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Fra redaksjonen

Dette heftet av Blyttia er i sin helhet viet
sjeldne planter. Vi har spesielt villet henlede
oppmerksomheten pA truete og sArbare arter,
bAde nasjonalt og internasjonalt. Dette har
sammenheng med at Den Internasjonale
Naturvernunion (IUCN) for 1984/85 tok initia-
tiv til en kampanje for vern av planter. Kam-
panjen styres av Verdens Villmarksfond og
foregAr i Norge under slagordet "Vern vdre
veksterD.

Det norske plantekampanjeAret ble Apnet
under et mste i Oslo 13. mars i Ar. Vi gjengir
et utdrag av den talen som miljovernministe-
rens personlige sekret@r, Margunn Ueland,
holdt i den anledning. OgsA Norsk Botanisk
Forening, sammen med diverse andre orga-
nisasjoner og institusjoner, som Norges
Naturvernforbund, Den Norske Turistfore-
ning og Botanisk Museum, Universitetet i

Oslo, er engasjert i kampanjen.
En av artiklene i dette heftet redeg jor lor

de fire artene som til nA er fredet pA lands-
basis i Norge: misteltein (1956), sibirstjerne
(1981), purpurkarse (1983) og masimjett
(1983).

En annen artikkel oppsummerer det arbei-
det som er gjort for A registrere og sikre sor-
norske forekomster av nasjonalt truete plan-
ter. | @KOFORSK - en forskningsgruppe
knyttet til NAVF og i det vesenilige f inansiert
av Miljoverndepartementet - er nA en grup-
pe i gang med d folge opp arbeidet med sjeld-

ne planter, og det presenteres en plan for det
videre arbeidet. Blyttias lesere oppfordres til
A hjelpe til med registrerings- og oppfolgings-
arbeidet.

En del artikler tar for seg spesielle pro-
blemstillinger rundt noen av vAre sjeldne
arter, som dvergtistel, svartkurle, russearve
og strandkal. Vi har ogs6 en artikkel som
oppsummerer noe av arbeidet pA fylkesplan,
i dette tilfellet Vestfold, et fylke med mange
truete arter.

PA global basis er antallet truete og sAr-
bare arter langt hoyere enn i Norge. Den Inter-
nasjonale Naturvernunion regner med at om-
lag 10o/o av verdens blomsterplanter er utryd-
det eller truet. Vi kan bare gi et par eksempler
pA mangfoldet av truete planter ivarmere om-
rAder: Sumalras Raff tesia arnotdii, verdens
storste blomst, og Kretas beromte medisin-
pfante, diktamnos, Origanum dictamnus.

Oppmerksomheten, bAde nasjonalt og in-
ternasjonalt, har det siste tiaret blitt stadig
mer rettet mot vernet av enkeltarter. Dette
har sammenheng med en okende forstAelse
for betydningen av mangfoldet i naturen,
bAde for den enkeltes naturopplevelse, ut-
nyttelse til vArt felles beste og videre forsk-
ning. De store oppdagelsene kommer ofte
plutselig og uventet, som oppdagelsen av
cyclosporinet i en sopp fra Hardangervidda.
Vi stotter derfor helhjertet opp om kampan-
jen uYgrn vAre vekstero!
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Sikring av sor-norske forekomster
for nasjonalt truete plantearter
- tilbakeblikk og presentasjon av en arbeidsplan

Conservation of Southern Norwegian stations for regionally threatened vascular
plants - retrospect and plans for the f uture

Rune Halvorsen

oKoFORSK, OFE.As
Postboks 64
1€2 AS.NLH

Tilbakeblikk
Naturvern i Norge kan spores tilbake til be'
gynnelsen av dette Arhundret. Dengang var
enkeltarter og seregne forekomster (store
trar, lokaliteter for sjeldne plantearter etc.) i

sokelyset. Det resulterte i fredning av en del
arter og forekomster. Men utvalget av objek-
ter var mer eller mindre tilfeldig, og ofte pre-
get av initiativ fra enkeltpersoner, slik som
for eksempel fredningen av eseltistel (Ono-
pordon acanthium) pA Hvaler prestegArd i

1 914 - f aktisk den fsrste f redete art i plante'
riket her til lands. Det finnes dessuten noen
eksempler pA at fredninger har blitt dArlig
forvaltet (f.eks. Nordhagen 1963, Halvorsen
1980a, Hoiland 1984a). Den viktigste effekten
av denne tidas naturvernarbeid var utvil-
somt pA det holdningsskapende planet.
Sammen med en internasjonalisering av det
politiske klimaet i Norge, la dette holdnings-
skapende naturvernarbeidet grunnlaget for
en rask framvekst av det okologiske natur-
vernet i 1960- og 1970-Arene. Da fikk vi f lere
konferanser om natur- og miljovern og om
forurensninger, og de store naturvernopp-
gjorene om Mardola og seinere om Alta.

En dominerende stromning de siste ti'
Arene har v@rt en sterk vekt pA omrAdevern.
Sjsl om id6en om vern av stsrre omrAder var
framme allerede tidlig pA 1900-tallet, var det
ikke tar i 1960-Arene vi fikk vAr forste nasjo'
nalpark - Rondane i 1962. Siden ble dette
arbeidet fulgt opp med reservatplaner for
edellauvskog, myr og vAtmarker i 1970-6rene.
Hsiland (1984a) karakteriserer den endringen
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som har skjedd med naturvernets mAlom-
rdder slik: nForenklet kan vi si at type'om-
rAdene er dem som i dag kartlegges og re-

gistreres av de fylkesvise verneplanene,
mens spesialforekomstene hsrer til dem
som det tidligere naturvernet var opptatt av."

Til tross for at naturvernforkjemperne gjen-
nom mange Ar har arbeidet for opprettelse av
nasjonalparker, for vassdragsvern, og for
sikring av representative vegetasjonstyper i

ulike deler av landet, forsvinner stadig flere
arter fra floraen vAr. Denne erkjennelsen ga
stotet til at Nordisk MinisterrAds embeds-
mannskomit6 for miljovern i 1974 fikk i opp-
drag A utarbeide en felles nordisk liste over
truete og sArbare plante- og dyrearter. I Nor-
ge startet den botaniske delen av dette ar-
beidet i 1975 med en henvendelse fra Miljs-
verndepartementet til de botaniske institu-
sjonene. De opplysningene som innkom, ga
grunnlag for en forelopig liste (Gjerlaug
19771. I denne lista ble 8 arter angitt som an-
tatt utdodd, 24 som akutt truet, 72 som sAr-

bare og 141 som sjeldne. PA bakgrunn av
denne lista utkom Aret etter en felles nordisk
liste (Ovesen et al. 1978). I lopet av disse
Arene ble det klart at for de f leste artene var
det umulig A gi en skikkelig vurdering av sta'
tus i Norge uten A samle inn f lere data. Miljo-
verndepartementet satte derfor i gang "pre-
sjekt truete og sArbare plantearter i Sor-
Norgeu hssten 1977. Hensikten med prosjek-
tet var A utrede status for truete og s6rbare
plantearter, revidere den norske lista, og ut'
arbeide retningslinjer for forvaltning av de
mest utsatte artene. Resultatene ble sam-
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menfattet i to delrapporter (Halvorsen 1980a,
1 980b).

Prosjektet viste at de pAgAende endringer
i floraen er meget omfattende, og rapporten
anbefalte at nye undersskelser skulle utfsres
ca. 5 Ar seinere. Videre ble det oppfordret til
nye undersokelser av arter som fortsatt er
ufullstendig kjent, og til utarbeidelse av ver-
neplaner for forekomster av utsatte plante-
arter. Materialet fra prosjektet ble distribuert
til naturvernadministrasjonen i fylkene med
anmodning om 6 sette i verk tiltak for A sikre
lokalitetene. PA grunn av det store arbeids-
presset fylkesnaturvernetaten har vert ut-
satt for, var det bare tre fylker som hadde tatt
noe initiativ i saken innen utgangen av 1983.
Den manglende koordineringen av arbeidet
ga seg utslag i rapporter med varierende
relevans til det videre arbeidet. Konklusjo-
nen sA langt mA vere at arbeidet med truete
plantearter er godt igang, men trenger en
sentralt ledet oppfolging pA ssr-norsk basis
som grunnlag for verneplanarbeidet.

Definisjoner
Hsiland (1984a) skiller mellom internasionalt
og nasjonalt truete plantearter. I den fsrste
gruppa harer arter (taxa) som bare finnes
innen et begrenset omrAde, og som er truet i

hele sitt utbredelsesomrAde. Forekomster
langt utenfor en arts ovrige utbredelsesom-
rAde kan ogsA ha internasjonal verneverdi. I

den andre gruppa f inner vi arter med begren-
set utbredelse i Norge, men som kan vere
vanlige i andre land.

Da forskningen om utsatte plantearter
startet i Norge, var man klar over at de ster-
keste truslene retter seg mot lavlandsflora-
en. Fjellplanter (og innfsrte arter) er derfor
ikke behandlet ennA. Dermed inngAr heller
ingen (eller i alle fall meget fa) arter det knyt-
ter seg ubetinget internasjonal verneinteres-
se til blant de artene som videre skal om-
tales.

