli trodd og
tilgitt for sin mangel pA kjennskap om sjeldenhe-
ten (jf. eksemplet med marisko fra RamsAsen).

Vi skal imidlertid ikke feie ulempene ved of-
fentliggjoring under teppet, og de mest aktuelle er
som folger:

Fare for bevisst odeleggelse fra grunneiere
som er redde for vern. Vi kjenner til noen fA tilfeller
av panikkhogst av skog like etter at frednings-
forslag er blitt offentliggjort.

Grunneiere, eller andre som har et forhold til
forekomsten, kan ogsA vere redd for valfart og
ksdannelse av nysgjerrige til lokaliteten og hva
dette kan fore med seg av trAkk, forstyrrelse, for-
sopling og manglende respek for innmark. Vi kjen-
ner til noen eksempler med grunneiere som bor i
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narheten av interessante orkid6forekomster.
En for Apen praksis kan fsre til at informasjon

om viktige lokaliteter ikke tilflyter forvaltningen, fordi
observatsren ikke onsker at den skal bli offentlig-
gjor1. Dette gjelder sarlig lokaliteter som obser-
valaren har soesielle folelser for.

Naturfotografer, bAde profesjonelle og amato-
rer samt andre interesserte eller nysgjerrige kan
vare med og overbelaste spesielle lokaliteter (de
fleste av oss har nok gAtt over streken 6n eller
flere ganger for d fA DET bildet). Dette gjelder ser-
lig hekkende fugl og overvintrende flaggermus,
men ogsA insekter, orkid6er, visse ettArige plan-
ter, skjore lav med spesialisert okologi, m.m.

NAr det gjelder virvellsse dyr, finnes det frem-
deles tendenser til samlemani, og helt opp til
dag er habitatodeleggelse fortsatt et problem, men
dette er forhApentlig sterkt avtagende. Entomolo-
gien i Norge er et lite miljo, og selvjustisen vil ven-
telig vere effektiv.

For virveldyrene er situasjonen noe mer kom-
plisert. Til forskjell fra f.eks. plantene, sd er disse
vare for forstyrrelser. Selv ved forsiktig framferd vil
for mange interesserte besokende ved f.eks. en
hekkelokalitet for rovfugl kunne fA negative folger.
Flere rowiltarter betraktes dessuten av noen som
konkurrenter og fiender, og dette er en av Arsa-
kene til at Direktoratet for naturforvaltning har satt
opp en liste over arVfunksjonsomrAde hvor de tir-
rAr at opplysningen unntas offentlighet (DN 1996).
Zdeleggelse av tre honsehaukreir i Hamarregi-
onen de siste par drene, som det var gitt noyak-
tige opplysninger om til bl.a. grunneierne, viser at
det fortsatt kan vere grunn til varsomhet. ForhA-
pentligvis vil den omtalte lista fra DN kunne kortes
ned i tida framover. Allerede i dag vil det trolig vere
fullt forsvarlig d offentliggjore hekkelokaliteter for
fiskesrn. Biologifaglig sett gjelder trolig det sam-
me for spillplasser for skogshons (denne parringa
ser det ut til at gAr greit for bAde fugl og folk), men
offentliggjoring av disse vil ofte bli oppfattet som
negativt av grunneier og andre med lokal tilhorig-
het.

Konklusjon: PA tross av flere betenkeligheter
tror vi at tida er moden for en atskillig Apnere prak-
sis ndrr det gjelder offentliggjoring av spesielle lo-
kaliteter. Dette vil vare med pA A ansvarliggjore
allmennheten. Og etter hvert som flere og flere
sjeldenheter blir presentert, vil ventelig ogsA et
eventuelt press pA enkeltlokaliteter avta. Innen bo-
tanikken kan etter vAr mening alle funn offentlig-
gjores, og det samme gjelder de virvellose dy-
rene. For virveldyrene er det nok fortsatt grunn til A

vare varsom, men det oppfordres ogsA her til en
Apnere praksis.

Etterord: Offentliggjoring av spesielle lokalite-
ter er fortsatt kontroversielt, og argumenter for og
imot er ofte emosjonelt betinget, serlig motargu-
mentene. Det hadde vart nyttig A fA objektive tall
pA bordet i denne diskusjonen. Dette kan gjores
ved A undersske et storst mulig antall tilfeldig ut-
valgte lokaliteter hvor det har forekommet en sjel-
den art som i dag er forsvunnet. Ved 6 studere
Arsaken til forsvinningen, kan vi pA bakgrunn av
tallmaterialet komme fram til obiektivt fundefie ret-
ningslinjer.
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Vif l-fsk og strandlsk
Allium oleraceumog
vinale
Finn Wischmann

I fullt utviklet tilstand volder disse to artene knao-
pest noe problem. Sterile eksemplarer er ikke fullt
sA enkle, men heldigvis finnes det ogsA her en
liten detalj som kan hjelpe oss. Ved slirekanten
bladApningen finner vi hos strandlsken en rad
med smA vorter - fig. 1. De er ikke alltid like tyde-
lige - fig. 2. Villlsken har en helt jevn slirekant -
fig.3.

Figur 1 (til hoyre). Strandlok Allium vineale, slirekant. 10x.

Figur 2 (nederst til venstre). Strandlsk, slirekant. 1 0x.

Figur 3 (nederst til hoyre). Vill-lsk Allium oleraceum. 10x.
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Vi forsaker en gang
til: engmarihind og
smalmarihind
I forrige Blyttias smA detaljer skulle figur 5 og 6
helst vart i samme mAlestokk, men det ble de
ikke. Vi forssker derfor om igjen. Som en ekstra
hjelp kan det nevnes at tennene hos engmari-

hAnd (figur 5) er ca 40 x 40 pm, mens de hos
smalmarihAnd er ca 70 pm lange.

Nedenfor: kantcellene pA et stotteblad (brakt6). Figur 5 (nederst

tif venstre): EngmarihAnd Da ctylorhiza incamata ssp. incamata.

Figur 6 (nederst til hoyre): Smalmarih6nd Dactylorhizatraun-

sferhen.

Hvorledes (<de sma>> begynte
Dengang man var en grsnn, uerfaren "frimerkesamler", hevdet man med stor styrke at en god art
skufle kjennes p& 10 meters hold, eller i det minste pA strak arm. Man var nadlarftig utstyrt med en

lupe, men hadde ikke lart A bruke den skikkelig - og brukte den sjelden. Folk som gjorde seg viktige
med lupen var litt latterlige. Det ble til og med laget en sketsj pA dette (studentekskursjonen til Fana
i 1946). Men som sA mange ganger ellers kan man bli nodt til A si med Peer Gynt: "...kom senere-
hen til andre resultater". Slik gikk det da ogsA med undertegnede. Jeg satt pa en tue ute pA en myr
pA Toten og provde A sammenligne en engmarihAmd og en lappmarih6nd. (At tuen var bolig for
mange sinte gule smA maur, er en annen sak.) Lupen viste meg at den forste hadde en jevn

b'rakt6kant, mens den hos den andre var fintagget (Blyttia 56 (4): 203-204), og dermed var det gjort!

Siden den dag setter jeg aldri navn pA en kritisk plante uten A ha saumfart 0"" 
Trlf#: chmann
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Brokkurl Herniaria glabra L. i Norge
Trond Grsstad & Roger Halvorsen

Grostad, T. & Halvorsen, R. 1998. Brokkurt Herniaria glabrai Norge, Blyttia 57:15-24,
Herniaria glabra L., Smooth Bupturewort, in Norway.

ln Noruvay Herniaria glabra L. is reported from several sites along the coastline trom Stavanger to both sides
of the Oslofjord. The first records of this species are dated 1826 from Vallo near Tznsberg and Akerselva in
Oslo. Much of the collected material is very old, but some of the old and often very inexactly located sites
have since been rediscovered. New finds are made during the last ten years at several sites in Ostfold,
Vestfold and Telemark counties.

The authors conclude that most of the sites are due to ballast soil brought to Norway by sailing vessels
during a period from early in the 19th century, or maybe even earlier, to about 1918, and that many of the
locations are of secondary character. They also discuss the possibility that some of the locations may be
spontaneous, especially those in Larvik (Brunlanes), Horten (Borrevann), and Hvaler (Singloya).

Trond Grastad, Eikelundveien 8, 3290 Stavern
Roger Halvorsen,Safirveien 41, 3931 Porsgrunn

Innledning
For en tid tilbake viste NRK-fjernsynet et program
om ballastplanter pd Ssrlandet. Det ble i program-
met sskt etter bl.a. brokkurt Herniaria glabra L.
Den ble funnet i grasplenen inne pA en kirkegArd
i Rissr by, og av det som framkom i programmet,
kunne det forstAs dithen at brokkurt pA det ner-
meste var gAtt ut av norsk flora.

NA er det heldigvis ikke sA ddrlig stelt med
arten her til lands, og vi vil i det folgende forsoke d
gjore opp status for brokkurt i Norge. Selv om ar-
ten fikk en bred omtale av Tore Ouren (1996) r

floraatlasets bind om de sorastlige artene, har
det de siste tre-fire Ara skjedd sA viktige funn at
det er grunn til A omtale disse nermere.

Systematisk plassering og
kjennetegn
Brokkurt (figur 1) hsrer til nellikfamilien Caryo-
phyllaceae som ofte deles i tre underfamilier,
Silenoideae, Alsinoideae og Paronychioideae (Lid
& Lid 1994). Brokkurt hsrer inn under Paronychi-
oideae. Denne underfamilien har, i motsetning til
de andre, sreblad, og som Alsinoideae har den
ogsA frie begerblad. lfolge Nordhagen (1952) har
slekta Herniara en serstilling innen Paronychi-
oideae, siden blomstene har bare 6n tydelig krans
av blomsterdekkblad, men mellom de fem pollen-
barerne har arten trAdforma organer som enten
kan vere staminoider, dvs. golde pollenbarere,

eller den forste begynnelsen til kronblad.
Brokkurt er lett kjennelig pA mAten den vokser

pA, tett krypende langs bakken, og pa de smA nss-
tene av gulgronne blomster i bladhjornene. De
krypende skudda vokser ut til alle sider f ra en lodd-
rett pelerot og danner ofte en slags rosett. Planta
har en gulgronn farge, men blomstene (figur 2) er
noe mer gule enn planta forovrig. lmidlertid vil ar-
ten, dersom den vokser litt mindre soleksponert,
anta en dypere gronnfarge, og deler av skudda vil
dessuten lofte seg litt opp fra bakken.

Brokkurt er normalt flerArig, men den kan ogsA
vere sommer- eller vinterannuell.

Aden vokser gjerne pA sandjord eller grus, og
funnstedene i Norge er nesten alltid knyttet til men-
neskelige aktiviteter, i lsrste rekke funn ved gamle
skipsverft eller hvor det ble tatt i land ballast. Det
er rimelig a anta at flere av funnstedene kan vare
sekunderlokaliteter, f .eks. industritomter eller jern-
banespor (ved kanalen i Tonsberg og Grorud
Oslo. Se nedenfor!).

Andre arter i slekta Herniaria
I Norge er det er funnet to arter til i brokkurtslekta
(Lid & Lid 1994): lodnebrokkurt H. hirsuta og H.
polygama, som ikke har fAtt noe norsk navn.
Begge disse to artene er funnet som store sjer-
denheter pA gammel ballast. De er begge strihAra
arter.
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Trond Grsstad og Roger Haborsen

Figur 1. Brokkurt Hemiaia glabra. Foto: Roger Halvorsen.

Forste funn av brokkurt i Norge
lfolge Ouren (1996) er de to fsrste sikkert daterte
lunna av brokkurt gjort i 1826 av M.N.Blytt. Han
samlet arten ved Valls saltverk Tonsberg, og i Oslo,
ved Akerselva.Yalla saltverk lA i Ssndre Slagen, i

gamle Sem kommune, men er nd for lengst ned-
lagt. Her ble (ifolge opplysninger hentet fra herba-
riet ved Botanisk museum pATayen (Herb O) samt
det som stAr A lese hos Ouren 1996) arten sam-
let fram til 1920. Hele 15 innsamlinger fra omrA-
det ligger i herbariet pA Toyen. Ved Akerselva ble
brokkurt funnet ved en klesfabrikk.

Er brokkurt spontan i Norge, eller
er den innfsrt med og spredt via
skipsballast?
Ouren (1996) skriver at brokkurt helt sikkert er in-
trodusert i norsk flora via skipsballast. Siden kan
den ha fAtt en viss spredning til sekundarlokali-
teter pa forskjellige mAter. Brokkurt har andre ste-
der i Europa hatt en viss medisinsk betydning,

men Ouren mener det ikke kan p6vises noen
spredning fra dyrking til medisinsk bruk i Norge
(Ouren 1996).

Dersom en ser pA de omrddene hvor brokkud
er samlet, kan en se et monster som i noen grad
underbygger det Ouren skriver om innforsel via
ballast og seinere spredning til narliggende om-
rAder, da med unntak av noen fa lokaliteter.

I Stavanger er brokkurt funnet i en hage i Madla-
lia, nar et staudegartneri (1980, Lima, Herb BG).
PA lokaliteten vokser brokkurt som hageugras i et
staudegartneri sammen med bl.a. AkermarikApe
Aphanes arvensis og krypmjolke Epilobium brun-
nescens. Det er svert sannsynlig at disse artene
er kommet inn med fro eller planteimport til staude-
gartneriet, og dette funnet er dermed mindre in-
teressant for vAr diskusjon.

Et funn fra Strand i Rogaland gjort i nyere tid
mA ogsA betegnes som svert tilfeldig og har tro-
lig lite med ballast A gjare. Brokkurt ble her funnet
i veigrus utenfor et hus tilhsrende en botanisk in-
teressert person. Det er et sted hvor det er svert
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usannsynlig at arten skal kunne ha kommet med
ballast eller fyllmasse fra ballastomrAder. Deri-
mot virker det sannsynlig at atten kan vare kom-
met hit ved at frsmateriale er kastet her av botani-
kere som har vart pd besok. Noen annen rimelig
forklaring finnes knapt.

I det folgende skal vi ta for oss en oversikt over
de kjente funnstedene av brokkurt (figur 3)og se
litt pA hvordan arten kan vere kommet dit. Det er
da praktisk A dele lokalitetene opp i grupper.

Det vil av naturlige Arsaker ikke vere mulig A
fA plassert hver enkelt lokalitet i rett kategori, og
det vil alltid vere muligheter til feil. I noen tilfeller
kjenner vi litt til historie og bakgrunn for lokalite-
tene, og dermed er det lettere A kunne (antaD
hvor funnet bor plasseres. Vi velger folgende inn-
deling:

A) funnsteder hoyst sannsynlig knyttet til bal-
last, ogsA som sekundarlokaliteter;

B) funnsteder trolig knyttet til ballast eller an-
nen kulturaktivitet;

C) funnsteder uten ballast- eller kulturtilknyt-
ning.

Som en ser er grensen mellom kategori A og
B noe "flytende", og vi har i noen av tilfellene valgt
A kommentere dette narmere.

A) Funnsteder hoyst sannsynlig
knyttet til ballast

Agderfylkene
1 Odderaya, Kristiansand
Det ble i seilskutetida tatt i land ballast oA en
ballastkai helt nord pA Odderoya, og det er vel
sv@rt sannsynlig at Askell Rzskelands innsam-
ling fra 1894 er knyttet til ballast.

2 Rissr
Fra Risor foreligger det i alt sju innsamlinger med
belegg i Oslo, hvorav seks er samlet pA en kirke-
gdrd i byen, forste gang av Georg Stsrmer i 1976.
I Bergen ligger en kollekt fra samme kirkegArden.
Tore Ouren har ogsA samlet brokkurt en gang pA

"Holmen" i Rissr i 1980. .Holmeno er en liten
holme hvor det tidligere lA et skipsverft. Det er kjent
at det ved mange skipsverft er tatt i land ballast.
Etter at Ouren samlet brokkurt her, er "Holmeno
blitt bebygd. Dermed er lokaliteten etter all sann-
synlighet odelagt.

Risor kirkegArd synes helt klart A kunne reg-
nes som en sekundarlokalitet med direkte tilknyt-
ning til ballastjord. Likevel plasseres vi den i kate-

Figur 2. Brokkurt Herniaria glabra. Overst: frukt og blomst; ne-
derst habitusbilde av blomstrende skudd. Tegning: Roger Hal-
vorsen,

Herniaria glabra. Top: fruit and flower; bottom: floweing branch.

Figur 3. Kart over utbredelsen av brokkurt Hemiaia glabra i

Norge.

Known distibution of Herniaria glabrain Noruvay.
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gori A under noe tvil. Ouren (1985) opplyser at
ballastmasse fra seilskutetida er blitt brukt til
utfyllingsarbeider pA Risor kirkegArd. Bruk av
ballastmasse til anlegg av kirkegArder er ogsA
kjent fra Kristiansund (Ouren 1971) og Brevik
(Bjorndalen & Ouren 1975). lmidlertid er det ikke
usannsynlig at i et omrdde med sA mange ballast-
planter som Risor, kan spredning av brokkurt ogsA
ha funnet sted fra et annet sted i byen hvor ballast
er brakt i land. Ballastjord ble ofte brukt til anlegg
av hager rundt om p6 kysten. Det skal ikke mer til
enn at en eller annen har flytta ei plante fra hagen
hjemme til kirkegdrden fsr slik spredning finner
sted.

Av fjernsynsprogrammet som er nevnt over
framgikk det at brokkurt ogsA er blitt samlet p6
kirkegArden i Rissr pA 199O-tallet.

Telemark
3 Kragero
I Telemark ble brokkurt farste gang funnet i 1910 i

Kragera, pA Hestoya, pd grus i det som nA er bAt-
havn like inntil Kragero sportel. Her ble det for og
like etter drhundreskiftet brakt i land ballast i for-
bindelse med et nikkelverk som lA her. Dette ble

nedlagt i begynnelsen av vArt Arhundre. Fra Hest-
oya foreligger det mange innsamlinger av brokk-
un.

Johan Tidemand Ruud og Anton Landmark
fant brokkurt pA Langoy ved Kragero i 1911, og
Tore Ouren fant den pA en kirkegArdsmur ved
Kalstad kapell i Kragera i 1967. Funnstedet er av
samme type som lokaliteten pA Risor kirkegArd
og fores som dette til kategori A under noe tvil.