I arbeidet med truete plantearter er det
hensiktsmessig 6 gruppere artene etter hvor
omfattende truslene mot dem er. Vi bruker
en inndeling i truethetskategorier som folger
IUCN (Den internasjonale naturvernunion),
organisasjonen som koordinerer arbeidet
med truete plantearter pA internasjonal
basis. Definisjonene er noe tillempet (jfr.
A4and 1984).

0 - antatt utdodd. Arter som er funnet i
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Norge, men som i dag ikke har noen intakte,
naturlige voksesteder i landet.

Artene i denne kategorien kan naturligvis
finnes pA steder der de ennA ikke er opp-
daget, eller de kan dukke opp pa gamle loka-
liteter fordi de viser store sesongmessige
svingninger. Vi skal heller ikke se bort fra at
gamle og dArlige stedsangivelser ofte kom-
pl iserer ettersokingsarbeidet.

1 - akutt truet. Arler som er i tilbakegang,
har fA intakte voksesteder og liten reprodu-
serende populasjon i Norge. Alle voksesteder
er truet av inngrep.

Det kreves snarlige tiltak for at artene i

denne kategorien skal overleve i Norge.
2 - sdrbar. Arter som er i tilbakegang,

men som har relativt mange voksesteder og/
eller stsrre reproduserende populasjon i Nor-
ge, eller som har fA voksesteder hvorav enkel-
te ikke er truet av inngrep og liten reproduse-
rende populasjon.

Artene i denne kategorien har imidlertid sA
liten reproduserende populasjon at de snart
kan mAtte overfsres til kategori 1 dersom
ikke truselsfaktorene el imineres eller dersom
ugunstige svingninger i bestandsstsrrelsen
inntref fer.

3 - sielden Arter som har fA lokaliteter
og relativt liten reproduserende populasjon i

Norge, men som ikke faller inn i noen av kate-
goriene 1 eller 2 tordi de ikke er direkte truet
av inngrep og/eller i tilbakegang.

I praksis har vi latt kategorien omfatte
arter med ferre enn ca. 15 voksesteder i Nor-
ge, og den tilsvarer altsA hva vi vil regne som
(meget sjeldnen arter.

4 - hensynskrevende. Arter med relativt
stor totalpopulasjon i Norge, men som er i til-
bakegang, og som ved fortsatte inngrep kan
bli truet.

Arter i denne gruppa bor holdes under ob-
servasjon slik at skt tilbakegang utlsser nod-
vendige tiltak.

Med en truet arl menes en art som tilhsrer
en av kategoriene 0, 1 eller 2, med en ufsaft
art menes en art som er plassert i en av truet-
hetskategoriene 0-4 (sml. Okland 1984).

Liste over truete plantearter i
Sor-Norge
En arbeidsgruppe bestdende av Reidar Elven
(Tromso), Rune Halvorsen (As), Klaus Hoiland
(Oslo) og Haavard Osthagen (Oslo), lagde i

1982 ei nasjonal liste over truete arter. Denne
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lista er seinere revidert. Truete arter som
forekommer i Sor-Norge (u nntatt fjel lplanter),
er samlet i Tabell l. 13 arter er antatt utdodd,

15 arter akutt truet og 26 arter sArbare. Lister
av denne typen viser hva vi vet i skrivende
stund, og er naturligvis til lopende revisjon.

Status usikker pd

- Status doubtful

Tabell L Nasjonalt truete plantearter som forekommer i Sor-Norge. --
grunn av manglende feltundersskelser.

Norwegian threatened vascular plants occurring in Southern Norway' -

due to insufficient field investigations.

Kategori Latinsk navn Norsk navn

Aira caryophyllea
Coleanthus subtilis
Groenlandia densa
Hydrocharis morsus-ranae
Lemna gibba
Liparis loeselii
Phleum arenarium
Potamogeton zosterifol ius
Ranunculus hederaceus
Sium latifolium
Tetragonolobus maritimus
Trifolium micranthum
Valeriana dioica

Aster sibiricus
Baldellia ranunculoides
Berula erecta
Botrychium simPlex
Centaurea phrygia
Cerastium brachypetalum
Cirsium acaule
Cotula coronopifolia
Juncus acutiflorus
Najas flexilis
Oenanthe aquatica
Pilularia globulifera
Potentilla rupestris
Scirpus compressus

-Sorbus intermedia

Callitriche brutia
Carex extensa

*Carex hartmani
Carex riparia
Cephalanthera rubra

-Chimaphila umbellata
. Dactylorhiza praetermissa
Epipactis palustris
Eryngium maritimum
Glaucium flavum
Glyceria plicata
Herminium monorchis
Luronium natans
Malaxis monophylla

kvitsmyle
dverggras

f roskebitt
klumpandmat
fettblad
sandtimotei
bendeltjonnaks
leirsoleie
stor vasskjeks
klsverert
sveltklsver
smdvendelrot

sibirstjerne
soleigro
vasskjeks
dvergmarinokkel
parykk-knoppurt
raggarve
dvergtistel
fjoreknapp
spiss-siv
mjukt havfrugras
hestekjorvel
trAdbregne
kvitmure
f latsivaks
svensk asal

stilkvasshAr
vipestarr
hartmansstarr
kjempestarr
rod skogfrue
bittergronn
stormarihand
myrf langre
strandtistel
gul hornvalmue
sprikesotgras
honningblom
f lytegro
knottblom

Blyttia 42:130- 137; 1984132



Kategori Latinsk navn Norsk navn

Melampyrum cristatum
'Nigritella nigra
Ranunculus lingua
Rumex hydrolapathum
Rumex sanguineus
Scirpus f luitans

'Scirous setaceus
Serratula tinctoria
Sonchus palustris
'Spirodela polyrrhiza
Vicia pisiformis
Viola hirta

Hvor og hvordan vokser de truete
planteartene?
Litt plantegeograli
Planteartenes utbredelse er uttrykk for arte-
nes voksestedskrav og klimakrav i nAtiden,
delvis ogsA preget av historiske forhold.
Ingen plantearter har eksakt samme utbre-
delse, men det kan likevel vare nyttig A grup-
pere dem i plantegeograf iske elementer.
Bendiksen & Halvorsen (1981) tok utgangs-
punkt i de sor-norske artenes utbredelse i

Skandinavia, og fordelte dem pA fem hoved.
elementer etter tyngdepunkt i utbredelse;
vestlig, sorlig, sorostlig og alpint element. Av
de 54 truete planteartene i Tabell I lar 47 seg
fordele pA de f ire fsrste elementene. Tre av
artene kan regnes som vestlige,22 som sar-
lige, 19 som ssrostlige og bare en som osilig.
Det bor nevnes at alle f ire elementene omfat-
ter tallrike arter. Det lave antallet vesilige og
ostlige arter som er truet, har altsd ikke den
enkle forklaringen at det er fA vestlige og ost-
lige arter i forhold til de sorlige og sorosilige.

Meget grovt kan vi karakterisere klimaet i

det vestlige utbredelsesomr6det for osea-
nisk, i det sorlige og sorostlige for varmt
(etter norske forhold), og i det ostlige for kon-
tinentalt. Det er de mest ekstreme utbredel-
sestypene innen hvert hovedelement som
inneholder truete arter. Vi kan derfor slA fast
at de truete planteartene i Sor-Norge f@rst og
fremst er varmekjere, sorlige og sorosilige
arter. De viser en opphopning i fylkene om-
kring Oslofjorden, men en del finnes ogsd
spredt i Agderfylkene og Rogaland.

Litt autakologi
Med autokologi mener vi artenes voksesteds-
krav. Et grovt uttrykk for dette finner vi ved 6
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kam-marimjelle
svartkurle
kjempesoleie
kjempehoymol
skoghoymol
f lytesivaks
bustsivaks
jertistel
sumpdylle
stor andmat
ertevikke
lodnef iol

se pd hvilke vegetasjonstyper artene f innes i.
Fordeler vi de truete artene p6 vegetasjons-
typer (inndelt etter en grov skala), viser det
seg at 24 arler (44% av de truete plantearte-
ne) forekommer i tilknytning til Apent fersk-
vann. 16 av disse artene forekommer i eller
ved naringsrike (eutrofe) innsjoer, 5 ved
naringsfattige (oligotrofe), og 5 i grofter og
bekker. Som den nest storste gruppa, folger
havstrand med 17 arter (31 "/o). Av disse har 6
arter tilknytning til sandstrender, '1 1 til
strandenger og 2 til rullesteinstrender. Etter
avtakende innhold av truete arter, f inner vi sA
gruppa myr, fukteng og rikere sumpskog,
hvis 7 arter (13%) alle er neringskrevende;
gruppa beitemark og kultureng ogsA med 7
arter, gruppa edellauvskog, rikere barskog
og ur med 5 neringskrevende arter (9o/o),

rikere tsrreng med 4 arter (8%), og til sist fat-
tig bar- og bjorkeskog med '1 art (2%). Vi ser
altsA at de vanligst forekommende, fattige
vegetasjonstypene inneholder svert fA tru-
ete arter.

De v i kt igste t ru se I sl akto re ne
Forekomstene for truete plantearter er utsatt
for en rekke trusler. Omkring halvparten, eller
narmere bestemt 27, av de truete plantearte-
ne, er (eller har vert) truet av nedbygging pA
en eller f lere av sine lokaliteter. Med nedbyg-
ging menes inngrep som industriutbygging,
veg- og boligbygging. Dette er den viktigste
truselsfaktoren pA ssr-norsk basis, og har
sarlig stor betydning i pressomrAdene rundt
indre Oslofjord (Oslo og Akershus fylker).
Svart viktige er ogsA inngrep som endrer
fuktighetsforholdene pA voksestedet. Disse
kan deles i to grupper; drenering og oppdyr-
king av myr og f ukteng pA den ene siden, og
endring av vannstand og gjenfylling av dam-
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mer og grcttet pa den andre. Disse gruppene
omfatter 17-18 arter hver, og slike trusler
viser jevn geografisk fordeling.

En stor andel av de utsatte planteartene
har, serlig i tidligere tider, vert utsatt for
plantesamling. I en rekke tilfeller vet man at
dette har vert en vesentlig Arsak til sterk til-
bakegang, ja til og med til utgang (Nord-
hagen 1963, Hsiland 1981a, 1981b, 1984a).
De seineste Arene har denne aktiviteten av-
tatt, uten at jeg dermed er helt enig med Hoi-
land (1984a) som karakteriserer plantesam-
ling som et underordnet problem i dag. En
serlig negativ effekt av samling er at den
selektivt pAvirker sjeldne arter.

Det er ikke lett A danne seg et representa-
tivt bilde av plantesamlingens omfang i tid-
ligere tider og den betydningen den har hatt.
Men spredte opplysninger kan gi oss et visst
inntrykk. Ved gjennomgang av herbariemat+
riale av svartkurle (Nigritella nigra) kom jeg
over et ark med flere fine, blomstrende eks-
emplarer, innsamlet omkring drhundreskif-
tet. PA arket sto skrevet u40 Pointsu. Jeg
stusset over dette, men svaret er enkelt, og
viser noe av problemets omfang. Omkring Ar-
hundreskiftet fantes i noen dr en plantebytte-
forening i Kristiania. Bytte av herbarieark
foregikk ved at medlemmene sendte inn sine
bytteobjekter (jfr. Resvoll 1945). Hver art ble
verdsatt etter en skala f ra 1 (vanlige arter) til
100 (de mest sjeldne). Blant de artene som i

dag anses for utgatt, finner vi altaihauke-
skjegg (Crepis multicaulis) verdsatt til 100
poeng, og en art som er i sterk tilbakegang,
strandtistel (Eryngium maritimum), til 80. En
rekke andre av dagens truete arter finnes og-
sA pA lista. Byttingen foregikk etter likfmot-
likt-prinsippet. To fulle ark med svartkurle
gikk mot et ark med strandtistel. Vi kjenner
en rekke massekollekter av truete plantearter
nettopp f ra denne tiden. NAr norske arter og-
sd var etterspurt blant utenlandske samlere,
sier det seg sjol at belastningen mA ha vert
stor.

Slitasje som folge av den skende turis-
men, har ogsd satt sine spor, serlig pA kyst-
vegetasjonen (Okland 1984). En art som i

serlig grad har fAtt merke dette, er den om-
talte strandtistelen, som pA grunn av sine
kvasse bladtorner systematisk blir fjernet fra
badestrendene (Halvorsen 1982).

Truselsfaktorer av mer lokal betydning er
forurensning fra landbruket og negativ effekt
av moderne skogsdrift med store flatehog-
ster. Vi skal ikke glemme betydningen av det
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gamle kulturlandskapets forfall som folge av
endrete driftsformer.

De uheld ige sammentreffene
De truete planteartene er som vi har sett,
stort sett varmekjere, neringskrevende
arter. Deres naturlige utbredelsesomrAde
strekker seg fra OslofjordomrAdet et stykke
nedover langs Sorlandskysten. Dette om-
radet er klimatisk (og for OslofjordomrAdet
ogsd med tanke pA naringstilgang)optimalt.
Men samtidig er disse omrAdene ogsA de
kommunikasjonsmessig mest sentrale i Ssr-
Norge, og blant de mest produktive sett fra
jord- og skogbrukssynspunkt. Det er den tris-
te kjensgjerning at varmekjere arters klima-
tiske og edafiske optimumsomrdde er lite,
og dessuten sammenfallende med Sor-
Norges sterkeste pressomrAder, som er Ar-

saken til at det er blant disse artene vi f inner
hovedparten av vAre truete arter. Derfor er ut-
bygging rundt byer og rasjonalisering og
mekanisering av jord- og skogbruk de vik-
tigste trusler mot truete plantearter i Sor-
Norge i dag.

Hvorfor vern av truete plantearter?
Det er flere grunner til A ta vare pA truete
arter. Vi kan oppsummere de viktigste kort i

fire punkter: (1) Artenes betydning for natur-
opplevelse (Gjerevoll 1967). (2) Verdien av A

bevare genotypene (den informasjonen som
ligger bevart i artenes arvestoff). Mange arter
har egenskaper vi ikke kjenner i dag, men
som kan komme til nytte seinere. Dette gjel-
der i fsrste omgang arter med internasjonal
verneverdi, men kan ogsA gjelde andre arter
med forekomster av stor vitenskapelig inter-
esse, for eksempel utpostlokaliteter for oko-
logisk ekstreme forekomster. (3) Forsknings-
messig interesse. Som tidligere nevnt, er
mange truete plantearter i Norge ner sin
totalutbredelsesgrense. De forekommer
dessuten ofte i sjeldne, ekstreme eller utsat-
te vegetasjonstyper. Den vitenskapelige in-
teressen knyttet til truete plantearter er der-
for stor. Serlig stor interesse er knyttet til
slike arter fra et historisk plantegeografisk
synspunkt, da de kan gi verdifulle bidrag til
forstdelsen av f loraens i nnvandri ngshistorie.
(4) Sist, men ikke minst viktig; naturens
mangfold blir mindre nAr en art forsvinner f ra
vdr flora. De ressurser dette mangfoldet re-
presenterer, har vart, og er, grunnlaget for
de f leste sider av vAr eksistens, og de vil fort-
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satl vere en forutsetning for et godt og all-
sidig samfunn i tider som kommer. En art
alene bidrar ikke mye til det totale mangfol-
det, men gjentatt eliminasjon av arter som
horer naturlig hjemme i vAre omgivelser, kan
ha uheldige virkninger vi ikke kjenner i dag.
Vi kjenner eksempler pd at eliminasjon av 6n
art har fAtt uheldige okologiske konsekven-
ser, og ogsd gAtt utover menneskene (Hoi-
land 1984b).

Hva slags innsats trenger vi pi
dette omradet?
I den offentlige utredningen om naturvern i

Norge (Miljoverndepartementet 1980), og i

den tilsvarende stortingsmelding nr, 68
(1980-81) (Miljoverndepartementet 1981),
pApekes at vern av truete plante- og dyrearter
mA vare en prioritert oppgave for naturvernet
i Norge. Her nevnes behov for lopende over-
sikter over status og utviklingstendenser, og
regelmessig ajourforing av lister over truete
arter. Det pekes videre pA behovet tor akt
forskningsinnsats om truete arter, (serlig
med hensyn til status, utviklingstendenser,
biotopkrav og de medvirkende Arsakene til
deres tilbakegangD (Miljoverndepartementet
'1980:135).

Yi bsr skille mellom kort- og langsiktige
mAlsettinger for arbeidet med truete plante-
arter i Sor-Norge.

Korts i kti ge m d I setti n ge r:
(1) Fullfore utredningen av status for ssr-
norsk flora, det vil si lage en ajourfort liste
over arter fordelt pA truethetskategorier som
baserer seg pA (a) gjennomgang av alt til-
gjengelig grunnlagsmateriale, (b) feltunder-
sskelse av alle kjente lokaliteter for truete
plantearter med registrering av voksesteds-
okologiske forhold, trusler, forandring i sta-
tus etc., og (c) feltettersokning av arter med
dArlig kjent status.

(2) Opprettelse av et dataarkiv for fore-
komster for utsatte plantearter i Norge.

(3) Utarbeidelse av en plan for sikring og
forvaltning av forekomster for truete plante-
arter. Dette krever at alle forekomster for
truete arter er vurdert faglig, og at det er ut-
arbeidet en strategi for forvaltning av slike
forekomster. De tallrike eksemplene pA ddr-
lig forvaltede fredninger som finnes, under-
streker hvor viktig det er at denne delen av
arbeidet gis hoy prioritet.

Som nevnt i innledningen, er det viktig at
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forvaltningen av forekomstene baserer seg
pi en sor-norsk f aglig undersokelse av
enkeltlokalitetene i stedet for oppdeling i

fylkesvise oppfolgingsundersokelser. Det
sikrer (a) faglig nivA, (b) ensartet behandling
av alle regioner, (c) gir oversikt og mulighet
for nasjonal prioritering, (d) bedrer det fag-
lige grunnlaget for skjotselsforslag og (e) er
tidsbesparende.