I Kragero finnes det i dag fortsatt en mengde
ballastplanter. Store deler av Krageros havneom-
rAder er bygget p6 gammel ballastmasse, og man
skal ikke snu mye pA jordsmonnet i disse omrA-
dene fsr det dukker fram gamle arter som ble re-
gistrert allerede i seilskutetida. Kragera framstAr i

dag som en av de fornemste lokalitetene for
ballastplanter. En hel del av ballastmassene som
ble tatt i land i Kragers ble dessuten brukt til hage-
anlegg rundt i byen, bl.a. pA Sondre Kalstad gard,
like inntil kirkegArden ved Kalstad kapell. Skips-
reder Bisrn i Kragera hadde sitt skipsverft i Tall-

akshavn, og ballastjord ble kjort i store mengder
pa hestekjerre over heia herfra (Bjorndalen &

Ouren 1975). Bruk av ballastjord til hageanlegg
var vanlig i Kragera rundt Arhundreskiftet. PA Val-
berg er det ogsA brukt mye ballastjord i hagean-
legget. BAde ved Kalstad og p& Valberg finnes det
fortsatt en hel del ballastplanter.

Lokaliteten pA Langoy, like ost for Kragero by,

er ogsA knyttet til ballast. Her ble brokkurt funnet
igjen pA en botanisk ekskursjon i regi av Tele-
marksavdelingen i 1996. Voksestedet er ved den
gamle gruvetippen ikke langt fra Langay hoved-
gArd pA nordsida av oya. Her ble det tatt i land
ballast i forbindelse med gruvevirksomheten i de
gamle jernmalm-hornblende-gruvene. 1996 ble
arten gjenfunnet flere steder pA veigrus og vei-
kanter i bra bestander. Arten har altsd overlevd pA

stedet i nesten nitti dr.

4 Skien
Det forelopig siste funnet av brokkurt i Telemark
ble gjort i Skien da Kjell Thowsen fant arten pA

Bakken ved Hjellevannet hssten 1997. Selv om
Skien ligger et godt stykke opp fra havet, hadde
byen anlop av seilskuter som i stor grad ble var-
pet opp Skienselva fra Porsgrunn. Ballastjord er
blitt brakt i land i Skien. PA ostsida av havneomrA-
det, det som gAr under navnet Langbryggene, ble
det tatt i land en del ballast som ble brukt til fyll-
masser. PA Bakken, hvor brokkurt ble funnet
1997, vokste arten i hauger av sandblandet leire
tett opp til hauger av fyllmasse som inneholdt store
mengder flintstein av forskjellig opprinnelse (for-
skjelligfarget) og dessuten rester etter gammel
teglstein. Bakken-omrAdet i Skien ligger pA

oversida av det fsrste sluseanlegget i Telemarks-
kanalen, pa vestsida av havneomrAdet, og det er
helt usannsynlig at ballasten er tatt i land i det
omrAdet hvor den ble funnet. PA grunn av det store
innslaget av flintstein er det liten tvil om at det dreier
om ballastmasse, og Roger Gulliksen ved Skien
kommune opplyser (pers. med.) at fyllmassene
kan vere brakt hit fra gravearbeider ved kai-
omrAdet ved de gamle tollbodene nede ved elva.
Usikkerheten om hvor massen kommer fra, skyl-
des at fyllmassene er tippet ulovlig.

Fyllingene pA bakken ble fjernet like for jul 1997,

og denne lokaliteten ser nA ogsA ut til A vere ode-
lagt.

OgsA denne lokaliteten kunne vart fort til kate-
gori B.

Vestfold
5 Tansberg
I Vestfold ligger den klassiske lokaliteten i Tsns-
berg, ved Vallo saltuerk, og her ble aften samlet
fram til 1920. Axel Blytt samlet den her i 1881 og
angir at den var "hyppig opover til Skalvold". Si-
den er den samlet i det samme omrAdet p6 to
lokaliteter av Finn Wischmann og Rune Halvor-
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sen @kland. Wischmann fant den i Ssndre Karls-
vik i 1958 og Rune H. @kland ved Valls (Frolichv.
13), 1987.

Ved Vallo saltverk i Slagen mA brokkurt vere
kommet inn med ballast. Ouren (1971) skriver om
fransk flintballast i Vallo-omrAdet, og i omridet
rundt Vallo ble det i slutten av forrige Arhundre og
framover samlet en mengde arter som regnes
som klassiske ballastarter. Wischmanns og @k-
lands funn er trolig rester av en storre utbredelse
av brokkurt fra ballastoerioden.

Et funn av brokkurt ved kanalen i Tonsberg er
ogsA svart sannsynlig knyttet til ballast, i alle fall
som en sekundarlokalitet, idet ballast mellom
1868 og 1889 ble brakt i land ved Fagerheim helt
nord pA Nstters, pA sorsida av kanalen. Ouren
(1979)opplyser at mye av ballasten som ble brakt
i land her, ble brukt til fyllmasse, og dermed kan
brokkurt ha blitt spredd til andre lokaliteter i Tons-
bergomrAdet.

Buskerud
6 Drammen
Ved siden av Blytts funn pA Gullaugstranden (se
nedenfor!), som er svart vanskelig A stedfeste
helt noyaktig, er det bare to funn fra Drammens-
omrAdet som er noyaktig angitt og som med en
ganske stor grad av sikkerhet kan knyttes til bal-
last. Begge funna er gjort i omradet ved Strsmss:
R. Tambs Lyche i 1921 og Anne Elven i 1995.
Tambs Lyches funn er gjort ved Tollboden (den
gamle), og Reidar Elven (pers. med.) opplyser at
Anne Elvens funn ogsA er gjort i dette omrAdet.
Her vokste brokkurt sparsomt mellom gate-
steinene i 1995. Avrige funn som er belagt fra
Drammen: M.N.Blytt, udat,, Axel Blytt, 1861, M.
Bugge, 1873, og N.Bryhn, 1873. Bryhns funn er i

Bergen.

Akershus og Oslo
7 Asker
Brokkurt er samlet pA Holmen i Asker i 1929 av
Einar Jensen. Stedet er en gammel b6tplass, og
det er god grunn til a anta at ballast kan vere brakt
i land her. I omrAdet ligger den gamle ballast-
plassen Sannesund.

Ostfold
I Fredrikstad
I Ostfold ble brokkurt funnet forste gang pA @ra i

Fredrikstad av Anton Landmark i 1894. Denne lo-
kaliteten er klart knyttet til ballast, idet omrddet fra
gammelt av var godt kjent som en av de aller ri-

keste ballastplantelokalitetene i Norge. Her er ikke
aften funnet igjen, da omradet har gjennomgAtt
store forandringer siden Arhundreskiftet.

9 Sarpsborg
I Sarpsborg er det to omrAder hvor det er grunn til
A anta at brokkurt er knyttet til ballast. Kristen
Klaveness fant arten ved Borregaards industri-
omr6de og i en av bygatene pA 195O-tallet. Fun-
net fra "bygatene" er ikke belagt ved noen av mu-
seene, men Klaveness har personlig meddelt Bdt-
vik dette i 1985. Svein Astrom har siden funnet
arten i flere gater, plasser og veikanter pA strek-
ningen mellom Folkets hus til Borregaards hoved-
gArd. Han oppgir at det er sett tusenvis av indivi-
der i 1997.

BAtvik (1997)skriver:

"Opprinnelsen til brokkurt i Norge kan skyl-
des ballastspredning (Lid & Lid 1994 : 125). Fore-
komst av brokkurt mA derfor knyttes til den nare
forhistorien omkring sjafart og skutetrafikk omkring
Arhundreskiftet. Slik sett er brokkurt interessant
og mi ses pA som et levende kulturminne."

"PA steder med brokkurt i byen kan det godt
vare den har en ballastjord-opprinnelse. BAde
Sannesund, omkring Borregaard og pA Alvim var
det ballastplasser, og det er sannsynlig at grunn-
eiere andre steder i byen kunne ta med seg over-
skuddsmasser herfra til planeringsarbeider om-
kring egne hjem og gater. Slik kunne opprinnellg
ballastjord komme lenger inn i byen og gi sekun-
der spredning av ballastplanter."

Det er kjent fra mange steder rundt kysten vAr
at det var fri tilgang for privatpersoner til A hente
ballastmasse til bruk som hagejord.

B) Funnsteder trolig knyttet til
ballast eller annen kulturaktivitet
La oss sd se pA lokaliteter for brokkurt hvor arten
har kommet inn fra andre steder hvor det er stynet
ballast (sekunderlokaliteter) og der spredningen
skyldes annen kulturaktivitet.

Vestfold
1 Larvik, Brunlanes
Brokkurt ble funnet forste gang i Brunlanes, Larvik
kommune, av Tore Berg i 1974. Funnstedet ligger
like inntil butikken ved @ygarden (Brekke). Siden
er den funnet av Trond Grostad, i tre nye omrAder
i Brunlanes, pA i alt ni til dels klart adskilte lokali-
teter. Funna er gjort i perioden 1995-97. Alle loka-
litetene ligger innenfor et relativt begrenset om-

B/1rtia 57(/ ), / 999 79



Ty! 4 9J!' t " (:e!9s"!!14, 
" ^'!

z-/-(v
--'.) 

".-.

Figur 4. Kjente forekomster av brokkurl Herniaia g/abra i Brunlanes, Larvik kommune. For Rakke skytefelt er avmerket: (A) omride

med adgang forbudtforsivile, (B)skytefeltomr6de som eies av Forsvaret, men derferdsel ertillatt, og (C) innleid omrdde.

Known localitiesforHerniaria glabrain Brunlanes, Laruik, Vestfold county. Military area marked with A (no trespasslng allowed), B

(trespaxing allowed) and C (additional rented area).
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rAde, ikke langt fra Stavern (figur 4). Avstanden
mellom den vestligste og den ostligste forekom-
sten er ca. 2,5 km.

Funna i Brunlanes er gruppert slik: Oygarden
(Brekke): 1 forekomst, Rakke skytefelt: 4 forekom-
ster, Gomsrsd: 2 forekomster, og Bavre'. 2fore-
komster. Forekomstene ved Oygarden, Rakke og

Gomsrsd velger vi htsre lil kategori B, mens fore-
komstene Bsvre harer til i kategori C.

Oygarden: Her fant som nevnt over, Tore Berg
arten i 1974. Etter at det fsrst pd 1990{allet ble
foretatt en del planerings- og asfalteringsarbet-
der rundt butikken ved Oygarden (Brekke), ble det
antatt at afien var blitt borte her. Sommeren 1997
ble den imidlerlid funnet rett over veien, pd en par-
keringsplass, riktignok med bare fire eksempla-
rer. Av andre arter som ble funnet her, bar nevnes
store bestander av stormure Potentilla recta, orme-
hode Echium vulgare, kjempesennep Sisymbrium
altissimum, hareklsver Trifolium aruense og hvit
jonsokblom Silene latifolia ssp. a/ba. Brokkurt vok-
ser i litt grovkorna grus med mye innblanda sand.

Lokaliteten er klart en sekunderlokalitet, men
den kan ikke pA noen mAte sikkert knyttes til bar-

last f ra StavernsomrAdet.
Rakke skytefelt: Fire av lokalitetene i Brunla-

nes er gruppert i tilknytning til det militare skyte-
omrAdet pA Rakke, noe sor for Stavern. Tre av
disse lokalitetene ligger innenfor skytefeltet, mens
den fjerde ligger pd vestsiden av skytefeltet, i en

kjerrevei som gAr ned til sjoen. Alle lokalitetene er
A finne innenfor en radius pA litt over tre hundre
meter, og ligger i tilknytning til "trAkkflater", dvs.
vei eller flater der vegetasjonen er utsatt for slita-
sje og i stor grad tor tsrke. I sA mAte har voksested-
ene i prinsippet en stor likhet med alvarmark pdr

Oland i Sverige hvor arten trives nettopp i mer Apen

og glissen vegetasjon pA grusmark.
Den storste av lokalitetene ligger pA en Apen

olass like innenfor bommen. Plassen er n@rmest
en grusa biloppstillingsplass med glissen, lav ve-
getasjon av andre tsrketAlende arter. Her ble det
talt opp rundt 350 eksemplarer av varierende stsr-
relse. | 1997 var brokkurt godt etablert her, og har
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sannsynligvis v@rt pa stedet i lang tid. Arten var
ikke A finne i slutta grasvegetasjon. Lokaliteten er
trolig en sekunderlokalitet, og arten mA vare
kulturspredd hit, men sannsynligvis ikke via bal-
lastmasse.

Ca 100 meter rett sor, i noe som mer kan ka-
rakteriseres som en sti enn en vei, ligger lokalitet
nr. 2 i skytefeltet. Her ble det talt opp ca 45 eksem-
plarer. Voksestedet var preget av stor tsrke som-
meren 1997, og selv knavel Sc/eranfhus mdtte gi
opp. OgsA her ser arten ut til A vare kulturspredd
uten tilknytning til ballast.

Ca 200 meter mot sorsorvest ligger en lokali-
tet til innenfor det militere omrAdet. Den ligger
innenfor et nA helt avstengt omrAde, men Trond
Grsstad fikk i 1996 tillatelse til A se oA forekom-
sten og talte da opp 11 eksemplarer. Denne loka-
liteten er trolig ogsA et resultat av menneskelig
aktivitet.

Den siste lokaliteten i dette omrAdet ligger pA
vestsida av det militare omrAdet, noe over 300
meter rett sorvest for bommen inn til skytefeltet.
Brokkurt vokser her i noe som likner en kjerrevei,
men trolig mest md karakteriseres som et bredt
trakk. Pa en strekning pd rundt 50 meters lengde
vokste spredte grupper med brokkurt, i alt ca 200-
250 eksemplarer av svart varierende stsrrelse.
Grus er fylt pA i trAkksona, og det sA ut til at brokk-
urt skydde den delen av veien hvor grusen var mest
lss. Veien gAr ned til en badeplass pA vestsida av
skytefeltet og folger gjerdekanten nedover.

Gomsrud: To klart adskilte lokaliteter ligger
ner Gomsrud (Gumserod), pA begge sider av
veien mellom Stavern og Helgeroa. Avstanden
mellom lokalitetene er her ca 100 meter. Den stsr-
ste av disse lokalitetene ligger i en veiskjering og
strekker seg inn pd en grasplen og teller ca 600
eksemplarer. Her vokste ogsA malurt Artemisia
absinthium, smalkjempe Plantago lanceolata,
blAmunke Jasione montana, tArnurt Arabis gla-
bra, hareklaver Trifolium arvense, hvit jonsokblom
Silene latifolia ssp. a/ba, oksetunge Anchusa offi-
cinalis og bakkestjerne Erigeron acer ssp. acer.
Den andre lokaliteten ligger ca 100 meter lengre
mot nordost, pd en Apen, grusa plass ved veien.
Her ble det talt opp ca 50 eksemplarer.

Lokalitetene ved Oygarden, pA Rakke og ved
Gomsrud er et resultat av menneskelig aktivitet.
Det er riktignok tatt i land mye ballastmasse i Lar-
vik og Stavern og omrAdene rundt. F.eks. er det
kjent at ballast er tatt i land ved de militare an-
legga ved Fredriksvern og ved Risoya. Brokkurt
er aldri funnet i selve Stavern by selv om det fin-

nes mengder av egnede voksesteder i byen. Der-
for finner vi det usannsynlig at brokkurtforekom-
stene i Stavern og Brunlanes er sekundarfore-
komster knyttet til ballast. Snarere tror vi at det er
stor sannsynlighet for at opprinnelsen er lokalite-
ter i Stavern-BrunlanesomrAdet av soontan karak-
ter. (Se under!)

2 Tonsberg
Brokkurt er samlet flere ganger i Tonsberg. To av
innsamlingene er vart romslig angitt: "Tonsberg,
juli 1873 (R. Fridtz)" og "Tonsberg, paa stranden,
31. juli (R. Fridtz)". Disse to belegga er sannsyn-
ligvis av samme innsamling.

To innsamlinger gjort av O. Dahl (15. juni) og
Fr. Lange (18. juni) i 1908 er oppgitt slik: "Tons-
berg, Slotsfjeldet". Disse to innsamlingene er
antakeligvis fra samme sted. Det er ikke oppgitt
om innsamlingen er gjort oppe pa Slottsfjellet el-
ler ved foten av dette. Dersom arten er samlet
oppe pi Slottsfjellet, vil det ikke vere urimelig A

anse lokaliteten som spontan. Dersom arten er
samlet nede i bygater ved foten av fjellet, dreier
det seg sannsynligvis om en sekundarlokalitet
med spredning fra ballast tatt i land ved kanalen i

Tonsberg.

3 Nstte@y
| "Norges land og folk, Jarlsberg og Larvik amt"
av Amund Helland (1914) er brokkurt angitt ogsA
fra Notteroy, "ved veien fra Tonsberg til kirken".
Denne lokaliteten er ikke belagt ved de botaniske
museene, og det er derfor vanskelig A si noe om
hvordan arten er kommet hit. Vi velger imidlertid i
tro at det kan dreie seg om en sekundarlokalitet
med spredning fra ballastplasser ved kanalen i

Tonsberg.

Buskerud
4 Drammen
Fra Gullaugstranden ligger det to kollekter inn-
samlet av M.N. Blytt. Det ene er udatert og det an-
dre er samlet i 1857. Reidar Elven (pers. med.)
opplyser at Blytts kollekter av brokkurt neppe kan
relateres til ballast. OmrAdet ved utlopet av Lier-
elva er ikke noen tradisjonell ballastplass. Hvor-
dan arten er kommet hit, vites ikke, og i dag vet
man lite om selve voksestedstypen pA funnste-
det. Likevel velger vi A fore denne lokaliteten til
kateoori B.
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Akershus og Oslo
5 Oslo
Fsrste funn i Oslo ble gjort av M.N.Blytt ved Akers-
elva i 1826, samme Ar som ved Valls i Vestfold, og
seinere er arten samlet ved Bekkelaget (N. Moe
1884)og som innplantet ugras pA Lillefrogner (fra
Toyenhagen) i 1905. Belegg traTayen foreligger
'fsrstfra 1915, og begge disse belegga er signert
Anton Landmark. I Oslo er brokkurt ogsA funnet
mellom jernbanespor ved Grorud (Nyland). Her
ble brokkurt forste gang funnet i 1945 av Finn Ch.
Sorlye. Siste innsamling er fra 1948.

Ved Akerselva er funna av brokkurt gjort ved
fabrikkanlegg, og forekomstene skyldes derfor
sv@rt sannsynlig menneskelig aktivitet.