La ngsi ktige me I setti n ger:
(1) Studier av utsatte plantearters popula-
sionsbiologi. Det vil blant annet innebere
nayerc studier av sammenhengen mellom
bestandsutvikling og ytre forhold, reproduk-
sjonsstrategi, voksestedsforhold og innfly-
telsen av andre arter. PA lengre sikt bsr en
forsske A f inne eventuelle generelle monstre
med hensyn til hvorfor arter blir sjeldnere og
hva som da skjer i populasjonene. Dette vil
ha relevans til en rekke forvaltningsopp-
gaver, serlig slike som angAr skjotsel av ver-
nete forekomster. Et par eksemBler vil belyse
hvor akutt behov vi har for forskning pA dette
feltet: | 1978 ble kam-marimjelle (Melampy-
rum cristatuml gjenoppdaget i Krageroskjar-
96rden pd en studentekskursjon. Det viste
seg at den fantes pA stedet i hundrevis, kan-
skje i tusenvis av individer. Like etterpA ble
det aktuelle omrAdet vernet som landskaps-
vernomrdde, og i den tilhorende skjotsels-
planen ble forekomsten anbefalt beitet for 6
hindre gjengroing. Men for sterkt beitepress
har medfsrt at bestanden i 1982 var redusert
til 3 lite livskraftige individer (i tillegg kom-
mer de som mAtte ha klart A overleve som frs
under jorda)! | '1984 var det ikke mulig A f inne
spor etter arten, til tross for at beitepresset
var redusert. Et klassisk eksempel som illust-
rerer viktigheten av god kunnskap, er altai-
haukeskjegg (Nordhagen 1963, Hsiland
1981a). Artens eneste forekomst i Norge var i

Nesseby (Finnmark). Den ble fredet i 1919. I

1930 ble forekomsten inngjerdet. Det skulle
vise seg A fA katastrotale folger. Den ble let-
tere A finne for plantesamlere, samtidig som
arten mistrivdes i den sterke konkurransen
den ble utsatt for etter at husdyra ikke lenger
holdt vegetasjonen nede. Arten ble sist sett i

1936, og erklert utdodd i 1939.
Forskningen innen plantepopulasjonsbio-

logi har nAdd langt i en rekke land, som for
eksempel Storbritannia (jfr. Harper 1977) og
Sverige (Tamm 1972a, 1972b, Zhang 1983).
Interessen for emnet er skende ogsA i Norge
(jfr. Baadsvik 1981).
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(2) Utrede status for utsatte kryptogamer i

Norge. I forste omgang synes moser, makro-
lav og enkelte soppgrupper (knyttet til ur-
skogsmiljoer etc.) mest aktuelle for under-
sskelse.

Kont i n uerl ige oppgaver :
(1) Ajourfore oversikt over forekomster for ut-
satte plantearter.
(2) Lopende kontroll av bestandsutvikling.
(3) Skjotsel av sikrete forekomster.

Prioritering av oppgavene
Det synes riktig 6 gi de kortsiktige oppgave-
ne topp prioritet nA. Fsrst bsr arbeidet med
utredning av status for truete plantearter full-
fores, deretter bar planer for forvaltning av
forekomstene utarbeides og et datalager for
opplysninger opprettes. Samtidig mA det
langsiktige arbeidet med utredning og forsk-
ning om artenes populasjonsbiologi startes
opp. De kontinuerlige oppgavene mA hele
tiden prioriteres.

En oppfordring til alle
botanikkinteresserte
Fra og med 1984 skal jeg ha truete plante-
arter i Sor-Norge som hovedarbeidsfelt. Jeg
skal koordinere forskning og utredning av
prioriterte oppgaver. Nd i startfasen vil re-
gistreringsarbeidet std sentralt. Planen er at
opplysninger om de 54 antatt mest truete
planteartene i Sor-Norge unntatt fjellplanter
(jf r. Tabell l) skal samles inn, og at forekoms-
ter skal oppsokes i felt de kommende 3 dr.
Miljoverndepartementet og OKOFORSK har
engasjert Klaus Hsiland i nProsjekt sjeldne
og truete plantearter i Nord-Norgeu. Han har
gjort feltundersskelser i Finnmark og Nord-
Troms i 1983, og kommer til A undersske
Nordland og resten av Troms i 1984.

FormAlet med arbeidet er d legge et best
mulig grunnlag for forvaltning av forekomste-
ne. Det krever omfattende kunnskap om hvor
artene finnes, hvordan de vokser og hvordan
deres populasjoner reagerer pd ulike pdvirk-
ninger (inngrep).

Arbeidet vil bare kunne fsre til mAlet der-
som jeg nAr ut til alle botanikkinteresserte
som har kunnskaper pd dette feltet. Jeg
hdper derfor pA samarbeide, mAlet om A ta
vare pd mangfoldet i naturen har vi jo felles!
Dersom du har sett noen av artene i Tabell l,
vil jeg vere svert takknemlig om du sender
meg folgende opplysninger:
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(1) Noyaktig yoksestedsa ngivelse. Den mA
vere sA noyaktig at planten kan f innes i felt
etter beskrivelsen. Angivelse av UTM-koordi-
nater og/eller en kartskisse er fint. Opplys-
ningene blir naturligvis behandlet med var-
somhet.

(2) Hvis mulig, er jeg svert interessert i A

vite niir (hvilke Ar) arten ble sett pA stedet, og
hvor mye som fantes hvert av disse Arene. Er
det mulig A si noe om Arsakene til eventuelle
bestandssvingninger, er det av serlig inter-
esse.

(31 Vegetasjonstypen arten vokser i. Jeg er
sarlig interessert i eventuelle endringer i

vegetasjonen i lopet av den tiden du vet arten
har vokst pA stedet.

Til slutt vil jeg rette en hjertelig forhAnds-
takk til alle som kan tenke seg A hjelpe!

Summary
The history of the conservation of threatened
plants in Norway is brief ly outlined. Amended
definitions of IUCN threatening categories
are given, and a list of the 54 Southern Nor-
wegian species classified as threatened in
Norway is shown in Table l. 13 species are
probably extinct, 15 endangered, and 26
vulnerable. The threatened plants are discus-
sed with respect to phytogeography, auteco-
logy and major threats. Due to the favourable
geological and climatic conditions of the
Oslofjord area, and the central position from
a communications viewpoint of this arca, a
majority of the species occurs there. Argu-
ments for the conservation of stations with
rare plants are discussed. All botanists, pro-
fessional and amateur, interested in conserv-
ing threatened members of the Norwegian
flora, are invited to co-operate with the
author in a monitoring program.
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Forekomsten av svartkurle,
Nigritella nigra, i Nordreisa, Troms
The station of Nigritella nigra in Nordreisa, Troms

Torstein Engelskjon Ola Skifte

Botanisk hage og museum,
Universitetet i Oslo
Trondheimsveien 23 B
0562 Oslo 5

Siden Yngvar Mejland oppdaget svartkurlen,
Nigritella nigra (L.) Rchb. f il., pd Balgesoaivve
i Nordreisa i 1934, har bare 6n botaniker sett
forekomsten - Olav Gjerevoll i 1962. Han
fikserte dessuten rotspisser for kromosom-
tallsbestemmelse (Knaben & Engelskjon
1967), og det viser seg at Nordreisa-bestan-
den ikke skiller seg fra de sor-skandinaviske
m.h.t. kromosomtallet 2n=64 (if. Afzelius
1932, 1943, Knaben 1950). Planter f ra de itali-
enske og sveitsiske Alper (Chiarugi 1929,
Heusser 1938) har derimot 2n=38 eller 40,
og en biotype fra Jahorina ner Sarajevo,
1600 m o.h. 2n-40 (Engelskjon upublisert,
materiale samlet av G.S. Knaben).

Foravrig er bdde artsinndeling og nomen-
klatur i den europeisk-alpine kollektivarten
Nigritella nlgra omdiskutert (Mossberg &
Nilsson 1977, 1980), og den hybridiserer ofte
med Gymnadenia-arter. Et kompliserende
forhold er at de 64-kromosomale biotypene
har apomiktisk frsformering (Afzelius 1928,
1 932).

Artens saregne nordiske utbredelse har
vert utgangspunkt for diskusjoner om dens
sen- og postglasiale vandringshistorie, med
sarlig vekt pd sporsmAlet om istidsover-
levelse (Holmboe 1937, Ssrensen 1949,
Gjerevoll & Sorensen 1954).

Tidligere undersskelser
Vi fant grunn til A se narmere p6 artens fore-
komst i Nordreisa, spesielt fordi bare 6n nA-
levende oerson har sett den trass i at flere
botanikere har besokt denne delen av her-
redet de siste 30 6r (O.1. Ronning 6.9.55, Ron-
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ning og Skifte 14.-16.8.57, Engelskjon og
Thoresen 8.8.63). Fjellet Balgesoaivve nAr
918 m o.h. og ligger 5 km innenfor Straum-
fjorden, pA grensa mellom Nordreisa og
Skjervoy herreder. Botanisk er det tidligere
undersokt av Fridtz (1900), Noto i 1904 og av
Mejland f lere somre. 16. juli 1934 gjorde han
det oppsiktsvekkende funnet av Nigritella i

SW-skrenten.

Observasjoner fra 1983
Artikkelforfatterne og Dag Olav @vstedal be-
sskte omrAdet tra 25. til 28. juli 1983. En tak-
ker fru Solveig Lavbratte og herr Ragnvald
Johnsen, Snemyr, for lAnet av familiens
seterbu i Favresordda. Johnsen, som i sin tid
ledsaget O. Gjerevoll i disse trakter, skal og-
sdr ha takk for barehjelp fram til seterbua.

Vihadde ikke presis kjennskap til lokalise-
ringen til arten pA fjellet (brukbart kart kom
forst 1958), men visste omtrent hvor vi burde
lete etter Mejlands og Gjarevolls angivelser.