Innsamlingen som er gjort ved Ljan og Bekke-
laget skyldes trolig spredning ved transport av
ballastmasse fra ballastolassen ved Grsnnlien
som ikke lA sA langt unna. To av belegga er opp-
gitt fra "Stranden ved Ljan" (Moe 1884) og "Stran-
den ved Ljan og Bakkelaget" (Moe 1865): Det er
mulig at det ogsA kan vere brakt i land ballast her
direkte pA tross av at Grsnnlia ballastplass ikke lA

sA langt unna.
Lokalitetene pd Toyen og Lillefrogner mA vare

et resultat av innsAing/spredning fra den botaniske
aktiviteten der.

Forekomstene i Grorud/Nyland-omrAdet mA

uten tvil ogsA skyldes menneskelig aktivitet. Hvor-
dan brokkurt kan ha kommet hit, er ikke godt A si,
men flytting av fyllmasse andre steder fra er den
sannsynlige spredningsmAten.

6 Berum
Av Akershus-funn ligger det, foruten Holmen{un-
net, et belegg i Oslo: Langoddveien i Berum, 1966.
Dessuten ligger det en kollekt ved museet i Ber-
gen samlet ved Prestrud i Barum av B. Lynge i

1901.
Vi kjenner lite til funnet ved Prestrud i Barum,

men vi velger dr plassere funnet under kategori B.

Funnstedet ligger i et omrAde der det kan ha vert
brakt i land ballast, og vi foler oss i alle fall tem-
melig sikre pa at det ikke dreier seg om en lokali-
tet av soontan karakter.

Funnstedet i Langoddveien ikke langt fra For-
nebu kan ogsA forklares som en lokalitet som
skyldes menneskelig aktivitet. Her ble brokkurt
funnet i fersk veigrus i 1966.

ostfold
7 Halden
BAtvik (1992) skriver at brokkurt er oppgitt fra Hal-

den av Fosby og Hardeng, men det er usikkert
hvor deres opplysning er kommet fra.

I Moss
Jan Ingar lversen BAtvik har dessuten gjort oss
oppmerksom pA at brokkurt ogsA er oppgitt fra
Moss i bAde 1944- og 1952- utgaven av Lids flora
(Lid 1944, 1952). I de seinere utgavene av Lid er
denne angivelsen tatt ut. Opplysningen grunner
seg pA to belegg fra Fuglevik pd nordre delen av
Jeloya. Innsamlingene er gjort i 1929 og 1934 av
Thorolf Vogt. Materialet ligger pA museet i Trond-
heim. Voksestedet skal ligge ved en potetkjeller.
Bdtvik har besskt lokaliteten ved flere anledninger
uten A finne arten. Det er kjent at det er tatt i land
ballast flere steder i Moss-omr6det (Ouren 1979b),
og lokaliteten kan vere en direkte folge av at bal-
last er tatt i land eller v€re en sekundarlokalitet.

9 Sarpsborg
Bdtvik (1997) oppgir 4 lokaliteter for Sarpsborg
kommune. Funnene i omrAdet ved Borregaard er
nevnt over. Ellers er den funnet i Tune, pA en
industritomt pA Tunejordet, ca 400 m fra Tune kirke
(Kristen Klaveness, 1981) og i Skjeberg ved
Gressdal (Grasdal) feriehjem, Runar Larsen,
1 986 (pers.med. til J.l.l.B6tvik).

Funnet til Klaveness iTune (Tunejordet) er klart
en lokalitet som skyldes menneskelig aktivitet.

Forekomsten i Skjeberg ligger ved Gressdal
(Grasdal) feriehjem. Funnet ble gjort av Runar Lar-
sen i 1986. Gsran E. Granath, som har besskt
lokaliteten flere ganger i perioden 1992-96, me-
ner at arten er i spredning her (pers. med.). Han
opplyser at det sommeren 1996 fantes anslags-
vis 400-500 individer spredt pA sandflekker pA

fotballbanen og pA en tilliggende parkeringsplass.
I Skjebergkilen kan andre plantefunn og funn av
flint tyde pA at det er tatt i land ballast flere steder.
PA lokaliteten ved Gressdal finnes det ikke spor
etter flint, men den kan likevel vare en sekunder-
lokalitet med spredning fra tilliggende omrAder
med ballast.

C) funnsteder uten ballast- eller
kulturtilknytning

Vestfold
1 Larvik, Brunlanes
Ved Bovre vokser brokkurt flere steder i en kjerre-
vei som utgjor en del av kyststien gjennom Brun-
lanes. Lokalitetene ligger innenfor en radius pA
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under 100 meter og kan kanskje regnes som en.
I kjerreveien ned til ostre Bovre ble det talt opp ca
125 eksemplarer av varierende stgrrelse over en
strekning pA 10 meter. Noen av eksemplarene
var sommeren 1997 meget store. Brokkurt vokste
i nermest rein grus. Oppe langs kyststien ble det
funnet ytterligere litt over 20 eksemplarer spredt
over en strekning pA rundt 100 meter. Her vokste
brokkurt stedvis i noe tettere vegetasjon pe Vrr
grasbakke som har vert utsatt for trAkk og kjoring.
PABavre finnes brokkurl pA en lokalitetstype som
kan minne om den en finner flere steder pA Oland
og Gotland i Sverige, og det er ganske sannsynlig
at arten i dette omrddet har en av sine fA mulige
spontane forekomster i Norge. Spredning av ar-
ten kan ha skjedd herfra til de ovrige lokalitetene i

Brunlanes. Dersom dette er tilfelle, vil det ikke vere
usannsynlig at man vil kunne finne arten pA flere
lokaliteter av spontan karakter i omrAdet.

2 Borre
| "Norges Land og Folk, Topografisk-statistisk be-
skrivelse over Jarlsberg og Larvik 4p1" (Helland
1914) stAr det 6 lese falgende om brokkurt:

"Knytling (Herniaria glabra) er fundet ved
Borrevand, endvidere langs stranden fra Vallo til
Karlsviken og paa Nottero ved veien fra Tonsberg
til kirken."

Fra Borrevann foreligger det tre belegg. Det
fsrste daterte funnet er gjort av J. Thomle i 1884.
En udatert kollekt er samlet av P. Svendsen, og
endelig er arten samlet her i 1994 av lvar Holtan.
Brokkurt er ellers ikke kjent fra Horten-omrAdet.

lvar Holtan (pers. med.) mener det kan vere
grunn til 6 anta at arten er spontan her. Vokse-
stedet er en meget tsrr knaus, narmest bart fjell,
i nordenden av Borrevann. Da Holtan besskte ste-
det i 1994, fant han bare 2-3 eksemplarer, men
han opplyser at han har sett arten her ved et ser-
nere besok. Voksestedet er beskrevet slik: (ved
en skytebane) ca20 m sorvest for den nordvestre
enden av vollen med gamle blinkholdere.

Lokaliteten ligger altsA svart ner et omride
som har vert utsatt for menneskelig aktivitet, men
det synes vanskelig A forklare forekomsten ut fra
ballast som er brakt i land. Stedet ligger imidlertid
ikke langt fra Falkenstein i Horten hvor det er tatt i

land mye ballast. Dersom noe av denne ballas-
ten er brukt som fyllmasse i omrAdet rundt den
gamle skytebanen, kan det dreie seg om en
sekunderlokalitet. Sporsmdlet som da naturlig
vil folge er: Hvorfor finnes den da ikke ogsA pA de
oppbygde vollene i omrAdet?

Ut fra den beskrivelsen av lokaliteten som er
gitt av lvar Holtan synes det at han kan ha mye rett
i at den er av spontan karakter, og vi velger derfor
A plassere den i kategori C.

Ostfold
3 Hvaler
Brokkurt ble funnet pA Singloya av @stfoldavde-
lingen, NBF i august 1991. PA Singloya vokser
brokkurt ved ei bAthavn. Det er bygd opp nytt kai-
anlegg og fylt masse i bakkant. Gsran E. Granath
(pers. med.) opplyser at det ble funnet ca 100 eks.
like sst for bAthavna, i overkanten av sandstranda
og i strandenga innenfor, i blanding med bl.a.
dverglin Radiola linoides, og i og langs en san-
dete kjerrevei like innenfor.

PA Singloya er det ikke funnet spor etter gam-
mel ballast (flintstein), og Granath anser som en
god mulighet at arten her har en spontan fore-
komst. lmidlertid er muligheten for sekunder-
spredning til stede.

Status idag
Brokkurt finnes fortsatt pA enkelte gamle lokalite-
ter i Norge og er i tillegg funnet pA en rekke nye
hvor den holder godt stand. I Stavanger finnes den
fortsatt som hageugras, mens pA Sorlandet er
den i dag bare kjent fra Risor hvor den lever

"trangt" i plenen pd en kirkegArd.
I Kragera finnes den pi to lokaliteter: Hestoya

like inntil Kragera sportel og Langoy hvor det fin-
nes relativt gode bestander langs veiene pa vest-
sida. Pd Hestoya vokser den svert utsatt i grusen
ved b6thavna.

I StavernsomrAdet i Larvik finnes den i alt pA
seks lokaliteter, og her ser det ut til at den har
optimale forhold pA flere av lokalitetene. Den vok-
ser i grus eller skrinn jord pA steder hvor den er
utsatt for trAkk.

Lokaliteten ved Borrevann er liten og svert ut-
satt.

I Drammen finnes arten antakelig fortsail
Stromss-omrddet, og dersom ikke menneskelig
aktivitet skulle sdelegge forekomsten, synes
brokkurt A ha en mulighet til A overleve her.

HovedutbredelsesomrAdet for arten ser nA ut
til A vere flyttet til Ostfold hvor den er kjent fra en
rekke nye lokaliteter med tusenvis av eksempla-
far

Status pA de ovrige gamle lokalitetene er i stor
grad ukjent, og det vil vare onskelig d undersoke
disse omrddene bedre. Det er ikke usannsynlig
at arten vil kunne finnes pA en rekke av de gamle
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lokalitetene eller pd narliggende omrader.
Brokkurt er plantet inn i ballasthagen pa Mule

Varde i Porsgrunn. Materialet er hentet fra Stavern.
I denne hagen har arten forholdsvis gode kAr. Den
er uten serlig konkurranse ved at voksestedet lu-
kes. Plantene blir her mye gronnere av farge, bla-
dene blir mye storre enn det vi har sett dem pd

arten ellers, og de vanligvis krypende stenglene
lofter seg noe fra underlaget. Noe av det samme
er observert pA voksestedet i Madlalia, Stavanger.

Konklusjon
Av denne oppstillinga gAr det fram at sannsynlig-
heten er stor for at brokkurl pA de fleste steder I

Norge opptrer pA gamle ballastlokaliteter eller er
soredt fra slike. lmidlertid er det noen funn som
ikke umiddelbart kan knyttes sikkert til slik spred-
ning. Serlig gjelder dette en lokalitet i Stavern,
lokaliteten ved nordenden av Borrevann og pA

Singloya i Hvaler. OgsA flere andre lokaliteter av
brokkurt kan vere av spontan karakter, men disse
er for dArlig kjent, og vi velger i stedet A plassere
dem i kategori B.

Ett er i alle fall sikkert. Brokkurt er godt etablert
i enkelte omrAder i Telemark, Vestfold og Zstfold,
og det er neppe noen fare for at arten skulle bli
borte fra norsk flora. Snarere er det grunn til A

hApe at den vil dukke opp pa nye steder framover.

Takk
Vi benytter anledningen til A takke en rekke perso-
ner for hjelp og velvilje i forbindelse med denne
artikkelen: Jan Erik Eriksen for hjelp med utskrif-
ter og arbeid i forbindelse med materiale belagt
ved Botanisk museum, Oslo, Dagfinn Moe for hjelp
med opplysninger om belegg ved Bergen mu-
seum, Jan Ingar lversen BAtvik for opplysninger
om brokkurt i @stfold, Rolf Y. Berg og Finn Wisch-
mann for hjelp og kommentarer omkring lokalite-
tene i Oslo og Akershus, Goran Granath for opp-
lysninger om forekomster i Zstfold og lvar Holtan
for opplysninger om forekomsten ved Borrevann.
Jan Ingar lversen Bdtvik takkes ogsA for tillatelse
til A oublisere hans funn i Ostfold. Reidar Elven
takkes for opplysninger og kommentarer til funn
fra Oslo, Akershus og Drammen og for gjennom-
lesning og gode rAd med manus.
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Brvrtra
NoRGES BorANrsKE ANNALER

Om knollsoleie pA lqfsten
av Telemark og Vestfold

Roger Halvorsen

Halvorsen, R. 1999. Om knollsoleie pa kysten av Telemark og Vestfold. Blyttia 57: 25-28,
The distribution ol Ranunculus bulbosus on the coast of Telemark and Vestfold. south east
Norway.

Bufbous buttercup Ranunculus bulbosus L., is reported from three new locations in Porsgrunn, Telemark.
Ouren (1979) presumes Bulbous buttercup as a ballast plant at some of the stations along the southeastern
coast of Norway where this species is found. However, at some of the locations in Telemark and Vesttold
counties mentioned above, it seems quile clear that the appearance of Bulbous buttercup is spontaneous.

Roger Halvorsen, Safirvn. 41, 3931 Porsgrunn

Innledning
| 1996 kom et etterlengtet, nytt bind av det norske
floraatlaset. Godt ststtet av hverandre tok Knut
Fegri og Anders Danielsen for seg det sorostlige
elementet i norsk flora, og resultatet ble bind 3,
the Southeastern element.

Da boka sd forelA, ble det spennende A se
gjennom prikkartmaterialet for A se etter saker det
kunne v@re interessant A leite opp, f.eks. gamle
funn og ader jeg ikke er kjent med i mitt eget "utbre-
delsesomrAde". Samtidig var det interessant A

se om det var Apninger der nye funn var gjort etter
etter redaksjonen av verket var avsluttet, eller ting
som kunne vare oversett. Til min store forskrek-
kelse ble jeg da klar over at pA Telemarkskysten
er det blitt noen hull i utbredelsen av knollsoleie
Ranunculus bulbosus - hull som ikke burde vart
oer.

Knollsoleie iTelemark
Knollsoleie (figur 1) vokser langs sorostkysten av
Norge fra Flekkefjord i vest til HaldenomrAdet i

sst og med enkelte forekomster innover i Oslo-
fjorden (figur 2). Dessuten finnes det et tvilsomt
funn fra Bergen (Fegri & Danielsen 1996). Fles-
teparten av prikkene som er tatt med pA kartet,
synes A vere belagt.

Etter kaftet A domme ser arten ut til A mangle
helt mellom Kragera og Nstteroy (Midtre Bolarne).
Den er angitt med bare en liten flekk ved Brevik
som indikerer at arten kan vare funnet her. (Se
under!) Fra Kragero finnes det en rekke belegg
b6de i Bergen, Trondheim og Oslo, de fleste av
dem gamle. De eldste funnene i Krageroomr6det

Figur 1 . Knollsoleie Ranunculus bulbosus. Miranda Bsdtkers teg-

ning i Rolf Nordhagens fl ora, illustrasjonsbindet ( 1 970).

Bulbous buttercup. lllustration by Miranda Bsdtker.
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Figur 2. Kjent utbredelse av knollsoleie Ranunculus bulbosus i

Norge, ifolge Fegri & Danielsen ('1996). Brevikfunnet er merket

med stjerne og ettretall.

Distribution of Bulbous buttercupRanunculus bulbosus rn Nor-

way according to Fagri & Danielsen (1996). The new record

from Brevik is marked as an Asterisk accompanied by the num-

ber3.

er trolig fra 'l 888, og innsamlingene ble gjorl pA

Jomfruland av Axel Blytt og Ove Dahl. Pd Jomfru-
land er den funnet mange steder over hele oya.
De ovrige belegga lra Krageroomrddet stammer
fra StrAholmen, Langoy og Rorvik i Kragera. Dyr-
ing (1911) angir afien fra flere steder i Kragera:
SjAen, Kalstad, Valberg, Dalene og Barland, og
dessuten 'fra Aya i Brevik. Valberg-lokaliteten er
belagt i Trondheim (1910, Kaalaas). | "Flora-at-
las for Telem341. (figur 3) finnes det ogsA en an-
givelse hentet fra Botanisk museum i Oslo av et

funn fra Kirkeholmen i Kragera. Knollsoleie er
ogsA samlet av fodatteren pA torrbakker ved det
gamle pensjonatet i Portor, Kragera kommune.

Knollsoleie iVestfold
Det eldste funnet av knollsoleie i Vestfold ble gjort
i 1880 av Carl Holtermann. Han samlet arten ved
AsgArdstrand. SA ble den funnet pA Moringen '

Hofien av J.E.Thomle og B. Kaalaas i 1882. Her
er den seinere blitt samlet en rekke ganger fram
til 1930, siste gang av K. Fagri og av R. Jorgen-
sen. Noen av funna fra Hortenomrddet er steds-
angitt med bare "Horten>, men dato og finner er
de samme som for funn fra Karljohansvern og
Moringen, slik at sannsynligheten er stor for at det
dreier seg om samme funn - f ra en studentekskur-
sjon (F. Wischmann, pers. medd.) Moringen lig-
ger ytterst ute pA Karljohansvern. Hos Dyring
(1921) angis knollsoleie bare fra Moringen ved
Horten, hvor den altsA ble samlet av Thomle og
Kaalaas i 1882. Knollsoleie er ogsA funnet pA
Midtre Bolarne. Her ble aften samlet forste gang
av Ove Dahl og O. Hagem i 1909. Rolf Y. Berg
samlet den sA i 1956.

Brevikfunnet
Fagri skriver om dette funnet i floraatlaset s. 90:

"Most literary records are from stations where F.
bulbosus has been collected or from very near
such places and have been ignored. The exception
is Brevik (3). Indicated."

Hos Dyring (1911) er knollsoleie i sondre Te-
lemark angitt bare fraKragera, da med et unntak.
Det er et funn som skal vare gjort av Carl Traaen
pA Brevik kirkeg6rd som ligger pi@ya (Sylteroya)
i Brevik. Hvor Traaens plantesamling havnet etter
hans dsd, har jeg ikke fAtt brakt pd det rene, og
funnet har ikke blitt verifisefi ved et belegg. Sann-
synligheten for at Traaen kan ha funnet arten pA

kirkegArden i Brevik er likevel ganske stor. Da er
det sannsynlig at arten har vokst pA grasbakker
her og forsvunnet ved utfyllingsarbeider pA kirke-
tomta eller at det kan dreie seg om et ballastfunn.
Deler av den utfyllingsmassen som ble brukt i for-
bindelse med dette arbeidet, var ballastjord som
var brakt i land ved det gamle verftet som lA der
hvor Salingstrand trelast ligger i dag. Ouren (1979,
s. 146) antar at knollsoleie i mange tilfeller kan
vare brakt inn med ballastjord. Dette er nok svert
sannsynlig for en hel rekke av lokalitetene i Tele-
mark og Vestfold, f.eks. i Kragero og Horten. Da
den nye kirken ble bygget ferdig i Brevik i 1878, var
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det i 1877 pA kirketomta funnet store mengder
mariatistel Silybum marianum, en art som gan-
ske sikkert hadde kommet inn med den nevnte
ballastjorda. Denne arten er ogsA funnet pa bal-
last i Fredrikstad og Oslo.

Det som vil vere sporsmAlet i sA mAte, er om
hvorvidt Traaen samlet arten til et eget herbarium,
om han bare har notert den fta Aya, eller om arten
ble belagt ved noen av museene. Det er ikke fun-
net noe belegg i Oslo, men mulighetene for en
ombestemmelse er ogsA til stede.

At knollsoleie siden har forsvunnet fra kirke-
gdrden i Brevik, kan skyldes mange ting, men
senere frisering av omrAdet kan vare en. Jeg har
selv ved flere anledninger lett pA stedet etter arten
uten A ha funnet den.

Nye lokaliteter i Grenland
Jeg har erfart at knollsoleie kan vere noksA usta-
bil pA voksesteder hvor arten ikke er spontan. Pd
en nyoppdaget lokalitet i Porsgrunn dukket arten
opp i en nyanlagt midtrabatt i 1993. Her sto den
fram til i alle fall 1996, men synes nA A vere for-
svunnet, sannsynligvis utryddet av veivesenets
ustyrlige trang til A holde skrinne midtrabatter ennA
snauere enn torke og grunt jordsmonn greier. Hvor
jorda til denne midtrabatten kom fra, vites dess-
verre ikke, men den er neppe brakt hit langveis fra
og sannsynligvis fra et sted knyttet til veianlegg i

Statens vegvesens regi.
Forfatteren har ogsA samlet knollsoleie pA en

torr engbakke like bak Heistad skole i Porsgrunn.
Her finnes det fortsatt en god bestand som ikke
ser ut til A lide noen nsd verken pA grunn av trAkk
eller litt plenslAtt. Funnet ble gjort i 1985 og er
belagt i privat herbarium.

Arten er dessuten, ifolge "Flora-atlas for Tele-
rTlork', funnet av Bjorn Erik Halvorsen pd Breida-
blikk i Porsgrunn i 1993. Funnstedet er en plen
foran boligomrAdet som er anlagt i det gamle sand-
taket i BorgeAsen. Problemet er at disse funna
ikke er belagt ved noen av museene, bare regis-
trert i flora-atlaset.

Er knollsoleie ei ballastplante?
Ser vi pA forekomsten av knollsoleie i Vestfold,
kan det vel synes som om funn av arten i AsgArd-
strand og Hortenomr6det er knyttet til ilandfort
ballast. Ouren (1979) omtaler knollsoleie som en
mulig ballastplante. Ouren skriver om knollsoleie
i Horten:

"Among presumed ballast plants Ranunculus

Figur 3. Kjent utbredelse av knollsoleie Ranunculus bulbosus i

Telemark lfolge Flora-atlas forTelemark. Nye funn er merket med

stjerne, Breviksfunnet med 6pen ring.

Distibution of Bulbous buttercupRanunculus bulbosus ln lele-
mark county according to Flora-atlas for Telemark. Asterlsks
represent new records, and the open circle is the record from
Brevik.

bulbosus was found at Moringen by J. Thomle
(Blytt 1886, p. 23) in the 1880's and at "Horten-,
possibly at the same locality, by B.Kaalaas 1882"...
"As possible remainders of the old ballast flora
Ranunculus bulbosus, Geranium pusillum, Echi-
um vulgare and Hyoscyamus niger were found at
Moringen in 1930."

Moringen og omrddene rundt Karljohansvern
er tradisjonelt gamle ballastomrAder. I AsgArd-
strand er det ikke kjent om det er tatt i land ballast,
men siden stedet hadde status som ladested
med livlig utfsrsel av trelast p6 1800tallet, er sann-
synligheten stor for at sA har skjedd.

I Kragera er forholdet det samme. PA en rekke
av de kjente lokalitetene i KrageroomrAdet virker
det svert sannsynlig at arten kan vare kommet
inn med ballast. Da Tore Ouren i lag med under-
tegnede fant arten ved Rsrvik i vestenden av Kra-
gera by, var han klar i sin dom: Ballastplantel I

Rorvik ble det i seilskutetida tatt i land mye bar-
last.

Valberg, hvor fiskeriinspektor Landmark sam-
let knollsoleie rundt Arhundreskifetet, ligger i et
tradisjonelt rikt ballastomrAde. Her ble knollsoleie
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gjenfunnet av Tore Berg og Trond Grsstad i 1995
og lever fortsatt i beste velgAende (T. Grostad pers.

med.). PA Valberg finnes bl.a. krypmure Potentilla
reptans,like inntil voksestedet for knollsoleie. Kryp-
mure regnes for d vere en av de beste indikato-
rene pA ballast. Kirkeholmen er ogsA et omrAde
rikt pA ballastplanter. PA Kalstad i Kragero er den
oppgitt "i mengde" og ble samlet her av Edvard
Ellingsen rundt Arhundreskiftet. Park- og hagean-
legget ved Ssndre Kalstad gdrd er bygget opp
nesten utelukkende av ballastmasse kjort over
heia fra eieren, Biorns skipsverft i Tallakshavn.

PA Jomfruland stiller det seg litt annerledes
og vanskelig nAr det gjelder knollsoleie og bar-
last. I fyrhagen og det n@rmeste omrAdet er det
funnet rester av ballast i form av flint, og her kan
knollsoleie ha kommet inn sammen med en rekke
andre arter som i vArt omrdde regnes som ballast-
planter, f.eks. ormehode Echium vulgare, og vet-
sennep Sisymbrium officinale. NA er imidlertid
knollsoleie samlet flere steder pA oya. Dyring opp-
gir den som "talrig saavel paa den sydlige [A.Bl.]
som paa den nordlige ende af oen f.eks. ved @i-

tangen og ret overfor holmen Kraaka". Den er i

nyere tid samlet ved Lskstad, ved Deccamasta
ved Saltstein og pA jordene ved Oytangen pA oyas
nordspiss. Det er dedor det mest sannsynlige at
arten er spontan pA Jomfruland.

StrAholmen, som ligger litt lenger mot nord-
ost, ligger innenfor det samme omrAdet. Her er
det ogsa tatt i land ballast, men det er vel en like
stor sannsynlighet for at arten har spontane fore-
komster her som pA Jomfruland.

Funnstedet av knollsoleie ved Portsr, like inntil
det gamle pensjonatet, ligger pA et vis i samme
lei som forekomstene pA Jomfruland og Str6-
holmen og er trolig ogsi av spontan karakter. Lr-

kevel er det helt pd det rene at det i de mest kyst-
nare omrAdene pA Telemarkskysten, bAde pA

@yene og fastlandet, hvor det fantes lite jord til dyr-
king rundt bebyggelsen, ble tatt i land ballast. Der-
med kan man ikke utelukke at forekomstene ved
Porisr kan ha en slik opprinnelse.

Lokaliteten for knollsoleie pA Langoy synes
ogsA A vere spontan. PA voksestedet her er det
ikke funnet spor etter flint. Voksestedet pA Langay
ligger pA torre hyller ved Bringeberkastet, og ifolge
Anders Often (pers. med.) synes det som om knoll-
soleie er spontan her.

To av lokalitetene i Porsgrunn, Breidablikk og
Skjelsvik, er helt klart sekunderlokaliteter hvor ar-
ten er kommet inn med fyllmasse. Pi Heistad er
det ikke serlig sannsynlig at ballast er bragt til

stedet, og det er vel A anta at arten ogsA her er
spontan.

Forekomstene av knollsoleie pA Midtre Bol-
arne i Vestfold kommer ogsA i samme kategori
som forekomstene ved Porlar, pA Jomfruland og
pA StrAholmen i Telemark og bor regnes som
soontane.

Konklusjon
Knollsoleie er en art som er sterkt knyttet til kyst-
omrAdene. Den har ganske sikkert en rekke spon-
tane forekomster langs kysten av Telemark og
Vestfold. Funnstedene i Vestfold er fA, men mulig-
hetene for nyfunn i dette fylket bar vere store. I

Telemark er forekomstene relativt sett mange i

KrageroomrAdet, og flere av disse synes d vere
knyttet til ilandforing av ballast. Det er svert sann-
synlig at knollsoleie kan vere oversett mange ste-
der, ikke minst fordi arten blomstrer relativt tidlig.

Tre nyere funn av knollsoleie er gjort i Pors-
grunn kommune, Telemark, og av disse er to klart
sekundare forekomster, mens en ser ut til A vere
spontan. Funna i Porsgrunn tetter igjen noe av
den store luka i utbredelsen mellom Kragero og
Bolarne.

Takk
Takk til Jan Erik Eriksen og Finn Wischmann ved
Botanisk hage og museum pA Toyen og Dagfinn
Moe ved Botanisk institutt i Bergen for opplysnin-
ger om knollsoleie i Telemark og Vestfold og for
hjelp i ettersokning av et mulig etterlatt herbarium
etter Carl Traaen. Takk ogsA til Finn Wischmann,
Trond Grostad og Anders Often for opplysninger
og hjelp.
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Nyttig floristisk litteratur fra
naboene i vest
VAr sosterorganisasjon pA de Britiske oyer, Botani-
cal Society of the British /s/es, har utgitt en rekke
hAndbsker som kan vere nyttige ogsA for norske
brukere. Vi presenterer derfor disse kort neden-
for. Bskene kan bestilles fra F&M Perring, Green
Acre, Wood Lane, Oundle, Peterborough PE8 5TP,
Storbritannia - eller pr. e-post hos Perring@
btinternet.com. Betaling med vedlagt sjekk utstedt
i pund, iberegnet porto (t1 .50 for bestillinger opp
til t15.00, t2.50 for bestillinger opp til !25.00, for
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Nyoppdaget masseforekomst av hsstvass hir
Cal I itriche hermaph roditica i Rendalen

Anders Often & Marit Mjelde

Often, A. & Mjelde, M. 1999. Nyoppdaget masseforekomst av hsstvasshar Callitriche
hermaphroditica i Rendalen. Blyttia 57: 30-35.
A mass occurence ol Callitriche hermaphroditica in Rendalen, Hedmark

A large population of Callitriche hermaphroditica is reported from Lomnessjoen, Rendalen municipality,
Hedmark county, south Norway. The species is common along approximately 3 km of lake-shore down to at

least 0.7 m depth. Co-dominating species are Myriophyllum alternifolium, Potamogeton peioliatus, Ranun-

culus aquatilis and Nitella opaca.
C. hermaphroditicais rare in south Norway, with a total of 16 recorded sites. In 1998 the population in

Lomnessjoen is possibly the single extant population in south Norway. On three well investigated sites
(Jarenvatn, Steinsfjorden, Juveren) C. hermaphroditica is possibly extinct as a result of water quality

changes combined with invading stands of Elodea canadensis.

Anders Often, Norges Landbrukshogskole, Institutt for biologi og naturforvaltning, boks 5014, tt-t43Z As

Marit Mjelde, Norsk institutt for vannforskning, boks 173 Kjels6s, N-0411 Oslo

Innledning
I forhold til de andre vasshArartene, som er lyse-
gronne, har hsstvasshlr Callitriche hermaphro-
ditica (syn. C. autumnalis) en morkere, mer oli-
vengronn farge. Bladene er bredest ved basis, og
kloa i bladspissen er mindre utpreget. Den vok-
ser helt neddykket, og danner ikke flyterosetter.
Hver plante bestdr av et knippe relativt korte gret-
ner, sjelden over 20 cm lange. Planta minner noe
om vasspest Elodea canadensis og har vert for-
vekslet med den. Den har, som alle vasshArarter,
motsatte blad, mens vasspest har tre blad i krans.

Typisk habitat for hsstvasshAr er ganske ipen,
artsrik langskuddsvegetasion (f. Fremstad 1 997).
Fruktsettingen er som regel god, og de mange
store, skinnende lysegronne fruktene med brei
hinnekant gjor arten ekstra karakteristisk om hss-
ten (figur 1). Arten er dekorativ, og dette, samt at
blad og stengel er relativt bestandige vinteren
igjennom, har gjort at den i noen grad er brukt
som akvarie- og damplante (Huxley et al. 1992).

HsstvasshAr har en klart sstlig til nordostlig
utbredelse i Fennoskandia (Hult6n 1971). I Norge
er det relativt mange lokaliteter i Nord-Norge, kun

ett gammelt funn i Trsndelag, mens den er funnet
spredt pA Zstlandet (Lid & Lid 1994). I tilgrensende
strok av Sor-Sverige er den svert sjelden. Host-

vasshdr er ikke kjent fra Dalsland, Vdrmland eller
Dalarna, men har noen funn i Bohusldn. Fra Jdmt-
land og nordover er det relativt mange funn. De

storste forekomstene av hsstvasshAr i Sverige er
i brakkvann langs Bottenvika, nord for Uppland.
Arten har sannsynligvis gatt sterk tilbake i ostre
del av Ssr-Sverige (Martinsson 1989), hvor den
tidligere var relativt hyppig. HsstvasshAr er ogsA

rapportert A vare pA tilbakegang i flere land i de
sondre delene av sitt utbredelsesomr6de i Euro-
pa, og er karakterisert som rsdlisteart bAde i Tysk-
land og Danmark (se referanser hos Martinsson
1 98e).

I de senere Ar har vi gjort mange nyfunn av
hostvasshdr i Nord-Norge; i Ssr-Norge er den i

nyere tid knapt funnet. Siste funn var i @yer i 1984
(Fremstad 1985, belegg iTRH). Det var derfor hoyst
overraskende A finne en masseforekomst av ar-
ten i Lomnessjoen, Rendalen, i 1997. I denne ar-
tikkelen beskriver vi denne lokaliteten, og benytter
samtidig anledningen til A oppsummere status
for hsstvasshAr i Sor-Norge.

Nyfunn
Lokaliteten er: Rendalen: Lomnessjoen, store
mengder pd ostsiden, spredt langs vestsiden;
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UTM: PP 14 50, PP 15 49 og PP 16 46-49; 256 m
o.h.; '15.08 og 26.09.1997, Anders Often (herb. O).

Langs ostsiden av sjoen, fra Kvernnes til Lom-
nes, over en strekning pA ca 3 km, var hostvass-
hAr i slutten av september flekkvis vanlig pd leir-
botn fra vannkanten og ut til ca 70 cm dyp. Den
hadde svert god fruktsetting. Vannstanden var pA

dette tidspunktet 30-50 cm under fastmarks-
engene langs kanten av sjoen. HostvasshAr
hadde storst dekning pA 2O-4O cm dyp, i relativt
Apen langskuddsvegetasjon (figur 1). Den vokste
sammen med store mengder vanlig tusenblad
Myriophyllum alterniflorum, hjertetjonnaks Pota-
mogeton perfoiliatus, smAvassoleie Ranunculus
aquatilis og kransalgen mattglattkrans Nitella
opaca. PA dypere vann var vegetasjonen sammen-
hengende og klart dominert av vanlig tusenblad
og mattglattkrans, den siste i tette, opp til 50 cm
hoye matter pA bunnen av sjoen. Noe hsstvass-
hAr vokste pA torrlagt leirstrand.

Pd vestsiden av sjoen, ved Klokkerstua, fan-
tes noen sterile individer av hsstvasshdr pA ca 30
cm dyp sammen med de samme artene som
nevnt ovenfor, samt noe smAvasshhr Callitriche
palustris og sylblad Subularia aquatica, og mye
nordlig evjeblom Elatine orthosperma.

Om Lomnessioen og nerliggende
omreder
Plantelivet i og rundt Lomnessjoen er rikt, og sar-
merkt ved at mange fuktmarksarter har sin kjente
nordgrense pA Ostlandet i omrAdet fra nordenden
av Storsjoen og til @vre (tabell 1). OmrAdet er ikke
systematisk undersskt, men mange ganger spo-
radisk besskt av plantekyndige.

Floraen i Lomnessjoen er tidligere beskrevet
av Rorslett & al. (1982). Innsjoen ble karakterisert
som meso-eutrof, sterkt utsatt for store vann-
standsendringer, og med store mengder kort-
skuddsamfunn svert lik i struktur og artsammen-
setning slik en finner dem i @yeren. En under-
sokelse i 1990 viste oligotrofe vannmasser, med
6-7 pg tot-P/l og 4 pg klf .ail (Kjellberg 1991). lmid-
lertid viste tidvis markert algevekst i strandsonen
at innsjoen tilfores neringsstoffer utenom det
naturgitte.

| 1982 ble det registrert 15 vannplanter i inn-
sjoen, i 1997 8 arter (tabell 2). Av disse artene er
nokketjonnaks Potamogeton praelongus den klart
sjeldneste i Hedmark, med kun seks andre kjente
funn fra fylket (Often & al. 1998). Denne arten ble
ikke gjenfunnet i 1997.

Inngrep
Allerede i 1922 ble det fra landbrukshold sskt om
A senke Lomnessjoen med fra 112 til 140 cm.
Dette ble ikke gjennomfsrt, men i slutten av 1940-
drene ble saken tatt opp pa nytt. For A gjore sump-
omrAdene rundt sjoen mer egnet til beitemark ble

"Lsvfjorden", den smale sondre delen av Lom-
nessjoen og 6vre del av Akrestrommen, kanali-
sert i 1948. Det ble laget en ca 50 m bred kanal
over en strekning pA ca '1000 m. Dette gav ca 80
cm senkning av sommeryannstanden i Lomnes-
sjoen (pers. medd. Svein Viken, grunneier).

| 1969-70 ble Rendalen kraftverk bygd. GlAma-
vann ble overtsft til Rendalen og ut i Rena elv,
som renner inn i nordenden av Lomnessjoen. lfol-
ge konsesjonssoknaden skulle ikke sommer-
vannstanden i sjoen okes, men i praksis har dette
fsrt til en okning av sommeryannstanden pA 40 til
50 cm, avhengig av variasjoner i sesongnedbor
og drift av kraftve-rket, samt at kanalen mellom
Lomnessjoen og Akrestrommen ble smalnet inn
til ca 30 m (pers. medd. Svein Viken).