Geologien i omrAdet er sterkt vekslende.
lfolge Vogts karl (1927) over Oksfjorddal -Vaddas-feltet) forekommer bAde kvartsitt,
konglomerat, glimmerskifer, marmor og
massiv gabbro. Selve Royeldalen og de lave-
re fjellsidene er overdekket av losmasser.
Beitingen av rein og sau i disse nivAene
synes A ha tarl til dyptgripende endringer av
vegetasjonen. Vierkratt er f.eks. pAfallende
dArlig utviklet utenom i utilgjengelige blokk-
marker og avsatser. Forst pA den lave toppen
Unnadokka (551 m o.h.) kommer mer Apne
mineraljordsamfunn pi vinderodert kalkmar-
mor, kjennetegnet av Carex rupestris og
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Dryas, samt underordnel Chamorchis alpina,
Carex glacialis, Minuartia rubella og Braya
linearis. Daltaret mellom Unnaiokka og Bal.
gesoaivve er oppfylt av morene med fjellmo-
snoleier og noksd avbeitede engsamfunn.

I et pA avstand mer lovende parti i SW-
skrenten av Balgesoaivve, ble det funnet en
bestand av Nigritella, vakkert blomstrende, i

nivAet litt over 500 m o.h. Dette er trolig Mej-
lands lokalitet. Av bevaringsgrunner oppgis
ikke f innestedets koordinater nermere.
Arten (fig, 1)var begrenset tilen strekning pd
50 meter horisontalt i fjellsiden under f lAg av
kalkholdig, metamorft konglomerat. De er
kjennetegnet av svakt vass-sig og er f lekkvis
dekket av Carex misandra-maller. Nigritella
stAr imidlertid pd litt humusholdig, brunlig
og veldrenert f injord. Nedenfor forekomsten
kommer storblokkete skrenter med hogurt-
vegetasjon og enger. Vi sA i alt 8 blomstrende
planter og ca. 20 individer som bare hadde
bladskudd - altsA ca. 30 i alt. 6 ruter oA'1 m,
ble analysert for A vise artens vekstmiljo, se
Tabell 1. Etter vAr anvisning oppsokte cand.
real. Hartvig Setra, cand.real. Klaus Hoiland
og cand.mag. Hanne Edvardsen dette vokse-
stedet senere i sesongen, og gjorde liknende
observasjoner som oss (Hoiland, Edvardsen
og Sarre, intern rapport til Miljodepartemen-
tet, upublisert).

Nigritella nigra harer til de serskilt truede
plantearter i Skandinavia og bar gis maksi-
malt vern. Dette vil vi utdype i konklusjonen.

Okologien til Nigritella
Siden arten er sA sjelden i Norge, og mange
av f unnene er av eldre dato, savner vi mer ut-
farlige beskrivelser av dens forekomster. En
sammenfatning gis av Holmboe (1936). Det
hoyestliggende voksestedet i Skandinavia er
pd Hemre Gjevilvasskammen i Oppdal, 1330
m o.h. Her forekommer den i lavalpine rik-
heier med Dryas (Sarensen 1949).

Fra Sverige har vi flere eldre og nyere be-
skrivelser, Olsson (1890:56) angir at arten i

JAmtland vokser i "NAgot torra Angar i barr-
skogsregionen, helst i siluriska omrAdet" ...
ot6mfigen allmAnu. Lange (1935:47) antarer
som et spesielt voksested i Ostersund-trak-
ten raspreget ssrvendt grunn pA kalkholdig
leirskifer, sammen med en rekke varmekjere
arter, men ogsd med Equisetum scirpoides,
Poa glauca, Astragalus alpinus og Saxif raga
adscendens. En mer vanlig forekomstmAte
er italge samme forfatter (1938:72 og Kart 53)

Blyttia 42:1 38 - 1 42: 1984

Fig. 1. Svartkwle, Nigritella nigra, tologratert pA
lokaliteten i Nordreisa.

Nigritella nigra photographed on the locatity in
Nordreisa Commune, Trcms County, North Not-
way.

"Torra Angar, 6ngsbackar,' i skogsregionen.
Det framgAr tydelig at arten alt pA 30-tallet
var pA vikende front p.g.a. plukking, opp-
dyrking og omlegging av husdyrbruket.
Stenar (1947) gjorde en omfattende studie av
Nigritella i JAmtland, og artens stilling i dag
er instruktivt beskrevet av Bj0rkbAck og
Lundqvist (1982). Det er interessant at svart-
kurlen i hoy grad har vert begunstiget av
ekstensiv fedrift, og at mange av voksestede-
ne i nyere tid har grodd igjen. Men det under.
strekes at fjellforekomstene, 600 til 800 m
o.h. er av en helt annerledes, ubersrl karak-
ter. Arten opptrer her i ekstremrike hei- og
sigevannssamfunn, bl.a, med Dryas, Carex
atrofusca, Saxifraga aizoides, S. oppositi-
folia og Pedicularis oederi.

Forekomsten pA Balgesoaiwe er iden lav-
alpine regionen, pA et lokalklimatisk sol-
varmt sted, jf. forekomsten av en fotshoy
f urubusk (Tabell 1, rute 5). Der er endel trAkk
av sau som har fort med seg flere arter fra
lavlandet, men sauen kan ikke sies d ha ska-
det vegetasjonen. De artene som Apenbart er
innslepte eller sterkt fremmet av beite er
Agrostis tenuis, Deschampsia caespitosa,
Rumex acetosella, Filipendula ulmaria og
Rhinanthus minor. Av lavlandsarter som vok-
ser i denne hoyden, nevnes foruten den lille
furubusken, Melica nutans, Roegneria cani-
na, Rubus saxatilis og Viola canina.

Hvis vi nA skal forsoke A tenke oss hvor-
dan dette lavalpine samfunnet med Nigritella
sA ut for beitekulturen, merker vi oss at fsl-
gende arter er nesten konstante: Festuca
rubra var. mutica, Carex rupestris, Polygo-
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num viviparum, Thalictrum alpinum, Potentil-
la crantzii, Viola biflora, Gentiana nivalis,
Campanula rotundifolia, Solidago virgaurea
og Saussurea alpina. Hyppige er ogsA Dryas
octopetala, Botrychium lunaria, Silene acau-
lis og Viola rupestris ssp. relicfa. Innslaget
av lav og moser er underordnet, noe som stAr
i sammenheng med sauetrAkk og jordglid-
ning.

Artsrike, eutrofe skrenter med liknende
artsinventar er vanlige i strok med kalkholdig
berggrunn i mange deler av Nord-Norge.
Plantesosiologisk kan den beskrevne vege-
tasjonen innordnes i Apne rasmarksamfunn
pd kalk (forbundet Arenarion norvegicae)
eller rabbesamfunn pA kalk (forbundet Kob-
resieto-Dryadion). I Nord-Skandinavia flyter
disse ofte sammen der hvor ras-markene er
mer konsoliderte. Der er ogsA forbindelser til
forbundet Potentilleto-Polygonion vivipari,
idet begge ledeartene opptrer konstant.
Sammenfattende kan de beskrevne olante-
samfunn med Nigrlfella fares til den lav-
alpine assosiasjonen Bif loro-Dryadetum
(Bringer 1961). Denne er kjennetegnet av
Viola bif lora og andre arter av gress og urter
som unngdr de mest vindblAste og torkeut-
satte reinroseheiene. Assosiasjonen er ri ktig-
nok uensartet i bunnsjiktet, men felles er inn-
slaget av arter som krever en viss snobeskyt-
telse. Nrgrltella inntar en smal sone i fjell-
siden, pA overgangen mellom barblAste flAg
og blokkrike, snoleiepregete urtelier og
enger. Den manglet i bergstarr-reinroseheie-
ne hoyere opp pa Balgesoaivve, hvor ogsA
Carex glacialis, C. nardina og Rhododendron
lapponicum inngAr.

Har Nigritella flere forekomster
i Nordreisa - Skjervoy?
Vi lette videre bortover i ssr- og sorostskren-
tene av Balgesoaivve i niv6et 500-600 m o.h.
Ved foten av fjellet dominerer engsnoleier,
mens skrentene har delvis nakne marmorf lAg
svarende til lagflatene. Her er grunnen usta-
bil pA grunn av utglidninger, og vegetasjonen
er mindre artsrik. Renner og forsenkninger i

dette lendet har en rsdsildre - polarvier-
vegetasjon som avgjort ikke er egnet for N4g-
ritella. Lenger oppe pA fjellet er avblAst mar-
morgrunn f ramherskende ifolge Fridtz (1900)
inntil en gold kvartsskifer avloser kalkberg-
artene.

Vi har ogsA undersakt hayde 904 m o.h. i

Doaresgaissa, innenfor Skjervoy herred, og
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Tabell 1. Nigritella-bestander pA
Balgesoaivve i Nordreisa, 26.7.1983

Rutenr.(1 m'?) 1 2 3 4 5 6

Nigritella nigra..
Salix reticulata.....
Dryas octopetala...
Vaccinium uliginosum ......
Botrychium lunaria
Equisetum hiemale
Polygonum viviparum .......
Rumex acetosella...........
Silene acaulis
Trollius europaeus
Thalictrum alpinum
Parnassia palustris
Rubus saxatilis.....
Potentilla crantzii
Viola bif lora
V. canina
V. rupestris ssp. relicta......
Gentiana nivalis .

Bartsia alpina .

Rhinanthus minor . .

Euphrasia frigida .

Campanula rotundilolia .....
Solidago virgaurea
Antennaria dioica .

Saussurea alpina .

1111
11
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1l
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1

'1
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1

1

1

1
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1

1
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1

11
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'1 -

21

1-
zz
21
I

21
1

14
1-

I

121
1

111
111

22.1
tzz
-1.1

1

.l -1

;;
11.l 

1

1

11
1-.1 

1

1-
11
11

21
11

;
1

;
z

;
Hieracium silvaticum

Agrostistenuis. 3 1

Anthoxanthum alpinum..... 2 1

Deschampsiacaespitosa.... 2 1

D. f lexuosa
Melica nutans - 1

Poaalpina .......... I 1 - 1

Festucarubra.. 1 1 '1 
1

Carexcapillaris..... - 1

C.rupestris 3 3 3
C.vaginata ......... 3 1

Racomitriumlanuginosum.. 1 1

Apenjord,steinheller....... 2 3 1 2

Tillegg:
Rute 1: Erigeron borealis 1, Taraxacum sp. 1,

Bryum sp.1.
Rute 2: Leontodon autumnalis 1, Juncus

trif idus 1, Roegneria canina 1, Lactarius
uvid us 1 .

Rute 3: Equisetum arvense 1.

Rute 4: Oxytropis lapponica 1, Veronica
fruticans 1, Festuca ovina '1, Mannia
oilosa 1.

Rute 5: Pinus silvestris + (liten busk i utkanten
av ruten), Vaccinium vitis-idaea 1,

Equisetum pratense 1, Filipendula
Ulmaria 1. Dreoanocladus uncinatus 1.

Rute 6: Polytrichum juniperinum 1, Distichium
capillaceum 1, Tortella tortuosa 1.

Blytt ia 42: 1 38 - 1 42; 1984



fjellryggen SW for Favresjavrre fra 500 til700
m o.h., hvor lagfolgen av de nevnte metamor-
fe sedimentene gjentas. Her fantes ikke N4g-
ritella, men en ganske rik snoskyende kalk-
flora med Woodsia glabella, Carex glacialis,
C. nardina, Chamorchis alpina, Leucorchis
albida, Potentilla nivea og Oxytropis lappo-
nica. YArl inntrykk er at disse samf unnene er
forblAste og temperaturmessig i underkant
av det Nigritella kan utholde. Samme konklu-
sjon trakk vi under et bessk pA Favresvarre,
fra 600 til 904 m o.h. hvor berggrunnen er
kalkglimmerskifer, men temperaturklimaet
for alpint. Den store andelen av sterile plan-
ter pA Balgesoaivve indikerer at forekomsten
der ogsA er marginal, og at videre ettersoking
mA gjores like over og under skoggrensa.

Ut fra vArt kjennskap til berggrunnsgeolo-
gien og topograf ien i omrAdet peker folgende
fjell seg ut:

1

2.

Fatavarre (825 m o.h.) nermere Straum-
fjorden, med vidstrakte avsatser mot sor.
De lavere Asene ost for Storslett.
Langs kalkdraget som folger Oksfjord-
dalens ssrside, 400-500 m o.h.

Diskusjon
VAr erfaring er at selv de sjeldneste artene i

Nord-Skandinavia viser seg A ha flere fore-
Komster som grupperer seg rundt den 'klas-
siske' eller fsrst funne lokalitet - sdfremt
der er egnete voksesteder. Dette har slatt til
tor Oxytropis deflexa i Alta (Skifte 1982),
Carex scirpoidea bAde pd Sotv6gtind i Satt-
dal og ved Frostisen i Ballangen (Nordhagen
1921, Skifte & Engelskjon, in prep.) og Poten-
tilla hyparctlca i Lule lappmark (Selander
1 950).

Som vi har sett, opptrer Nigritella iet arts-
rikt samfunn av kalkplanter. Slike samfunn
er ikke enestAende for Nordreisa eller Balge-
soaivve, de er vidt utbredt i fjord- og dalstrok
i indre Nordland, Troms og Vest-Finnmark.
Men artsfalget til svartkurlen er lavalpint og
relativt varmekrevende, og dermed fjernt fra
det vi forbinder med arktisk vegetasjon.

Hvis det skulle vise seg at vAr art ikke fin-
nes utenom den lille flekken pA Balgesoaiv-
ve, vil vi stA overfor et spredningsokologisk
paradoks. Orkid6tra er som kjent stovlette,
og burde kunne spres til de nermeste kalk-
lier omkring. Dette sporsmalet er sentralt for
den videre droftingen av innvandringshisto-
rien til Nigritella nigra i Nord-Norge, og bare
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framtidige undersokelser vil kunne avklare
det.

Som en selvfolge vil vi tilrA fredning av
denne sterkt etterstrebete orkide, gjerne i

hele riket, slik at bare nye funn behover A
dokumenteres ved innsamling. For denne
artens vedkommende er et foto faktisk til-
strekkelig.

Helt a propos nevner vi at 'svartkurle' ikke
er et helt velvalgt norsk plantenavn. Det er
som presset at blomstene blir misfarget,
dystert brunfiolette. I naturen er blomster-
fargen vinrad med et gyllenbrunt skjer, ser-
lig i gjennomfallende lys.

Summary
The isolated station ol Nigritella nigra at
Nordreisa, Troms County, Northern Norway,
is described. Being confined to low alpine
communities on calcareous soil, its ecologi-
cal performance in Troms differs f rom that of
a presumed Middle Weichselian glacial sur-
vivor. Occurrence of individuals is poor, but
further populations may be found in the sub-
alpine and low alpine regions of the Nord-
reisa and Skjervoy districts.
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nes ved bare A ha rartormete kroner, og ved
at grif felen har smi hdr (feiehdfl under arret.

Slekta Cirsium har 7 arter i Norge, derav
en som er forvillet i nyere tid (C. dlssectum,
engelsktistel). Cirsium skilles fra den ner-
stAende Carduus ved A ha fjorformete strAler
i f nokken (se f ig. 2c\. Cirsium er en stor slekt
som i alt har ca. 250 arter (Dahlgren 1975). Pa
verdensbasis er Cirsium en vanskelig slekt d
holde styr pA, siden artene hybridiserer villig
(Werner 1976). Dvergtistelen er imidlertid
meget lett A skille f ra de ovrige norske artene
av slekta, idet den, som navnet sier, er lav-
vokst. Vanligvis er stengelen under 10 cm
hog, og har 1 stor (sjelden f lere) rodblomstret
korg i toppen. lmidlertid f inner en innimellom
eksemplarer med inntil 30 cm lang stengel.
Fra gammelt av er denne typen beskrevet
som en egen form eller varietet, f. eller var.
caulescens. Alle overganger mellom typisk
og langstilket dvergtistel finnes i det mate-
rialet som ligger i de norske universitets-
herbariene, og den langstilkete typen for-
tjener derfor ingen systematisk rang (jfr.
Werner 1976).

Dvergtistel er en middels stor plante (fig.
'1). Rota er ei kraftig pelerot, og de aller fles-
te bladene sitter samlet i rosett ner basis.
De er morkegronne pA oversida, noe lysere
og ofte svakt ullhiret langs nervene pd un-
dersida, Ijartliket, og med kvasse torner pA

flikene. Stengelen har mindre blader, og er
ullhAret. Korga er pAfallende stor i forhold til
plantens lor avrig beskjedne stsrrelse. Blom-
stenes bygning og frukten kommer vi tilbake
til.

Innledning
De siste tiAr har vi kunnet observere en jevn
tilbakegang for en rekke arter i vAr f lora. Det
er derfor sarlig hyggelig A kunne melde om
et nyfunn av en art som for lengst var erklart
dod og begravet i Norge, nemlig dvergtistel
(Cirsium acaule Scop.). Arten var bare kjent
lra Ulvaya utenfor Oslo. | 1964 ble den er-
klart utgAtt lra Ulvaya (Lid 1964) og derfor
har f lere konkludert med at arten ikke lenger
vokser i Norge (Hult6n 1971, Halvorsen
1980a, 1980b, Hsiland 1981). | 1982 kom vi pA
sporet av dvergtistelen igjen, og det viste seg
at arten f ortsatt vokser pA Ulvaya. Hensikten
med denne artikkelen er A informere om ny-
funnet, men ogsA A oppfordre alle botanisk
interesserte til A la forekomsten fd stA i f red.
Dvergtistelen er mest interessant der den
vokser. Av naturlige Arsaker blir ikke lokali-
teten narmere angitt.

Vi vil benytte anledningen til A takke de
som satte oss pd sporet av dvergtistelen, og
alle som har bidratt med opplysninger om
arten fra tidligere tider.

Systematisk plassering og
karakteristiske kjennetegn
Dvergtistel tilhsrer korgplantefamilien (Aste-
raceae), en av vare mest artsrike familier.
Systematisk faller dvergtistelen inn I under-
familien Asteroideae fordi den mangler mel-
kesaft (jfr. Dahlgren 1975). Tistelslektene
vAre (Carduus, Cirsium m.fl.) blir plassert i

gruppen (tribus) Cardueae, som kjenneteg-
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Fig. 1. Dverglistel (CrTslum acaule). Tegnet etter herbarieeksemplar.
Cirsium acaule. Drawn from herbarium sDecimen.