Funn av hostvasshar i Sor-Norge
Hsstvasshdr er i alt funnet pA 16 lokaliteter i Sor-
Norge (figur 2, tabell 3). I tillegg kommer en usik-
ker litteraturangivelse fra Hedmark; Furuset ('l 956)
skriver at arten er funnet i Heradsbygda, Elverum:

"l mengder i Huldtommsbekken". Funnet pA Vest-
landet er spesielt i og med at arten i ettertid ble
pAvist i en innsamling av andre vasshArarter (det.
Reidar Elven, Botanisk museum, Oslo).

Foruten Lomnessjoen er det fire lokaliteter pA

Ostlandet som det finnes en god del data fra (Ja-
renvatn, Steinsfjorden, Juveren, Hamar). Disse
omtales narmere nedenfor.

G ran : Jarenvatn (utghtt)
HostvasshAr ble fsrste gang registrert i Jarenvatn
i 1901 (R.E. Fritz, O). | 1980 hadde den en spredt
forekomst i innsjaen (Faafeng & al. 1982), men
den ble ikke registrert i 1996 (Mjelde, under utar-
beidelse). Vasspesten kom sannsynligvis til
Jarenvatnet allerede pA slutten av 1950-tallet (Lye
1971, Faafeng & al. 1982). Det finnes ingen om-
fattende registreringer av vannvegetasjonen i inn-
sjaen tar invasjonen av vasspest, men det er en
klar nedgang i artsantallet i perioden '1980-96, og
vannvegetasjonen er i dag domeinert av flyteblads-
planter (Mjelde 1997a). Nedgangen i artsantall
generelt, med bortfall av bl.a. hostvasshAr, kan
skyldes en kombinasjon av d6rligere lysforhold
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Tabell 1, Arter med nordgrense pA Ostlandet i omrAdet mellom

Akrestrsmmen og Ovre, Rendalen. Sammenstillt fra Often et al.

(1998), med tillegg forto artersamletderav Johan Kielland-Lund

og som ikke var belagt inntil 1998 (merket med 
-).

Specles with a norlhern limit in southeast Norway between

Akrestrsmmen and Ovre, Rendalen municipality. Compited from

Often et al . (1 998) with the addition for two species recorded by

Johan Kielland-Lund (marked with an asteisk).

Calamagrostis canescens vassrorkvein

Calla palustis myrkongle *

Callitiche hermaphroditica hsstvasshAr

Carexacuta kvasstan

Cicutavirosa selsneoe

Elatine orthosperma nordlig evjeblom

Lynpodiellainundata myrkrikefot

Mentha arvensis 6kermynte

Myicagale pors

Rhynchosporaalba hvitmyrak

Salixcinerea grAselje 
-

Schoenop/eclus /acusfns sjosivaks

Sparganium glomeratum nostepiggknopp

pA grunn av eutrofiering, og utbredelsen av vass-
pest.

H ole : Stei n stj orden (utg&tt)
HastvasshAr ble lsrste gang registrert i Steins-
fjorden i 1886 (J. Dyring, O), og pA 1920- og 1930-
tallet fantes den forholdsvis spredt pA grunt vann
(1-1 ,5 m dyp) (Braarud & al. '1928, Baardseth 1942),
mens den i 1979-80 var en av de vanligste artene
i innsjoen og med hovedutbredelse pA dypere
vann (2-3 m). Artens ekspansjon ble antatt A ha
sammenheng med eutrofieringen av Steinsfjor-
den sammen med skende grad av sedimente-
ring av finmateriale (Rorslett 1983). | 1996 ble den
ettersskt spesielt, uten hell (Mjelde & Johansen
1997). Den kraftige reduksjonen av hostvasshAr
fram til 1996 mA sees i sammenheng med vass-
pestens massive ekspansjon i samme dybde-
omrdde. Sannsynligvis er arten fortrengt fra sin
naturlige dybde-nisje til dypere omrAder pA gren-
sen av hva den tAler med hensyn til lysforholdene.

R i n geri ke : J uvere n ( utgdtt)
I Juveren er hostvasshAr bare registrert 6n gang,
i 1933 (K. Breien, O). I 1975-76 foretok B. Rorslett
undersokelser i Juveren og registrerte en rekke
sjeldne pusleplanter (referert i Brandrud 1998),
men hsstvasshAr ble ikke funnet. | 1997 ble ver-
ken hostvasshAr eller de sjeldne pusleplantene
funnet. Derimot fantes massebestander av vass-

Tabell 2. Vann og sumpplanter funnet i Lomnessjoen i 1982

(Rorslett et al. 1 982) og i 1 997.

Aquatic plants recorded in Lomnessjoen in 1982 (from Rorslett

et al. 1982) and in 1997.

Vitenskapelige og norske navn 1%2 1997

Heloffier
Clcuia virosa (selsnepe) X

Phragmites communls (takror) X

lsoiltider
Elatine hydropipercoll. (korsevjeblom) X1

Elatine ofthosperma (nordlig evjeblom) X
Eleochais aciculads (n6lesivaks) X

/sodtes /acusfns (stivt brasmegras) X X

Ranunculus reptans (evjesoleie) X

Subulaiaaquatica(sylblad) X X

Elodeider

Callitnche hermaphrodrlrca (hostvasshir)

Callitriche palustris (smAvasshAr) X

Myiophyllum afternrflorurn (tusenblad) X

Potamogeton alpinus (rusttjonnaks) X

Potamogeton berchtoldn (sm6tjonnaks) X

Potamogeton gramineus (grastjonnaks) X

Potamogeton pedollatus (hjertetjonnaks) X

Potamogeton praelongus (nokketjonnaks) X

Ranunculusconferuoldes(dvergvassoleie) X
R an u nculu s aqu alrlrs (smAvassoleie)

Ranunculus peltatus (storvassoleie) X
Uticulaiaspp.(blererot-arter) X

Kransalger
Nitella opaca X

1: sannsynlig samme art ved begge registreringene, E. ortho-

sperma ble ikke utskilt fra E hydropiperi 1982.

2: sannsynlig samme art ved begge registreringene, vannplantene

i Ranunculus-slekta er under revisjon.

pest overalt i dybdesonen ned til 2-2,5 m. Innsjoen
er ogsA noe eutrofiert, med algeoppblomstringer
og dArlig siktedyp. Dessuten er det en betydelig
begroing av elvesnelle og starrbelter i strandsonen
(Brandrud 1998), men for hostvasshAr er det tro-
lig at vasspest-bestandene og de dArlige lysfor-
holdene har hatt storst betydning.

Hamar (utgdft)
Ogsd i Hamar er hsstvasshAr bare registrert 6n
gang (1878, Jon Rud, O), Han samlet arten fra

"Hvitmyren", et myromrAde ved Ankerskogen, rett
nord for Hamar sentrum. Dette omrAdet ble i 1970-
8O-Arene gjenfylt og planert til fotballbane (pers.
medd. Teknisk etat, Hamar kommune). Hostvass-
hAr er ikke funnet i Akersvika/Flakstadelvas delta,
som ellers er rikt pA vannplanter (Wold 1983,

X

X

X

X
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1993), og som ikke ligger sA langt unna den gamle

"Hvitmyren".

Diskusjon
Alder to r pop u I asjonen i Lo m nessj oen
Tatt i betraktning de store forekomstene av host-
vasshdr pA ostsida av Lomnessjoen, samt at sjo-
en mange ganger er besokt av botanikere, er det
overraskende at ikke forekomsten er oppdaget tid-
ligere. Dette kan tyde pA at den er av ny dato. Ost-
sida av Lomnessjoen, hvor det er mye av arten, er
den minst tilgjengelige delen av innsjoen, noe
som sannsynligvis har gjort at omreisende bota-
nikere har tatt noen stikkprover pA vestsida, og latt
det vere med det. Registreringene i 1982 ble ho-
vedsaklig foretatt pd vestsida, slik at arten godt
kan ha forekommet i innsjoen ogsd pA den tiden
(8. Rorslett, pers.medd.)

Alt i alt tror vi ikke at hsstvasshAr har etablert
seg i Lomnessjoen i ny tid. lmidlertid finner vi det
ikke usannsynlig at den kan ha blitt begunstiget
av vassdragsreguleringen fra og med 1971, bl.a.
ved at den u kte vanngjennomstromningen i inn-
sjoen hindrer en st6rre biomasse av planteplank-
ton, noe som de tidvis forhoyete neringstifors-
lene ellers skulle tilsi. HsstvasshAr ser ut til d ha
et visst forhsyet krav til naring og lorholdsvis hoye
lyskrav (Mjelde 1997b), og blir dedor ekstra sAr-
bar overfor eutrof iering.

Figur 1. Vannvegetasjon phca20 cm dyp i Lomnessjoen. PA

bildes sees hsstvasshAr Callitriche hermaphroditica srnmen meo

tusenblad Mynbp hyllum aftemifl orumog smAvassoleie Ranunculus

aquatilils. Foto: A. Often 26.09.1997.

The aquaticvegetafion at20 cm depth in Lomnessjoen, Renda-
len municipality. Besrdes Callitriche hermaphroditica, Myriophyllum

altemiflorum and Ranunculus aquatilils are the dominating species.

Fi gur 2, Funn av hostuassh6r Cal/ffnch e he rm a phroditi ca i Sor -

Norge. Nummer ihenhold tiltabell 3.

Localities for Callitriche hermaohrcdilm in souttt I'lorwav. Numbers

according to Table 3.

Stafus for hsstvasshdr i Sor.-Norge
HostvasshAr er i dag opplagt svert sjelden i Sor-
Norge. Av i alt 16 funn er den trolig forsvunnet pA 4
steder. Status for de resterende 11 forekomstene
(utenom Lomnessjoen) er usikker. Vi finner det
ikke usannsynlig at arten fortsatt kan finnes i Tyri-
fjorden eller nerliggende vann, i nedre del av
Gudbrandsdalen og ved Hadeland glassverk, men
dette trenger bekreftelse. Det er mulig at den frem-
deles vokser ved BAtsto i @yer (E. Fremstad, pers.
medd.)

Lokalitet 3 (tabell 3) mA vare fra Mjosa selv
om det ikke gAr klart fram av etiketten. "Helge-
berget" er en liten halvoy som stikker ut i Mjosa
rett ned for Vea gaftnerskole, Moelv, og det er in-
gen andre potensielle voksesteder i nerheten.
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Selv om Mjosa er regulert, og dette har gAtt ut over Eutrofiering, med forverrete lysforhold, kan sy-
strand- og gruntvannsfloraen, er det hdp om at nes a v@re hovedArsaken til at hostvasshAr har
hostvasshAr kan ha "flyttet" ut pd dypere vann. forsvunnet pA ca 20 % av sine kjente lokaliteter i

Alt i alt tror vi det er mulig A gjenfinne hosf Sor-Norge. I innsjoer som i tillegg har vasspest,
vasshAr pA noen av de gamle lokalitetene i Ssr- en plante med hurtig vekst og tydelig mindre lys-
Norge, men arten fortjener opplagt A stA pA en krav enn de fleste andre undervannsarter, kon-
regional rodliste for Sor-Norge. kurreres arter som hsstvasshAr lett ut. At invade-

Tabelf 3. Status for hsstvassh6r Cal/ifrlche hermaphroditica i Sor-Norge. Litteraturopplysninger som ikke er belagt ved Botanisk

museum, Oslo (O) er merket med <*>. Det er ikke belagt funn av hostvasshir fra Sor-Norge ved de andre botaniske museer i

Fennoskandia (Reidar Elven, under utarbeidelse).

Recordsfor CallitrichehermaphroditicarnsouthNoruay.Literature recordswithoutvouchers(inO) aremarkedwithanasterisk(in

columnT).TherearenospecimensofC.hermaphroditica fromsouthNorwayinotherFennoscandianbotanicalmuseums,exceptO
(cf . Reidar Elven in prep.).

Nr Kommune Lokalitet Habitat Fsrstefunn av Fsnte Siste Status Littenafur/kommentar

No Municipality Site Habitat First record by First Last Status Reference/comment

1 Oslo ? ? M.N. Blytt 192. 152. Sannsynligvis

u@n

2 Hamar Hvitmyren ? J. Rud 1878 1878 UtgAtt Se tekst

v. Hamar

3 Ringsaker Helgeberget ? P. Stsrmer 1931 1931 Usikker

m. Brottum og

Moelv st.

4 Rendalen Lomnessjoen Innsjo A. Often 1W7 1997 Massebestand Se tekst

5 Gnan Jarenvatn Innsjo R.E. Fridtz 1901 1980- UtgAtt Faafeng m.fl. 1982,

Mjelde 1997 (se tekst)

6 Gran Tingelstad ? F. Lange, 1905 1905 Usikker

B. Lynge

7 Jevnaker tjemetv. TJern R. Borge, 1%2 1%2 Usikker

Hadeland F. Wischmann

glassverk

8 Ayer Losna lnnsjo R. Nordhagen 1916 1916 Usikker

/etv

9 @yer tjernv. B6dsto 'Iem 
J. Opheim 1969 1984 Muligenstilstede Fremstad 1985

(pensj. pi Tretten)

10 Hole dam like v. Dam T. Braarud rcn Pn Sannsynligvis dammenfylltigjen?

veien v. Vik utgAft

11 Hole Steinslorden Innsjo J. Dyring 1886 1980- UtgAtt Rorslett1983,

Mjelde &

Johansen 1997,

Mjelde 1997 (se tekst)

12 Hole Tyrilorden Innsjo B. Rsrslett 1981- 1981* Muligenstilstede ved Kroksund
(Rsrslett 1983)

13 Ringerike Juveren Innsjo K. Breien 1933 1933 Utgdtt Brandrud 1998(setekst)

(Norderhov)

14 Qvre Eiker Vestfossen ? J. E. Thomle 1886 1886 Usikker erdette Loselva?,

lok. ikke kontrollert

15 Stord Ravavatn, utlopet Innsjo A. Rsskeland 1933 1933 Usikker

16 Steinkjer tjern nedenf By lpm A. Landmark 1896 1896 Usikker

paa Stenkjar-
elvens sstre bredd
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Masseforekomst aa hsstuasshdr i Rcndalen

rende arter kan fortrenge naturlig vegetasjon, er
stedvis et stort miljoproblem i tropiske og tempe-
rerte strsk (jf. Cronk & Fuller 1995); det er fA doku-
menterte tilfeller pd dette fra Fennoskandia (men
se Fremstad & Elven 1997, og Alm & Often, under
utarbeidelse).

Forvaltning av Lomnessjoen med omliggende
omrdder
OmrAdene i dalbunnen av Rendalen, fra nord for
Storsjoen og opp til @vre, fortjener opplagt en
nermere undersskelse. Store deler av @slamyra,
som dekket mye av nordre del av omrddet, ble
oppdyrket i 1970-80-Arene. Det er uklart hva som
finnes igjen her av botanisk sett verdifulle omrA-
der (f . Often & Wischmann 1995, Often & al. 1998).
Sump- og vannvegetasjonen knyttet til Lomnes-
sjoen har stor regional interesse, noe som bl.a.
kan begrunnes ut fra de mange nordgrensene (jf.
tabell 1), samt den store forekomsten av hsst-
vasshAr.

Vassdraget er regulert, men det er ikke vurdert
hvilken effekt dette har pA vegetasjonen. Vi tror det
er svert sannsynlig at en nermere undersokelse
av Lomnessjoen med omgivelser ville avdekke
ytterligere botanisk sett verdifulle forekomster, noe
som ville forsterke snsket om en samlet vurde-
ring av den fremtidige forvaltningen av vassdra-
get.

Takk
til Svein Viken for opplysninger om ulike vann-
standssenkninger av Lomnessjoen, og til Anders
Langangen for bestemmelse av kransalge-kol-
lekter.
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Fjef loyentrsst Euphrasia
frigida funnet i Golesdalen,
Svalbard
Inger Greve Alsos & Leidulf Lund

Under feltarbeid sommeren 1998 fant vi fjelloyen-
trasl Euphrasia frigida i Colesdalen, lsfjorden. Lo-
kaliteten ligger over 150 km fra de varme kildene i

Bockfjorden, det eneste tidligere funnstedet av ar-
ten pA oygruppa. Seint pA kvelden den 19. juli snu-
blet vi over et lite felt med fjelloyentrsst. Selv om
den var i full blomst, rakk den knapt over polar-
vieren, og var vanskelig d fA aye pd. Dagen etter
var vi pA leting etter blAklokke, og gikk derfor tran-
sekt innover den ssrvendte skrAningen pA nord-
siden av Colesdalen. Da en av oss (LL) stoppet
fordi han fant blAklokke, satte han sekken rett pA

en ny bestand av tjellayentrost. Det samme gjorde
den andre av oss (lGA) ca. 30 meter lenger nede
i skrAningen! Ogsd her var den vanskelig A opp-
dage, og leting i omrAdet avslorte ingen flere be-
stander. Alle tre bestandene ligger klimatisk gun-
stig til i en sorvendt skr&ning, de to innerste ca 1

km fra den ytterste.
Da Ola Skifte fsrst fant arten ved Trollkildene,

Bockfjorden i 1960 (TROM), antok man at artene
hadde for store varmekrav for Svalbard-forhold,
og derfor bare overlevde i omrAder med ekstra
hoy jordtemperatur som man finner ved varme kil-
der (Ronning 1961).

Foruten den hardfzre arten dvergsyre Koenigia
islandica, ertjellayentrast den eneste ettArige plan-
ten som finnes pd Svalbard. Selv om den sann-
synligvis danner en viss lrsbank, ma den sette

Figur 1, FjelloyenlraslEuphrasia fnglda i Colesdalen.

Foto: Inger Greve Alsos 20. juli 1 998.

,'....''.,:::., i.

modne frs med noen Ars mellomrom for 6 over-
leve. Funnet i Colesdalen viser at denne planten
er mer hardlar enn tidligere antatt.

I samme omrAdet finnes flere av Svalbards
sjeldneste arter som blokkebar Vaccinium uligi-
nosum ssp. microphyllum, blAklokke Campanula
rotundifolia ssp. gleseckana og dvergbjark Bet-
ula nana, og omrAdet er nA foreslAtt vernet som
naturreservat, den strengeste verneformen et om-
rAde kan fd (Sysselmannen 1998, Moe 1999).

En mer detaljert beskrivelse kommer i: Alsos,
l. G., Engelskjon, T. & Lund, L. (in prep.). Warmth-
demanding plant species in Svalbard: population
ecology and possible threats.
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Kubjelle pA Hovedaya i

Oslo: ny delpopulasion
Forekomsten ligger ner de to tidligere kjente, og
ble funnet i 1997 av Mette Ursin og lvar Holtan.
Den nye delpopulasjonen er tegnet inn pA neden-
forstAende kart, som er hentet fra Rustan (1981):
Botanisk undersskelse av Hovedoya. Oslo helse-
rAd, kontoret for natur- og miljovernsaker.

lvar Holtan

OYA

Fig, 10. Utb
a Pulsatj-1la
r Trifollw
a Vlncetoxlcw
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Smalsste Gentianella
uliginosa (Willd.) Borner
funnet pA tre lokaliteter i

Larvik kommune, Vestfold

Trond Grostad
Eikelundvn. 8, 3290 Stavern

Under arbeidet med floraregistreringer i Larvik
kommune sommeren og hosten 1998 ble det fun-
net en lang rekke nye lokaliteter av interessante
karplantearter. Blant annet ble det funnet en fin
bestand av stor gjeldkarve Pimpinella majoriTjal
ling, fem lokaliteter med til sammen mange hun-
dre eksemplarer av dverggyllen Centaurium pul-
chellum i Brunlanes, tusengyllen C. littorale ogsA
i Brunlanes, tre lokaliteter med bAde firling Cras-
sula aquatica og evjebrodd Limosella aquatica,
og en fin bestand med et femtitalls individer av
hjertemelde Chenopodium hybridum ssp. hyb-
ridum ved Frilzae golfbane.

Det mest oppsiktsvekkende var likevel funnet
av tre lokaliteter med smalsote Gentianella uligi-
nosaph strandenger i Brunlanes: (A) pA Kinnhalv-
aya sst for Hummerbakkfjorden (UTM NL 53,36),
(B) Rovika like sst for Naverfjorden (NL 57,37) og
(C) Kuoya SW av Stavern (NL 58,37).

Pa lokalitet A ble det funnet et tjuetalls eksem-
plarer, pA lokalitet B et femtitalls eksemplarer og
pA lokalitet C et trettitalls eksemplarer.

Alle lokalitetene er fuktige, artsrike strandenger.
Serlig var floraen pd lokalitet A, en stor strand-
eng, svert artsrik med diverse botanisk .sndd-
der" som f.eks. liten vannsoleie Ranunculus aqua-
fr7ls, dverggyllen Centau ri u m pu lchel I um, strand-
rodtopp Odontites litoralis, krattalant lnula salicina,
loppestarr Carex pulicaris, blAstarr C. flacca og
grisnestarr C. distans. Her ble det ogsA funnet en
ganske stor bestand av jAblom Parnassia palus-
frls, nermere bestemt underarten ssp. palusfris,
med begerblad som er mye kortere enn kronblad-
ene.

PA lokalitet B ble det notert bl.a. knortestarr
Carex otrubae, blAstarr C. flacca og engstarr C.
hostiana. PA lokalitet C var det en mer triviell strand-
engflora.

Det er tidligere registrefi ni funn av smalsote i

Vestfold fylke. Fire av disse er gjort for Arhundre-
skiftet, og bare to er gjort etter 1970: Tjame (1974,
Kjell Hernes) og Eineren, Brunlanes (1996, Tor H.

Smalsste Gentianella uliginosa fra Brunlanes.

Tusj/akvarell: Roger Halvorsen.

Melseth). PA denne sistnevnte lokaliteten ble ar-
ten funnet igjen i 1998 med bare fem eksempla-
rer, mens det ikke finnes opplysninger om arten
er funnet igjen pA de gamle lokalitetene. Melseths
funn fra Brunlanes er ikke belagt ved museet i

Oslo.
Smalsate er nA funnet pA folgende steder

Vestfold (i kronologisk rekkefolge):
Larvik: Malmoya, 1826 M.N. Blytt
Larvik: Fredriksvern (Stavern), 1829 Anon.
Larvik: Skovholmen, Viksfjord (2 belegg), 1892 A. Blytt
Sandefjord (2 belegg), 1899 Hoffstad
Holmestrand: GAserumpa, 1905 J. Dyring
Larvik: Fredriksvern, 1912 C. Leegaard
Notteroy: Bol@rne, 1925 H.R. Holmsen
Tjome, 1949 F. Wischmann
Tjome,1974 K. Hernes
Larvik: Brunlanes, 1996 T.H. Melseth
Larvik: Brunlanes (B+C), 1998 T. Grastad
Larvik: Brunlanes (A), 1998 T. Grsstad & T.H. Melseth

I folge rodlista (DN-rapport 1992-6) €r srl?r-
sota regnet som sArbar bAde i Norge, Norden og
globalt. Av arter som er nevnt ovenfor, er firling,
tusengyllen, dverggyllen og strandrodtopp regnet
som hensynskrevende i Norge.
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Gulsymre Anemone
ranunculoides funnet
i Alesund
Ingvald Rosberg
Norsk institutt for skogforskning,

Hogskolevegen 12,

1 432 As

E-post: ingvald.rosberg@NlSK.No

I mai 1998 ble gulsymre Anemone ranunculoides
funnet i Alesund kommune. Funnstaden ligger
vest for Rambjora i ca 200 m hogde. lfolge Fagri
& Danielsen ('1996) hsrer gulsymre i Norge til de
sorostlige floraelement. Det nermeste funn er gjotl
i Molde, men dette antas A vere naturalisert, el-

lers er de n@rmeste funnstader i Lillehammer og

Stjordal (Lid & Lid 1994). Forekomsten ligger
vestvendt til, knapt 2 km aust for boligomrAdene r

Spjelkavika, vel 150 m hoyere og er lorholdsvis
utilgjengelig. Det var fire eksemplarer i blomst
og noen fA sterile skudd. Folgelig ble det bare tatt
bilde av plantene. Ett er gitt til herbariet i Bergen,
med opplysninger om lokalitet. SA fAr jeg i Ar
(1999) se om forekomsten er stsrre og eventuelt
tAler "beskatning". 

pst ligger i et omrAde domi-
nert av en tildels artsrik furuskog, da her fins mar-
morArer, olivin, og utenom disse gir sigevatn og

morenemasser et gunstig jordmonn. PA funn-
staden er det en blandingsskog med furu Ptnus
sylvestris, alm Ulmus glabra, selje Sa/x caprea,
bjstk Betula pubescens, rogn Sorbus aucuparia
og hassel Corylus avellana. Her er mellom anna
tAgebar Rubus saxatilis, kvitveis Anemone nemo-
rosa, skogvikke Vicia sylvatica, skogsvinerot Sfa-
chys sylvatica, storfrytle Luzula sylvatica, ramslauk
Allium ursinum, myske Galium odoratum, ku'
symre Primula vulgaris, tannrot Cardamine bul-
bosa, firblad Paris quadrifolta, gullstjerne Gagea
lutea og enkelte eksemplarer av lerkespore Cory-
dalis intermedia. SkrAninga er trolig sjolvernende
pga av sveert stor fare for steinsprang, men litt
lenger mot nord og vest er det foretatt flatehogster
som desverre er delvis tilplantet med gran Picea
abies. l feltsjiktet pAfunnstaden fins ikke <ugras-

planter.. I skrAninga er det forelspig heller ikke

sA mange eksemplarer av platanlonn Acer pseu-
doplatanus som sprer seg svart aggressivt pA

denne delen av Vestlandet.

Litteratur:
Fagri, K. & Danielsen, A. 1996. The southeastern element. l:

Berg, R.Y., Fegri, K. & Gjarevoll, O.(eds.). lMaps of

distribution of Norwegian vascular plants. Fagbokforlaget Vig-

mostad og Bjorke AS.

Lid, J. & Lid, D.T, 1994. Norsk flora, 6, utgdve ved Reidar Elven

Det Norske Samlaget. Oslo.

Biologisk mangfold
pa lokalnivi
Alle kommunene i Norge er pAlagt A kartlegge viktige omrAder for
biologisk mangfold innen Ar 2003. Feltkurset passer for
miljoforvaltere, lerere, politikere, frivillige organisasjoner og
generel lt naturinteresserte.

Vi vil fokusere pA:

Kriterier for klassifikasjon av naturtyper.'

- Hvordan registrere mangfoldet pA arts- og naturtypenivA?
Hvordan bruke kartverk, og hvordan kartfeste og utnytte

informasjon om biologisk mangfold.

- Betydningen av, og problemet med, A prioritere visse natuftyper
foran andre.

Arr. Norsk Biologforening BIO isamarbeid med Samarbeidsradet tor biologisk mangfold (SABIMA) Pemelding for

1.juni til flf/faks ZZ eS qA 26 eller nobiolog@bio.uio.no. Kursavgift B|O-medlemmer kr 2500,-.(3000 andre) Mer

informasjon, priser og pAmeldingsskjema pa http://biologi uio.no/BlO/

,oe
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Brvtrre,
NoRGES BoTANISKE ANNALER

Fremmede planter i Norge.
Hyf l-art er Sam bucusspp.

Eli Fremstad & Reidar Elven

Fremstad, E. & Elven, R. 1998. Fremmede planter iNorge. Hyll-arter Sambucus spp. Blyttia 57:
39-45.
Alien plants in Norway. Sambucus spp.

Elder Sambucus nigra and Red Elder S. racemosa are grown as ornamentals and both escape in Norway.
Elder has probably been cultivated since the Middle Ages. lt was well established already in the 1870's, and
is now found more or less frequent in coastal areas north to Central Norway (Sor-Trondelag). lt is mostly a
plant of margins, not fully naturalized. Red Elder was introduced much later, probably in the 18th century and
was still very rare as escaped in the 1870's. Since then, it has expanded very rapidly, now reaching the
northernmost parts of Central Norway (Nord-Trandelag) and is still spreading. lt is fully naturalized and often
common, specially in nutrient-rich damp forests and margins, and mostly in interior and less oceanic coastal
areas. Both species are dispersed by birds. A possible cause of the rapid expansion and naturalization of
Red Elder may be the lack of a natural shrub layer in many Nordic forests. This lack is probably caused by a
delayed invasion of forest shrubs after the last glaciation. Red Elder has, therefore, probably found an empty
niche in the Nordic landscaoe.

Eli Fremstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie, N-
7491 Trondheim
Reidar Elven, Universitetet i Oslo, Botanisk hage og museum, Trondheimsveien 23b, N-0562 Oslo

Planter med pene eller spiselige, saftige frukter
kombinerer to raske og effektive spredningsmAter:
de tas gjerne inn i hager og blir dermed spredt
kommersielt over store avstander. Samtidig er de
ettertraktet av fugler slik at de kan bli godt spredt
lokalt i omrAdene hvor de blir plantet. Er de sam-
tidig klimatisk og edafisk tilpasset de nye vokse-
stedene, blir de lett naturalisert. Hvis vi ikke hadde
noen botanisk historisk kunnskap og viten om
fuglespredning, ville vi i dag med noksA stor sik-
kerhet sagt at rodhyll Sambucus racemosa var
opprinnelig i Norge. I enkelte strok vestpA ville vi
kanskje sagt det samme om svarthyll S. nigra.
Selv om de ogsA finnes hyppig i randsoner
jordbrukslandskapet og i andre menneskeskapte
naturtyper, er de sA godt etablerte i "naturlige"
skog- og kanttyper at de inngAr som et regelmes-
sig og karakteriserende element. Det er i dag van-
skelig A tenke seg fuktig, litt neringsrik skog i elve-
dalene pA Austlandet og i Trondelag uten rodhyll.

Materiale og metoder
Utbredelsen av aftene er dokumentert ved pres-
set materiale i herbariene i Oslo (O), Kristiansand
(KMN), Arkeologisk museum i Stavanger (STVG),

Bergen (BG), Trondheim (TRH) og Tromso
(TROM).

En del opplysninger om rodhyll Sambucus
racemosa stammer ogsA fra krysslister og skrift-
lige kilder, spesielt inventeringsrapporter. Svart-
hyll Sambucus nigra er relativt dArligere belagt
enn S. racemosa, og det finnes sparsomt med
litteraturangivelser av den. VAre egne registrerin-
ger i 1993-95 i ulike deler av landet har i vesentlig
grad bidratt til kartbildet for svarthyll. Det er av og til
vanskelig A avgjare om herbariebelegg av Sam-
bucus-artene stammer fra forvillete eller dyrkete
eksemplarer, men belegg der etlketten angir eller
der vi av noen grunn mistenker dyrking er ikke tatt
meo.

Alle lokaliteter er gitt UTM-koordinater og lagt
inn i artsdatabasen til Norsk institutt for natur-
forskning (NINA) der det er tegnet ut kart etter ruti-
ner beskrevet av Wilmann & Baudouin (1989).

Slekten og artene
Sambucus er en viktig slekt i nordlig temperert
sone, og vAft omrAde (Norden) er praktisk talt det
eneste stsrre omrAdet i sonen som mangler na-
turlig (hjemlig) Sambucus. Arsaken er trolig ned-
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isningene i kvarter, da artene i Europa ble trengt
sorover ihveftfall til Balkan, Sor-Alpene og Sorvest-
Europa. Slekten har ca 40 arter, fordelt pdr de fleste
verdensdeler (Dahlgren 1975), flest i @st-Asia og
Nord-Amerika, farrest (tre) i Europa.

Flere arter gAr meget langt mot nord i Asia og
Amerika, lengre nord enn de europeiske. Noen av
dem er mye mer hardlsre enn de to artene som
forelopig er etablert i Norge, og enkelte er nA ogsA
under dyrking hos oss. Vi kan bare vente pA at de
begynner A spre seg. Graff et al. (1989) nevner
fem arter som dyrkes i Nord-Norge. Av disse er de
to europeiske de minst hardlare, svarthyll med
H4-5, dvs hardlar pA de aller beste plassene pA

Sor-Helgeland; rsdhyll har H5-6, dvs hardfsr nord
til deler av Lofoten-VesterAlen og til de beste om-
rAdene i Ssr-Troms; mens sibirhyll S. sibirica
Nakai har H7, dvs hardtsr nord til det meste av
Troms og de beste delene av Finnmark. Alaska-
hyll S. pubens Michx (eller S. racemosa L. var.
pubens (Michx) Koehne) og kamtsjatkahyll S.
kamtschatica E. Wolf har H7-8, dvs at de er hard-
fore overalt unntatt oA de kaldeste delene av Finn-
markskysten og i Kautokeino. De samme hardlsr-
hetskategoriene angis av Det norske hageselskap
(1998). De mest hardtare Sambucus-arlene reg-
nes dermed som litt mer hardfore enn selje Sa/x
caprea subsp. caprea og mye mer hardfsre enn
f.eks. hengebjark Betula pendula. Felles for alle
disse svert hardlare artene er at de er meget nart
i slekt med S. racemosa, ofte bare regnet som
underarter eller varieteter av denne, og de vil sik-
kert med tiden erstatte S. racemosa som hage-
busker i de strsk av landet der denne er litt mindre
hardtar.

I de fleste floraer (f.eks. Stace 199'l og Lid &
Lid 1994) plasseres Sambucus i kaprifolfamilien
Caprifoliaceae, men denne plasseringen er blitt
mer tvilsom i senere tid. Sammen med korsved
Viburnum og den asiatisk-nordamerikanske slek-
len Triosteum fores nA Sambucus ofte til en sar-
skilt familie, hyllfamilien Sambucaceae, pA grunn
av en rekke awikende karaktertrekk, se f .eks. Dahl-
gren (1975). Viktige skiller mot resten av kaprifo-
lene er sammensatte eller flikete-delte blad, radi-
ersymmetriske blomster i ofte meget sammen-
satte, skjermformete topper og spesielle trekk ved
pollenkornene. Systematisk plasserer Dahlgren
(1975) hyllfamilien i ordenen Cornales (over-
ordenen Saxifraganae, dvs meget langt fra der
kaprifolfamilien i snever betydning plasseres) og
sammen med flere andre familier fra tidligere ulike
deler av systemet, bl.a. hortensiafamilien Hydran-

geaceae (tidligere del av sildrefamilien i vid be-
tydning), moskusurtfamilien Adoxaceae (tidligere
nar kaprifolene), kornellfamilien Cornaceae og
fjellprydfamilien Diapensiaceae (tidligere nar
lyng). De komplisert sammensatte blomsterstan-
dene er felles for flere av disse. Dette <nye> sys-
temet er delvis akseptert i larebaker, men det tar
tid fsr det nedfeller seg i sA konservative publika-
sjoner som florabsker.

Som slekt er Sambucus meget lett kjennelig
pe at de er vedplanter (de fleste), har de karakte-
ristiske motsatte, sammensatte, finnete bladene
og de flere ganger sammensatte, skjerm- eller
halvkuleformete blomsterstandene med forholds-
vis smA femtallsblomster. Fruktknuten bestAr av
3-5 fruktblad, hvert med ett frsemne, og frukten
blir en meget saftig steinfrukt med 3-5 steinkjerner.

NAr de er i blomst eller frukt, er vAre to Sambu-
cus-arter meget lette A skille (figur 1). Sambucus
racemosa har en noksA liten, eggformet til kule-
formet topp med smA, kremgule blomster og rode
frukter. S. nigra har en stor, flat og skjermformet

Figur 1. Overst: Rodhyll Sambucus racemosa,As 1988. Ne-

derst svarthyll S. nrgra, Stavemsoya 1993. Foto: Oystein Ruden.

Iop; Sambucus racemosa, boftom: S. nigra.
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topp med storre, hvite blomster og fiolett-svarte
frukter. Verre er det nAr de ikke blomstrer. Begge
blir middelsstore til store busker, men S. nigrablir
slqrre, opp til 10 m mot 4 m hos S. racemosa.
Formen er ogsA litt forskjellig nAr de er utvokst; S.
racemosa blir ofte en noksA jevnt avrundet busk,
mens S. nigra ofte fAr en meget bred, noe avflatet
krone. Nokkelskillet finner man ved bladfestet. Hos
S. racemosa er orebladene erstattet av skaftete
kjertler. Hos S. nigra tinnes enten noen smA, syl-
formete areblad, eller de mangler helt.

Fruktene modnes pA sensommeren og hen-
ger pA lenge utover hssten, oftest lenge etter at
bladene er falt av. De spres opplagt mest med
fugl.