Reproduksjonsokologi
Korga er en blomsterstand som bestAr av
tallrike enkeltblomster omgitt av korgdekk-
blad. Blomstenes (og blomsterstandens)
bygning henger noye sammen med dverg-
tistelens bestovningsokologiske tilpasning.
Hver enkelt blomst (fig. 2) bestAr av ei frukt-
knute med ett frsemne. Blomsten er oversit-
tende. Kronbladene er sammenvokst til et
Rronrsr som deler seg i 5 tliker,2lange og 3
korte (fig. 3). Blomsten er sAledes svakt en-
symmetrisk (zygomorf). De 5 stovbarerne er
sammenvokst i stsvknappregionen til el rar
som omgir griffelen. Beger mangler. PA dets
plass finnes en fnokk, bestdende av flere
kranser med fjorstrAler. Tidligere antok man
at fnokken var homolog med begeret hos
andre karplanter (Eichler 1875), men dette er
trukket i tvil, blant annet av Dahlgren (1975).

Dvergtistelen blomstrer ijuli-august, og pA
tross av plantens beskjedne storrelse virker
de store korgene med rsde kroner som et ut-
merket skiltapparat. Proctor & Yeo (1972)
hevder at dvergtistel kan ha to typer korger;
store med normale, tokjonnete blomster, og
smA med utelukkende hunblomster. I det
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norske materialet inngAr imidlertid bare
planter med store korger. De viktigste be-
stoverne er angitt A vare sommerfugler og
humler (Gram & Jessen 1951, Lagerberg et
al. 1958, Fegri & Pijl 1971, Proctor & Yeo
19721. De er spesialtilpasset nektarsuging
fra lange og smale rar. Korgplantefamilien
utmerker seg ved at de fleste representante-
ne er fsrsthanlige (protandriske). Stovknap-
pene dpner seg inn mot griffelen, som pA det-
te tidspunktet er kort og knapt synlig utenfra
(tig. 2a,3a). Men ettersom griffelen vokser,
feies pollenet ut av rarcl og ut i korga, hvor
det lett kommer i kontakt med besokende in-
sekter. Et stykke under arret sitter noen hAr
(ufeieapparatD), som sorger for at intet pollen
blir igjen i kronrsret. Forst etter at griffelen
nAr over kronflikene, 6pnes arret. Bare den
indre delen av arrflikene er mottakelig for
pollen, og bestovning vil derfor skje etter at
det meste av blomstenes eget pollen er
spredd.

Etter blomstring utvikles fruktemnet til en
gulbrun, noe f lattrykt nottf rukt, 3-5 mm brei
(achene). Froskallet er vokst sammen med
fruktskallet. Kronroret og griffelen visner, og
fnokkstrAlene orienterer seg i en halvkule
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Fig. 2.a-c. Dvergtistel (Cirsium acaule), blomst.
a. Blomst like etter Apning, legg merke til kort grif-
fel. b. Full blomstring. c. Etter blomstring. MAle-
stokk 1 cm. Tegnet etter herbarieeksemplar.

a-c. Cirsium acaule, flower. a. Shortly atter
opening, notice the short style. b. Fully developed.
c. After anthesls. Rule 1 cm. Drawn from herbari-
um specimen.

(fig. 2c). Fnokken er et fortreffelig spred-
ningsorgan (Lagerberg et al. '1958), og Cirs,-
um-anene er vindspredde. Ridley (1930) nev-
ner vegtistel (Cirsium vulgare) blant arter
som har blitt funnet i kirketArn og i hoge
murer, Og Som ma vere kommet dit med vin-
dens hjelp. Achenene kan dessuten holde
seg flytende i flere dager, og en viss vann-
spredning er derfor ogsA mulig (Praeger
1913). lfolge Lagerberg et al. (1958) utvikles
griffelfestet til et naringsholdig elaiosom,
og de hevder at dvergtistel etter vindspred-
ning er maurspredd. Dvergtistelen viser s6-
ledes direkte tilpasning til to suksessive
spredn i n gsmekanismer.

Den norske forekomsten av
dvergtistel
Dvergtistelen har vert kjent f ra Ulvoya uten-
for Oslo siden omkring midten av forrige Ar-
hundre. Det forste daterte herbariebelegget
er innsamlet 30. juli 1847 av H.C. Printz, men
udaterte belegg signert M.N. Blytt finnes og-
sA. lmidlertid er det mye som tyder pA at fore-
komsten ble oppdagel i 1847; Cirsium acaule
er verken nevnt av M.N. Blytt (1844) eller av
Lund (1846) i deres oversikter over Kristiania-
omrAdets f lora.

Forekomsten ble hyppig besskt i annen
halvdel av forrige Arhundre, og mange av de
besokende har tatt belegg. Bare i herbariet
ved Botanisk Museum, Oslo, f innes 35 ark av
dvergtistel, med tilsammen ioverkant av'100
planter! Utover i vArt drhundre avtok samler-
aktiviteten; siste sikre belegg er datert
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Fig. 3.a-b. Dvergtistel (Cirsium acaule), krone.
a. Tidlig blomstring. b. Sein blomstring. MAlestokk
1 cm. Tegnet etter herbarieeksemplar.

a-b. Cirsium acaule, corolla. a. Eatly anthesis.
b. Late anthesis. Rule 1 cm. Drawn f rom herbailum
specimen.

august 1922 (Arne Magnus). Et belegg med
pAskriften "21. juli 1939, Oslo, F.Ch. Sorlye"
stammer fra kultiverte planter.

Hoiland (1981) diskuterer bestandsutvik-
lingen til dvergtistel pA Ulvoya. Denne er
imidlertid en annen enn han skisserer. I mot-
setning til nabooyene Ormaya og Malmoya,
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fikk Ulvoya forst bruforbindelse med fast-
landet i begynnelsen av 1920-Arene. Pd "Kart
over Kristianiau fra 1917, er oya ubebygd og
skogkledd. Da intet belegg foreligger f ra tida
etter at bruforbindelsen ble etablert, er det
trolig at bestanden allerede pd dette tids-
punktet var sterkt desimert av plukking. An-
takelig ble forekomsten ytterligere odelagt
av utbygging i tida som fulgte, men om og
eventuelt hvordan dette skjedde, er usikkert.

Den dvergtistelforekomsten vi kjenner i

dag, kan ifolge lokale kjentfolk folges minst
40 ir tilbake i tiden. Det er imidlertid god
grunn til A tro at den er atskillig eldre enn
som sA. Det kan ikke utelukkes at den er
identisk med forekomsten som var kjent fra
forrige irhundre, men pA grunn av mangelen
pA opplysninger f ra 1922 og f ram til i dag er
dette ikke avklart.

Dvergtistelforekomsten talte i 1982 i over-
kant av 125 planter, derav 5-6 blomstrende.
Arten vokser spredt pA f lere delomrAder; del-
vis pA hellende berghylle med grunt jords-
monn og kalkfuruskogspreg, delvis i kanten
av ikke-hevdet steinbed. Den storste fore-
komsten av arten hadde folgende artssam-
mensetning (dekning etter Hult-Sernander-
Du Rietz' skala; analyse utfort av G.A. Evje
og l. lversen, 1982):

Trer: Furu (Pinus sy/vesfris/ 3, rogn (Sor-
bus aucuparia) 1.

Busker: Berberis (Berberis vulgaris)'1 , f uru
(Pinus sy/vestris/ 2, rogn (Sorbus aucuparia)
1.

Feltsiikt: Berberis (Berberis vulgaris) 1, ryl-
lik (Achillea millefolium) 1, kattefot (Anten-
naria dioica) 1, blAklokke (Campanula rotun-
difolia) 1, stjernetistel (Carlina vulgaris) 1,

vanlig knoppurt (Centaurea jacea) 1, solvarve
(Cerastium tomentosum) 1, dvergtistel (Cirsi-
um acaule) 2, dkertistel (Cirsium arvense) 1,

rodflangre (Epipactis atrorubens) 1, mark-
jordber (Fragaria vesca) 1, nakkeber (Fraga-
ria viridis) 1, bldveis (Hepatica nobilis) 1,

skogsveve (Hieracium, Sylvatica-Gr.) 1,

skjermsveve (H. umbellatum) 1, gulf latbelg
(Lathyrus pratensis) 1, tiriltunge (Lotus corni-
culatus) 1, bitter bergknapp (Sedum acre) 1,
gravbergknapp (Sedum spurium) 1, gullris
(Solidago virgaurea) 1, lovetann (Taraxacum
sp.) 1, f uglevikke (Vicia cracca) 1, f ingerstarr
(Carex digitata) 1, hundegras (Dactylis glo-
merata) 1, rodsvingel (Festuca rubra) 1,

hengeaks (Melica nutans) 1, llalrapp (Poa
compressa) 1, lundrapp (Poa nemoralis) 1.