Fruktene lil S. nigra er i Norge modne fra ca
midten (eller helst andre halvdel) av august og ut
i september-oktober. Fra Storbritannia angir Snow
& Snow (1988) at 16 fuglearter er kjent for d ete og
spre fruktene av S. nigra, ogsA enkelte arter som
ellers ikke har ber pA spisekartet. Ster Sturnus
vulgaris er der en av de viktigste hyllebarspis-
erne, likeledes trost-arter Turdus spp. PA konti-
nentet angis svarthyll A bli mye besokt av serlig
sangere Sylvia spp., fra Norge bokfink Fringilla
coelebs (Holmboe 1900). Noen fuglearter er pre-
datorer, dvs at frsene odelegges og ikke bidrar til
spredning av planten. Schuster (1930) meldte om
hele 36 fuglearter som eter frukter av S. racemosa.
Holmboe ('l 900) nevner at den serlig nyttes av
trost. S. racemosa finnes ofte langs vassdrag, og
en kan ogsA tenke seg at noe spredning kan skje
med vann.

Innfsrsel og utbredelse
Vi vet lite om nAr hyll-artene kom til Norge. De har
trolig hatt noksA forskjellig historie.

Svarthyll. Tidligere var "hyll" ensbetydende
med S. nigra (Haeg 1976). Den er en eldgammel
kulturplante, av flere Arsaker. De saftige steinfrukt-
ene gir en saft som bAde er velsmakende, na-
rende og antas 6 ha flere medisinske virkninger.
Den ble dyrket ogsd i Norge i middelalderen
(Nordhagen 1940, Grue 1993). Den nevnes i vdr
eldste hagebok, Gartners fra 1694 (Balvoll &
Weisath 1 994), og Baade (1768) anfsrerfra trond-
heimshager at den finnes "€r og andensteds; er
og seet paa Alstadhoug prastegaard paa Helge-
land i Nordland." Schribeler (1871) pApeker at

"pA flere steder langs kysten findes denne art til-
synelatende vildtvoxende (mAske oprindelig indfort
i middelalderen af munkene) og plantet til Dsnnes
i Helgeland", og at .i varme sommere modnes

barrene ved Trondhjem". For bare 20-25 6r si-
den mente imidlertid Fegri (1970) og Hoeg
(1976) at S. nigra sjelden forviller seg hos oss.
Vdr kartlegging viser at dette ikke er tilfelle, som
antydet ogsA av Schribeler. Blytt (187a) angir ut-
bredelsen til "hist og her i de sydlige laveste dele
af landet, fra Christiania langs kysten indtil Molde".
S. nigra er nA registrert spredte steder langs kys-
ten fra Ostfold (Halden, Moss) til Sor-Trondelag
(@rland, Trondheim), se figur 2. Ostfold-beleg-
gene kan skrive seg fra hager, det samme kan ett
av Trondheim-beleggene, men flere funn i Trond-
heim og de pA @rlandet er Apenbarl frsformerl.
Selv om S. nigra dyrkes ogsA pA Nordland-kys-
ten, er den si langt ikke registrert som sikkert
forvillet der. Arten har en klart kystbundet utbre-
delse. Den er bare noenlunde vanlig pA ytterkysten
fra Lista til Karmoy, med tyngdepunkt i kulturland-
skapet pA Jeren og rundt Boknfjorden. I dette om-
rAdet har den noksA skarp ostgrense i fjordar-
mene, mens den lenger nord folger fjordene len-
ger innover, som i Sogn (se figur 4A) og Nordfjord
og pA More. Utbredelsen synes avhenge av et
mildt vinterklima; der S. nigra forekommer i omrA-
der med litt kaldere vintre (Oslo, Trondheim) er
somrene relativt varmere enn i ytre kyststrak. Ar-
tens utbredelse kan vere regulert bAde av frost-
omfintlighet (vintertemperatur) og varmesum i

vekstoerioden.
Sambucus nigra er en utpreget lavlandsaft og

i stor grad bundet til kulturpAvirket mark og vege-
tasjon. Den finnes ofte i overgangen mellom inn-
mark og tilgrensende arealer, i skogsbryn og sterkt
kulturpAvirket skog. Den er ogsd observert flere
steder som enkeltstAende, smA trar i beitemarx.
Det er forholdsvis mange registreringer i strand-
kanter, bl.a. pA noen av de nordligste lokalitetene,
og ikke sjelden kommer den opp inntil naust,
uthusvegger og bergskrenter.

Rodhyll Sambucus racemosa nevnes ikke av
Baade (1768), trolig fordi den pA den tiden ikke
var allment kjent. Carl von Linn6 gis eren av A ha
hentet arten fra sorligere egne til Norden (Lange-
land 1994), men den horer ogsi til 1700-tallets
og barokkens kulturplanter (Grue 1993), sA den
kan ha nAdd oss ogsA via andre kanaler enn Linn6.
Begge forholdene tyder pi at S. racemosa kom hit
for ca 250 Ar siden.

Schribeler (1871) skriver at "af fremmede ar-
ter findes her Sambucus ... racemosa. Den sidste
gaar mot nord idetmindste til Indersen, hvor den
n6r en hside af 10-13 fod med 8-9 tommers dia-
meter af stammen'. SchUbeler omtalte her dvr-
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Figur 2. Den kjente utbredelsen til forvillet svarthyll Sambucus

nrgra iNorge.
The known distibution of naturalized E/derSambucus niora ln

Norway.

kede eksemplarer. Et par Ar senere pdpeker han
imidlertid at den forvilles (SchubelerI873-75): "l
omegnen av Christiania og Bergen er den forvillet
flere steder, trolig ved fugl som spiser barene"
(oversatt fra tysk). Blytt (187a) angir pA samme tid
utbredelsen til "forvildet ved Christiania, i Asker,
ved Bergen og maaske fleresteds". Omlag et Ar-
hundre etter Schubeler og Blytt pApeker Hoeg
(1963) at arten "mange steds [har] vist en sterk
evne til d naturaliseres i de siste 100 dr".

Sambucus racemosa er nA vanlig i store deler
av Sor-Norge (figur 3): pA nedre deler av Ostlan-
det, men ogsA godt opp i @stlandsdalene (serlig
vanlig i f.eks. Gudbrandsdalen, Valdres og Hal-
lingdal, mye sjeldnere i Osterdalen), iet bredt belte
langs kysten fra ytterkysten til inn i fjorddalene, og
nord til indre Trondheimsfjord. Der er den sarde-
les vanlig fra Stjordal til Kvam i SnAsa og rundt

Figur 3. Den kjente utbredelsen til forvillet rodhyll Sambucus

racemosa iNorge.

The known distibution of naturalized Red Elder Sambucus

racnmosain Norway.

Beitstadfjorden. S. racemosa forviller seg rundt
hus i Namsos sentrum, og et sikkert lrslormeft
individ ble i 1995 registrert i Grong i Namdalen
der den kjente nordgrensen nA gdr. Sikkert fro-
formerte planter er ennA ikke registrert i Nordland,
men kan vel tenkes forekomme, sarlig pA strek-
ningen Bronnoy-Alstahaug. I motsetning til Otto-
sen & Kvamme (1985) tror vi ikke at S. racemosa
har nAdd sin poteniselle nordgrense. PA Vestlan-
det har den tyngdepunkt noe innover i fjordene og
i dalfsrene (se figur 4B), i motsetning til S. nigra.

Landskartet viser, til tross for tettheten av prik-
ker, ikke pd langt nar hvor vanlig og godt etablert
S. racemosa er blitt. I en lokal kartlegging i en
kommune pA Sarostlandet, Lier i Buskerud, fore-
kommer arlen i 44,4 o/o &v dlle kartets kvadratkilo-
meter-ruter. Den har en nesten sammenheng-
ende utbredelse i dalfsrene og har ogsA begynt d
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Figur 4. Lokal utbredelse av svarthyll Sambucus nrgra (A) og
rodhyll S. racemosa (B) langs Sogneforden, Sogn og Fjordane.

Stonelsen pA ringene viser hvor hyppige artene er.

Local distribution of Elder Sambucus nigra (A) and Red Elder
Sambucus racemosa (B) along Sognefiorden, western Noruvay.

The size ofthe circlesshows fhe freguency ofthe species.

innta de mer hoytliggende skogstraktene (figur 5).
Sambucus racemosa er mye mer hardfsr enn

S. nigra og finnes i de vinterkaldeste strokene,
som i Nord-Gudbrandsdalen (VAgA, SkjAk) og
Nord-Zsterdalen (Rendalen, Tolga). Mange ste-
der her fryser imidlertid Arsskuddene bort de flesre
vintrer, noe som sterkt og negativt pAvirker repro-
duksjonen og mulighetene for spredning. Arten
blomstrer nemlig forst pA andreArs skudd. I indre
fjord- og dalstrsk synes den mer bundet til godt
soleksponerte lokaliteter enn i midtre og ytre kyst-
strok (se figur 4B). Der somrene er relativt korte
(som i dalene), krever den forholdsvis hoyere som-
mertemperaturer enn i kystrokene, der vekstpe-
rioden er lenger. Vi vurderer S. racemosa som noe
mer varmekjar enn S. nigra.

Sambucus racemosa inngAr i en lang rekke
typer voksesteder, serlig overgangssoner mel-
lom kulturmark og tllgrensende arealer, som Aker-
og skogkanter og langs veier, dessuten pA andre

typer skrotemark, i skrenter og berg, hugstfelt og
kulturpAvirket, mer og mindre Apen skog (serlig
av blandingsskogtype), men og i tette gjenvoks-
ningskratt. Den finnes videre i grAor-heggeskog
pd flommark (Fremstad 1998) og annen skog pd
litt fuktig, naringsrik mark. Den angis fra lavurt-
skog av Korsmo & Svalastog (1993). Mens S. nrgra
hos oss synes A vokse mest i fullt lys, er S. race-
mosa mer en halvskyggeart.

*,'"u"331 Diskusjon og konklusjon
Sambucus racemosa er en av de mest solid na-
turaliserte planter i Norge, ihvertfall blant dem som
vi vet er innfort i relativt ny tid. I deler av landet
synes den d ha nAdd sitt potensiale, dvs at den
har inntatt stordelen av sine egnete naturlige habi-
tater. Den er dermed blitt en "naturlig" og fullt ut
akseptert del av vAr natur, i motsetning til f.eks.
platanlonn Acer pseudoplatanus (se Fremstad &
Elven 1996) som blir uglesett av lokalbefolknin-
gen der den er kommet inn (Haxthow 1998). Hva
kan vere Arsaken til den vellykkete etableringen?

Nord-Europa har en ung flora og vegetasjon.
For 12 000 Ar siden var praktisk talt hele omrddet
fortsatt isdekt eller hadde bare en meget skrinn,
arktisk preget vegetasjon og flora. I plantegeo-
grafisk og okologisk sammenheng er ikke 12 000
Ar noen lang tid; etablering av stabile artskombina-
sjoner (om slike finnes) tar lang tid, og spesielt
tar det lang tid a fa fylt alle potensielle nisjer i et
slikt enormt omrAde. I realiteten kan ikke nisjene
fylles med immigrasjon alene; det mA evolusjon
tit.

Busker er det noksA lite av i de fleste nordiske
vegetasjonstyper, sammenlignet bAde med mer
sorlige breddegrader og med tilsvarende nord-
lige omrAder i andre verdensdeler. PA verdens-
basis er et ofte tett og variert busksjikt typisk for de
fleste skoger som ikke er for msrke. Hos oss er
buskene fA, og de spiller noksA liten rolle. Mye
tyder pA at skogsbusker sprer seg mye langsom-
mere enn skogstrar, blant annet fordi deres fruk-
ter og fro modnes inne i skogen og dermed bare
kan spres korte distanser. Stordelen av de bus-
kene vi har er knyttet til kanter og mer Apne habr-
tater, der spredningen ogsA kan v@re mye ras-
kere.

Som indigen (hjemlig) finnes S. racemosa
ihvertfall nord til Nord-Tyskland og Nord-Polen, og
det er i det minste sannsynlig at den med tiden
ville ha kommet til Norden ogsi uten mennes-
kers hjelp. Vi har kanskje bare skyndet pA en pro-
sess som allerede pAgdr. Det er noksA opplagt at
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dens potensielle utbredelse er langt storre enn
dens aktuelle i Norge; arten har potensiale minst
nord til Helgeland. Det kan ogsA tenkes at noen
av vAre forekomster av S. racemosa skyldes inn-
spredning (med fugl) fra dens indigene omrdde
lenger sor, dvs at de ogsA mA bedsmmes som
indigene i norsk sammenheng.

Er denne meget vellykkete innvandreren noen
fare for norsk natur? Det kommer an pd hva man
mener med norsk natur. VAr skogstruktur, uten tett
busksjikt, er trolig et noksA sernordisk og tempo-
rert fenomen. I mangel pA hjemlige busker er
innfsrte busker, og ikke bare S. racemosa, i lerd
med A etablere et slikt sjikt mange steder. I den
forstand er S. racemosa og de andre innfsrte bus-
kene svart uheldige; de endrer strukturen i noen

norske vegetasjonstyper. Men ser vi pA biologisk
mangfold pA artsnivA, sA tar opplagt ikke S. race-
mosa plassen fra noen andre; plassen, eller ret-
tere sagt nisjen, var ledig. I sA mAte bare beriker
denne typen innvandringer vAr natur. Generelt er
nok mange vellykkete etableringer av fremmede
planter i Norden av denne typen. De fyller ut tomme
nisjer i en natur som er relativt fattig fordi det ikke
er sA lenge siden siste istid.

I en senere artikkel regner vi med A komme
tilbake til flere andre av de innfsrte buskene, med
vekt pA fuglespredning.

Figur 5. Lokal utbredelse av rsdhyll Sambucus racemosa i kvadratkilometer-ruter i Lier kommune (A) og topograflen i Lier (B). Morke

partier er 6straKer, lyse er lavtliggende dalfsrer.

Locatdistibufionof RedHderSambucusracemosa intheSENorwegianmunicipalityLier,Buskerudprovince,asoccwren@sinlknf

squares (A) and topographic features (elevation, B).
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Tilfoyelse
Etter at denne artikkelen var antatt for trykking
Blyttia, melder A.T. i Alvdal i nr. 5-1999 av Norsk
hagetidende at en fremmed busk vokste opp av
seg selv i et bed. Et foto viser at det dreier seg om
Sambucus racemosa, som altsa har nok en fore-
komst i Nord-Zsterdalen.

Eli Fremstad
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Gro Gulden:

Soppbok for barn

Gyldendal Tiden, 1998,48 sider

Barn er som kjent lerenemme. Med Gro Guldens
nye "Soppbok for barn", fAr de nA muligheten til
ogsA A bli smA soppeksperter med kunnskaper
som 96r de aller fleste voksnes en hoy gang.

Boka starter med en gjennomgang av de van-
ligste matsoppene, herunder de sAkalte "seks
sikre" (kantarell, rsdskrubb, piggsopp, fAresopp,
matriske og matblekksopp). De ulike soppene
presenteres pA en enkel mAte, men likefullt enty-
dig og detaljert. Til de ulike soppene knyttes om-
tale av artenes okologi, opplysninger om forveks-
lingsarter, egnede matoppskrifter og rAd og vink
om oppbevaring og innsamling. Boka kommer
med tips om morsomme ting man kan gjore med
ulike sopper, f.eks. lage sporeavtrykk, tegne med
blekksoppblekk og farge garn.

I siste del av boka lalger mer tematiserte frem-
stillinger om bl.a. sopptaksonomi (naturlig nok
svert enkel sAdan), sopper pA dod ved, hekse-
ringer, m.m. Giftsopper er fornuftig nok viet stor
plass med grundig omtale av de aller farligste
artene, sA som spiss giftslorsopp, hvit- og gronn
fluesopp. Nyttige huskeregler om ulike soppers
spiselighet og giftighet er markert ut.

SmA fortellinger er flettet inn her og der, f.eks.
om mytene rundt rod fluesopp og om kong Karl
Johans store apetitt pA steinsopp. SprAket er for-
sskt holdt i en for barn lett tilgjengelig form, men
leserne blir ogsA introdused til en del nodvendige
fagtermer.

Boka er forsynt med illustrasjoner og fotogra-
fier av bra kvalitet. De vanligste matsoppene og
de farligste giftsoppene er alle avbildet.

Hvis man skal finne noe a sette fingeren p6,

kan dette vere at boka kanskje er for detaljert og
omfangsrik for i vart fall de minste barna boka er
myntet pA. Det kan for disse kanskje bli litt mye
tekst sammenliknet med bilder og illustrasjoner. I

Skal tidlig krokes som alle tilfelle er boka best egnet og sikkert beregnet
for A studeres av barn og voksen sammen. De

aller fleste voksne vil trolig ha minst like stort ut-
bytte av boka som barna. NAr boka fsrst er laget
sA detaljert, savnes en liten omtale av hvilken type
organisme sopp egenlig er.

Soppbok for barn er svart godt egnet som un-
dervisningsmateriell i naturfagundervisning i bar-
neskolen og bor finnes i ethvert skolebibliotek med
respekt for seg selv. Foreldre med barn som viser
interesse for mykologi bor ogsA avlegge bokhan-
delen en visitt for neste soppsesong. For en gangs
skyld er undertegnede pA forskudd med bursdags-
gave til sin nevs.

Hdvard Kauserud

Gratulerer, floravenner i

Nedre Eiker!

Even Woldstad Hanssen (red.)

Blant orkid6er og furutrer. Opple-

velser i Nedre Eikers flora. Utgitt

av Nedre Eiker kommune. 235 s.

Pds kr 150. Kan bestillesfra Nedre

Eiker kommune, ellerfra <Hanssens

Blomsterbskeru, Lyngdal i Nume-

dal.

Det er med forblsffelse en utenforstAende regis-
trerer florainteressen i nedre del av Buskerud. For
noen Ar siden utgav Bjarne Mathisen floraen for
@vre Eiker, Thure Lund har beskrevet plantelivet i

Modum, Krsdsherd og Sigdal, Anne og Reidar
Elven har i detalj kartlagt karplantefloraen i Lier
kommune, og sA vidt jeg vet er det floraprosjekter
pA gang i Kongsberg og Drammen. Men nA altsA
floraen i Nedre Eiker, denne lille rombeformede
kommunen som bestAr av to nesten eksakt like,
noe avlange trekanter, en pA hver side av Dram-
menselva. "Orkid6kommunenD har blitt et begrep,
med 24 registrerte arter, ganske sikkert norges-
rekord. Men Nedre Eiker har ogsA et rikt utvalg av
sorostlige kalkplanter og et overraskende stort
mangfold av fjellplanter og arter med kystutbre-
delse, sd her er det nok 6 botanisere pA.

"Blant orkid6er og furutrar" er ei bok A bli glad
i. Den formidler en intens blomsterglede og plan-
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teintesse, og den viser stor samarbeidsevne.

"Floravennene" i Nedre Eiker har greid a lage en
bok-genre det er svart lite av i Norge, nemlig na-
turhistorisk lokallitteratur av praktverktype. Sverige
og England har en en rik tradisjon for dette, men
den er nesten fravarende i Norge. PA de fleste
folkemuseer og lokale bokhandlere finnes ei lita
bokhylle med lokalhistorisk litteratur, men det er
stort sett sorgelig langt mellom noe som omhand-
ler planter, dyr eller geologi. Her burde det ligge et
marked, for A bruke tidens sesam-ord.

Som redaktor og forfatter av de fleste kapitler
har Even Wolstad Hanssen tatt jobben med A lage
en bok ut av florakartleggingen, dette teamarbeidet
som mange har deltatt i siden 'l 988 da Jan-Otto
Eek tok initiativet til en systematisk kartlegging av
floraen i Nedre Eiker. Teksten er enkel og grei og
bergnet pA alment naturinteresserte. Det er brukt
forholdsvis fA fagord (og de som er brukt er for-
klart i ei egen termliste), og forholdsvis fA referan-
ser tatt inn i teksten. Hovedkapitler er om naturfor-
hold i Nedre Eiker, menneskelig pAvirkning av flo-
raen, plantegeografiske elementer, omtale av de
enkelte plantearter og en lang tabell tilslutt i boka
som viser forekomst (pA en femdelt skala) for alle
plantearter innen 35 delomrAder. Orkid6ene er viet
spesiell oppmerksomhet i et eget kapittel skrevet
av Jan Ole Westerhus. Det er ogsA en kort gene-
rell innforing i botanikk, litt om giftplanter, litt lokat-
historisk stoff om bruk av planter og lokale plante-
navn og lokale stedsnavn lagd av plantenavn. Her-
man Wildenvey, som vokste opp pa Port6sen i

Nedre Eiker, har brukt en del botaniske motiver i

sin lyrikk, og dette er ogsA kort omtalt.
Floraen har mange og utsokte fargebilder som

for en stor del er tatt av Jan Ole Westerhus og Kjell
Vernes. Spesielt Westerhus' mange sylskarpe
detaljfotografier av blomsterdeler, insektpolliner-
ing eller frospredning er utsokte, f.eks. ei flue med
pollinier klistrert pA fasettoyet, en oyenstikker pA
et flaskestarr-aks eller bildet av detaljene i de ar-
smd blomstene hos knottblom. Selv har jeg aldri
sett sA mange strAlende blomsterbilder i noen
lokaflora, selv ikke i de svenske.

Hovedteksten er brutt opp av mange smA-
rammer med morsomme historier fra utforsknin-
gen av floraen i Nedre Eiker. Disse tekstene river
leseren med i jakten pA spennende nyfunn, tra-
gedier med odelagte orkid6lokaliteter, detaljer om
hva som kan dukke opp av botaniske godbiter
under et fuglebrett, og mye annet. Her er mye A
lare samtidig som boka fAr et nart og personlig
preg ved at mange "florastemmer" slipper til.

Dette er bra, og det gir leseren lokale detaljer om
enkeltarter, noe jeg personlig skulle onsket meg
mer av ellers i teksten. Prikk-kartene er oversikt-
lige og fine, men jeg skulle onsket meg fem gan-
ger sA mange.

Etter i ha lest seg gjennom "Blant orkid6er
og furutrerD lurer jeg fortsatt pi hvor mange kva-
dratkilometer Nedre Eiker kommune er, hvor man-
ge innbyggere det er i kommunen, hvor mange
arter av ulike kategorier som er funnet i kommu-
nen osv.? For lokalkjente er dette kanskje unod-
vendig, men for oss andre kunne det gjerne vert
med litt mer av slike standard lokalflora-opplys-
ninger. Men alt i alt er dette av svert sA liten betyd-
ning. "3;sn1 orkid6er og furutrar" oppsummerer
kunnskapen om floran i Nedre Eiker pA en fin mAte,
til inspirasjon for andre lokalfloraprosjekter, og helt
sikkert til inspirasjon for den videre uforskning av
floraen i Nedre Eider. Mon tro om det noen andre
steder i kongeriket finnes en gjeng med plante-
interesserte som kunne lage ei like trivelig og fin
f lorabok.

Anders Often

Eng(le)vakt
Naturvernforbundet i Bus-
kerud har lang erfaring
med registrering og skjot-
sel av kulturlandskap, og
er blant de fremste miljo-
ene i landet oA dette om-
rAdet. Spesielt velkjent er
det 6rlige arbeidet med
sl6tt og restaurering pA
Ryghsetra i Nedre Eiker.
NA er disse erfaringene
presentert i rapports form

- en metode for A regis-
trere og bedsmme biolo-
gisk verdifullt kulturlandskap pA Ostlandet. Rap-
porten er pd 74 sider, og forfattere er Even Wold-
stad Hanssen og Knud Peter Lottrup. Det vil fsr
sommeren bli utarbeidet en manual i brosjyre-
form, med fargebilder. Ta kontakt med Naturvern-
forbundet i Buskerud, 3322 Darbu, eller med for-
fatterne pA e-post wolds-h@online.no eller
lottruo @ online.no.

Red.

ENG(LE)VAKT

,ts.
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Nytt og viktig hjelpemiddel

Jan Rueness: Alger i farger. En felt
hindbok om makroalger. Almater For-

lag. Oslo. 136 s. ISBN 82-7858-006-5.

En algeflora i farger er noe helt nytt i Norge. Selv
europeisk sammenheng er det ikke utgitt mange
algefloraer med fargebilder av de enkelte artene.
Boken har 18 sider innledning med informasjon
om algenes okologi, biologi og systematikk. Her
er interessante opplysninger om de store brun-
algenes dominerende rolle i vArl kystokosystem
og hvordan alger benyttes bAde til mat og til for-
skjellige industrielle produkter. Innsamling og pre-
parering av alger er godt forklart i tekst og bilder,
og det er tatt med en tabell med vanlig brukte sy-
nonymer. NAr fsrst formalin nevnes som konser-
veringsmiddel burde det likevel vert advart mot at
dette er et helsefarlig stoff som bsr anvendes med
forsiktighet.

I bokens hoveddel er vel 100 arter illustrert med
fargefoto av hele planten, i enkelte tilfelle ogsA
med detaljbilder. Forfatteren har valgt A droppe
alle former for bestemmelsestabeller, og det sy-
nes fornuftig ikke minst fordi gode tabeller nod-
vendigvis ville krevd bruk av mikroskopiske kjen-
netegn. Sammen med omtalen av artene er illus-
trasjonene langt pi vei tilstrekkelig for A be-
stemme arlene. Fargebildene er gjennomgAende
av meget bra kvalitet og viser algene slik vi kan se
dem i fjera eller i en skAl med vann. Enkelte bil-
der har fAtt et blAstikk i trykken, og skarpheten
kunne vart bedre pA bildene av slettrugl og purpur-
trAd, men dette er unntakene fra et helhetsinn-
trykk som er svaert bra. Til slutt i boken er det en
ordforklaring pA vanlig brukte termer og et fyldig
register over tidligere og nAvarende norske og
latinske navn. Tabellen over synonymer og regis-
teret er svert nyttig for sammenlikning med navn
som er brukt i andre algefloraer.

PA tross av at Norge har en lengere kyststrek-
ning enn de fleste land i verden, og mange av oss
pdr en eller annen mAte har tilknytning til sjaen, sA
har interessen for alger blant vAre mange botani-

kere vert bedrovelig liten. Det er synd, for her er
utfordringene mange. Det er blant annet flere "hvite
omrAder" pA kysten der vi nesten ikke har noen
informasjon om selv de vanligste artene. Vi vet
ogsA at ca 180 gronn- brun- og radalger har sin
nordgrense langs vAr kyst, men for mange av ar-
tene er grenseomrAdet ukjent. Med den nye farge-
floraen til Rueness har vi fAtt et nytt og viktig hjel-
pemiddel som bsr kunne spore til ny innsats bAde
blant laveregradsstudenter ved universitet og hoy-
skoler, elever i den videregAende skole og ellers
alle med interesse for det som lever og gror i ha-
vet.

Tor Eiliv Lein

Rett skal vere rett!

I Blyttia nr. 4 for 1998 har jeg anmeldt Hage-
selskapets grunnbokpakke (s. 242-244) og sar-
lig besvaret meg over navnebruken. Da er det
spesielt pinlig A finne feil nettopp pA dette feltet,
feil som ikke bsr stA uimotsagt. Derfor tar jegtar-
ste anledning til A rette disse.

Naturligvis har ikke bergjunker byttet slekt. Den
er fremdeles en Saxifraga.

Og sA har min venn Svengunnar Rymann i

Uppsala gjort meg oppmerksom pa at det faktisk
finnes en hvit silkepeon med sortsnavnet'Festiva
maxima'. NA for tiden er det forbudt A gi slike
latiniserte navn (for A unngA sammenblandinger
av den type jeg har gjort meg skyldig i), men dette
er en gammel sort som Miellez navnga i 1951 .

Den velkjente, fylte, rode bondepeonen skal hete
Paeonia x festiva'Rubra Plena', der festiva er el
hybridepitet, og ikke del av et sortsnavn. Ja, lett er
dette ikke!

Men dette blir bare rett dersom redaksjonen t

Blyttia ikke endrer de enkle sitasjonstegnene
sortsnavnene til vanlige norske hermetegn. De
internasjonale reglene krever det forste, og det
har ogsA Hageselskapet gjort!

Per M. Jargensen

Redaktsren mA bare beklage de doble vinkel-
hermetegnene - de ble endret av en iherdig Adobe
Pagemaker uten at redaktsren hadde bedt om det,
og uten at det ble oppdaget i korrekturen. NA har
jeg slAtt av den automatiske rettinga av herme-
tegn, slik at jeg er i stand til A fA enkle hermetegn
i dette stykket. Det blir spennende hva som nA

skjer med hermetegn andre steder i bladet!
Red.
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TIL FORFATTERE
Vi tar imot manuskripter, smestotf, debattartikler og tips om stoff. Stofiet vil bli vurdert av redaksjonen, og tor fag-
artiklenes del (avdelingen "Norges botaniske annaler") ogsa av en referee. I lopet av 1998 legges innholdsforteg-

nelse over alle artikler og innlegg, og for de stsne artiklene ogsa det engelske abstractet, U pa Internett. Hvis
forfatteren samtykker (gi beskjed!), vil ogsA artikkeltekster bli lagt ut nAr ett Ar er gAtt etter at artikkelen er kommet
pA trykk i papirversjonen av Blyttia.
Manuskripter innsendt pA fil
Manuskripter onskes pA et format som Word 6.0 for Windows klarer A lese - dvs. ethvert Word-format t.o.m
versjon 6.0 og ethvert WordPerfectformat t.o.m. 6.0. Mac-brukere mA konvertere manuskriptet til et slikt format,
og lagre det pA IBM DOS{ormatert diskett. Diskett sendes til Blyttias adresse, eller som vedlegg til e-post til adres-
sen blyttia@toyen.uio.no. Disketter vil bli returnert etter bruk.
Det er ikke nodvendig A legge ved papirutskrift av hele manuskriptet (se nedenfor om tabeller), selv om det er A
foretrekke. Ingen egen tittelside behsves.
Teksten skal vare uten topp- og bunntekster, uten spalter osv, og ha samme skriftype og -stonelse gjennom hele
manuskriptet. Overskrifter skal ha samme skritttype og -storrelse som brodteksten, men utheves (ikke
understrekes eller kursiveres!). All tekstformatering utfores av redaktoren etter Blyttias konvensjoner. Tabeller,
tabelltekster og figurtekster plasseres etter brodteksten. Tabeller ma i tillegg legges ved i form av papirutskritt.
Eneste unntak til kravet om sa lite formatering som mulig:vitenskapelige plantenavn skal kursiveres (og altsA ikke
understrekes, som hittil). Kombinasjonen norsk +vitenskapelig navn uniformeres slik: issoleie Ranunculus glacia-
/ls - dvs. det vitenskapelige navnet i kursiv, uten parenteser, og uten komma eller tankestrek foran.
Uttegningsanvisninger, f.eks. onsket plassering av tabeller og figurer i forhold til teksten, skal settes pA egen linje
mellom to avsnitt, i stor og fet skrift og i vinkelparenteser: <figur 1 inn he> En kan ikke regne med at slike onsker
kan folges til minste detalj, spesielt ikke om fargeillustrasjoner er involvert.
Manuskript innsendt pA papir
Forfattere som ikke har tilgang til PC og tekstbehandlingsutstyr, kan sende inn maskinskrevet manuskript. For
disse er kravene til formatering ikke sA shamme som for manuskript pA fil. Stone grad av uttegningsformatering
kan aksepteres i manuskriptet, og valg av mAte 6 markere overskrifter, samt om latinske navn kursiveres eller
understrekes, er uten betydning. Forovrig skal manuskriptet v@re lett lesbart og tolkbart.
Engelsk abstract
Artikler i bolken "Norges Botaniske Annaler" skal ha engelsk sammendrag, samt engelske figur- og tabelltekster.
Sammendraget skal vere satt opp som et abstract, med norsk full referanse og engelsk artikkeltittel overst, og
med lorfatternes adresse nederst. Konsulter en artikkel i dette nummeret for A se et eksempel pd oppsett av
dette. Sendes manuskriptet inn pA fil, skal formatering som innrykk, utheving, kursivering, skriftype og -stsrrelse
overlates til redaktoren. All engelsk tekst blir sprAkvasket av engelsksprdklig konsulent.
Litteraturliste
Litteraturlista plasseres umiddelbart etter selve teksten, fsr tabeller og billedtekster. Ved innsending av manus pA

til skal litteraturlista ha rett venstremarg og dobbelt linjeskift mellom postene - all formatering av innrykk etc. skal
gjores av redaktsren. For manuskripter bAde pA fil og papir glelder ellers: Arstallet skrives uten parenteser, og med
punktum etter. Tidsskriftnavn forkortes ikke. Boktittel og tidsskriftnavn kursiveres ikke. Blyttias konvensjoner for
oppforing av bok, antologibidrag, hovedoppgave og tidsskriftartikkel er som folger:
Lid, J. & Lid, D.T. 1994. Norsk flora. 6. utgave ved R. Elven. Det norske samlaget, Oslo.
Nilsen, J. 1985. Light climate in northern areas. l: Kaurin, A. Juttila, O. & Nilsen, J. red. Plant production in the north,

62-72. Universitetsforlaget (Norwegian University Press), Oslo.
Asen, P.A. 1978. Marine benthosalger iVest-Agder. Hovedoppgave imarinbiologi, Universitetet iBergen.
S@tra, H. 1987. Svartkurle, Nigritelle nigra, i Nordreisa - ein underestimert forekomst. Blyttia 45:93-94.
lllustrasjoner
lllustrasjoner snskes i form av strektegninger, diagrammer, svart-hvitt{otografier og fargefotografier. Tenk gjerne
ogs6 pA om du har forslag til forsidebilde. Ogsa til artikler med et mer teoretisk innhold onskes bilder som kan
bidra til A fange interessen og knytte stoffet til flest mulig leseres erfaringsbakgrunn. BAde papirbilder og dias kan
brukes, samt innscannete bilder. Muligheter for fargebilder avgjores av redaksjonen utifra en samlet vurdering av
okonomi, bildekvalitet og illustrasjonsbehov. Til hver illustrasion skal det skrives en figurtekst pd norsk og engelsk,
se artikler i dette heftet som eksempel. Alle illustrasjoner vil bli returnert etter bruk.
Korrektur
Forfatterne fAr tilsendt korrektur i form av ferdig sideutskrift med topp- og bunntekster og plassering av figurer, eller
for kortere artikler i form av en ren spalteutskrift uten topp- og bunntekst og uten plassering av illustrasjoner. I noen
tilfeller kan lengre artikler bli sendt til forfatterkorrektur i to omganger: forst som spalteutskrift, og deretter som
sideutskrift. Tekstkorrektur forventes da unnagjort pA spalteutskriften, og sideutskriften er da bare A anse som en
orientering/godkjenning av sideoppsettet. I tillegg utforer redaksjonen sprAkkorrektur.
Sartrykk
Sertrykk produseres normalt ikke, men forfatterne fAr 10 eksemplarer av bladet. Onskes sertrykk, mA de bestil-
les separat ved retur av korrekturen. Prisen fastsettes av trykkeriet, og vil bli meldt tilbake til forfatteren av redak-
toren kort tid etter at korrekturen er innsendt.
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Klaus Hgiland: Potetgull i rapsolje
Klaus Hgiland og Ola Wergeland Krog: Hemmelighetskremmeri eller ansvarlig glgirng?

Finn Wischmann: Villgk og strandlpkA llium oleraceum ogvineale
Rettelse: Vi forsoker en gang til - engmarih6nd og smalmarihind
Finn Wischmann: Hvorledes <de smi> begvnte

Trond Grpstad & Roger Halvorsen: Brokkurt Herniaria glabra L. i Norge
Roger Halvorsen: Om knollsoleie pi kysten av Telemark og Vestfold
:

Nyttig floristisk litteratur fra naboene i vest

Anders Often & Marit Mjelde: Nyoppdaget masseforekomst av hpstvasshir Callitriche
he rmaphroditlca i Rendalen

Inger Greve Alsos & Leidulf Lund: Fjellgyentrpst Euphrasiafrigidafunneti Colesdalen,
Svalbard

Ivar Holtan: Kubjelle pi Hovedgya i Oslo: ny delpopulasjon
Trond Gr@stad: Smals0te Gentianella uliginosa (Willd.) Bcirner funnet pi tre lokaliteter

i Larvik kommune. Vestfold
Ingvald Rpsberg: Gulsymre Anemone ranunculoides funnet i Alesund

Eli Fremstad & Reidar Elven: Fremmede planter i Norge. Hyll-arter Sambucus spp.

Gro Gulden: Soppbok for barn (Hivard Kauserud)
Even Woldstad Hanssen (red.) Blant orkideer og furutrrer (Anders Often)
Naturvernforbundet i Buskerud: Eng(le)vakt (redaksjonell notis)
Jan Rueness: Alger i farger (Tor Eiliv Lein)

Forsidebildet: Brokkurt Herniaria gLabru. Foto: Roger Halvorsen. Se artikkel pi side l5
Cover photo: Smooth Rupturewort Herniaria glabra. See article on page 15.
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