Moser: Vriemose (Tortella tortuosa) 1.
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Utbredelse
Den norske utbredelsen av dvergtistel er alt-
sA begrenset til Ulvoya utenfor Oslo. Arten
har en sorostlig utbredelse i Fennoskandia
(fig.4)og er relativt vanlig iSkAne, pA@land
og Gotland og i ostre deler av Danmark (Hul-
t6n 1971). Gjarevoll (1973) karakteriserer den
som sorostlig. Den norske forekomsten lig-
ger ca. 20 mil unna artens nordgrense langs
den svenske Vestkysten; ved Bottnafjorden i

Bohusl6n (Hallberg 1971).
Arten er karakteristisk som subkontinental

(Bocher 1945) eller europeisk kontinental
(Hult6n 1950). Dens totalutbredelse strekker
seg fra England og Spania langt ostover i

Sovjet-U nionen (Werner 1 976).
Den skandinaviske utbredelsen av dverg-

tistel vitner om en art som foretrekker et tort
og sommervarmt klima. Den blomstrer seint,
og en kan tenke seg muligheten av at frukt-
modning begrenser arten. Lavlandet rundt
Oslofjorden har relativt lang vekstsesong og
hog sommertemperatur, og er sAledes meget
gunstig for varmekjare arter. I vAr flora inn-

Fig.4. Utbredelsen av dvergtistel (Cirsium acaule)
i Sor-Skandinavia. Etter Hulten (1971).

The distribution ol Cirsium acaule ln Southern
Scandinavia. Redrawn f rom Hult6n (1971).
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gAr f lere arter med nordlige utpostlokaliteter
i dette omrAdet, f.eks. bakkeklaver (Trifolium
montanum), hjorterot (Sese/i libanotis), ku-
bjelle (Pulsatilla pratensis/ og kalkkarse
(Hornungia petraea). En vanlig forklaring pi
dette utbredelsesmonsteret er at artene
vandret inn pA Ostlandet i en periode med
varmere klima (Dahl 1950), og at de seinere
har blitt gradvis sjeldnere nAr klimaet har ut-
viklet seg i ugunstig retning. A. Blytt (1876)
bruker begrepet subboreal om arter med det-
te utbredelsesmonsteret. Lagerberg et al.
(1958) og Hoiland (1981) mener lokaliteten er
en utpreget reliktlokalitet, noe som synes
sannsyn lig.

Okologi
I Norge inngAr dvergtistel i kalkfuruskog og
tilgrensende Apen kalktorrengvegetasjon.
Slik beskrives dens voksested av A. Blytt
(1870, 1874): uPaa torre Skovenge mellem
Smaakrat.,

Artens okologi pA Ulvaya faller innenfor
den okologiske spennvidden arten har i av-
rige deler av Skandinavia. Dvergtistelen er
omtalt i en rekke arbeider f ra Sverige og Dan-
mark, som til sammen gir et godt bilde av
dens voksestedskrav.

Dvergtistel er generelt kalkkrevende. Den
er typisk i skjellsandvegetasjon (Bocher
1945, Hallberg 1971), men finnes ogsA pA

kalkenger (Sterner 1938, Bscher 1945, Albert-
son 1946, 1950). Den synes hovedsakelig A

foretrekke middels torre, frodige enghavre
(Arrhenatherum pratense/-enger, hvor den
kan dominere (jfr. Bscher '1945, Albertson
1946), men inngAr spredt i de fleste vegeta-
sjonstyper pA kalkgrunn, ogsa i fuktenger.
Bocher (1945), Hallberg (1971) og Hansen
(198'1) nevner at arten foretrekker nordvendte
skrAninger, noe som er uvanlig for en art som
regnes som varmekrevende. Dette kan ha
sammenheng med at arten ikke liker for
sterk torke. Den relativt rikelige sommerned-
bsren i Oslo-omrAdet kan vere gunstig for
arten i sA henseende.

Dvergtistel framtrer i litteraturen som en
beitebegunstiget art (Sterner 1938, Hallberg
1971). Hallberg (1971) mener arten er avhen-
gig av rydding, slatt eller beite, og mener
artens nordgrense i Bohusldn faller sammen
med grensen for det omrAdet som tidligere
ble ryddet og brent, og dermed holdt 6pent, I

klimatisk gunstige omrAder, slik som for
eksempel pA Oland, fAr arten storre konkur-
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ransekraft, og inngAr i et vidt spekter av
vegetasjonstyper, deriblant i vegkanter (Ster-
ner'1938). Sterner hevder at arten har en stor
pH-amplitude; helt ned til pH = 4,8.

Konklusjon
Dvergtistel er gjenoppdaget pA, eller i ner-
heten av sin klassiske lokalitet pA Ulvoya
utenfor Oslo. Dvergtistelen er en serpreget
art, som trolig har etablert seg i Norge i en
varm periode. Forekomsten pd Ulvoya mA
tolkes som en relikt etter et storre utbredel-
sesomrAde. Arten har en forholdsvis vid sko-
logisk amplitude i Sor-Sverige, og mange
egnete lokaliteter f innes i Indre Oslofjord. PA

tross av artens beskjedne storrelse er dverg-
tistel lett d td oye pA. Det indre av Oslofjor-
den er sA godt undersskt at det er hoyst tvil-
somt om arten finnes pA andre, hittil uopp-
dagete lokaliteter. Den skende utbyggings-
takten i pressomrddene gjor at stadig flere
arter kommer i faresonen.

Vi hAoer at denne artikkelen vil bidra til at
alle botanisk interesserte ser det som sitt
ansvar A ta vare pA sjeldne og truete plante-
arters voksesteder.

Summary
Cirsium acaule, currently considered extinct
in Norway, is reported f rom Ulvoya near Oslo,
where it grows at or close to its previously
known station. The history ol Cirsium acaule
in Norway is outlined, and the species is de-
scribed with respect to morphology, repro-
duction, distribution, and autecology.
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Russearue, Moehringia lateri llora,
en truet plante i Norge?
Moehringia lateriflora, an endangered species in the Norwegian flora?

Klaus Hsiland

Botanisk museum
Trondheimsveien 23 B
0562 Oslo 5

En del arter i Norges f lora frister en ganske
upAaktet tilverelse. Et eksempel er russe-
arve (Moehringia lateritlora (L) Fenzl.), en
plante de ferreste kjenner, hvis en da ikke
hsrer med blant de relativt fA botanikere som
har tatt turen langs grensetraktene mellom
Norge og Sovjet; og blitt var over dens eksi-
stens i floraene.

FA vet derfor annet enn at det dreier seg
om en ganske uanselig, hvitblomstret art i

nellikfamilien, av typen arve. Hvilken status
planten har i dag, er ukjent for de f leste, men
den burde vel vere god der denne arten vok-
ser, langt mot nord og fjernt fra all usivilisa-
sjon,?

Utseende
Russearve (fig. 1 og 2l er en flerArig, spinkel
urt med krypende, forgreinete, tynne utlopere
halvveis nede i jorda. Fra uiloperene utgdr
opprette, tynne skudd med motsatte, smalt
eggformete, lysegronne, snaue eller spredt
korthArete blad med 6n tydelig midtnerve og
utydelige sidenerver. Stengelen er mer eller
mindre tett kledd med korte hdr. Blomstene
sitter i fdblomstrede kvaster pd en relativt
lang stilk f ra bladhjornene eller pA endeskud-
det. Det er oftest bare 6n blomsterstand pr.
plante. Selve blomsten er ganske vakker, ca.
1 cm i diameter, med butte, ovale begerblad
og hvite, butte kronblad som er 2-3 ganger
sd lange som begerbladene. Det er 10 stov-
berere med lysegule stovknapper. Stsvveien
har 3 grif ler. Frukta er en liten, rund tannkap-
sel med 6 tenner.
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Fig. 1. Russearve (Moehringia laterifloral tegnet
av Klaus Hoiland etter et herbarieeksemplar fra
Pasvik.

Moehringia lateriflora, drcwn by Klaus Hsiland
aftet a herbarium specimen from Pasvik (Sar-
V aranger Com m u ne, F i n n m ark Cou nty).

VAr andre Moehringia-art, maurarve (Moeh-
ringia trinervia (L.) Clairv.), er ganske anner-
ledes. Bladene har tre tydelige nerver, og
kronbladene er kortere enn begerbladene.
Dette er en relativt varmekjer art, som vok.
ser pA moldjord eller steinet grunn i skog og
kratt nord til Troms.
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Spredningsbiologi
Fraene til russearve (sAvel som andre arter i

slekta Moehringia) haret hvitt, gjennomsiktig
vedheng som inneholder feit olje og virker til-
trekkende oA maur. Maurene forer dem til tua
eller de underjordiske gangene og fdrer larve-
ne med det myke, oljerike cellevevet. Fraene
sleper de til slutt ut igjen i det f ri (Lagerberg
et al. '1952). Det er pussig at det aldri er blitt
f unnet modent f ro i noen av de plantene som
ligger i de norske herbariene, til tross for at
mange har velutvikla f rukter. Formering med
tra mA derfor vere uvanlig for russearve i

Norge.
Vanligere er nok vegetativ formering.lfolge

Nilsson & Gustafsson (1978) er populasjone-
ne av russearve sannsynligvis ofte av klon-
natur og formerer seg med utlopere.

Det bor ogsA nevnes at f lere av herbarie-
beleggene har msrkf iolette stovknapper, noe

Fig. 2. Russearve (Moehringia laterif lora) fotogra-
fert pA dens gjenverende lokalitet pA Prestoya
ved Kirkenes.

Moehringia laterif lora photographed at its sti//
existing occurrence on the island Prestoya off the
port of Ki*enes (Sor-Varanger Commune, Finn-
mark County).
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som skyldes angrep av en sotsopp, Ustilago
violacea (Pers.) Rouss., som er vanlig pA arter
i nellikfamilien, men som ikke er rapportert
fra russearve i Norge ifolge litteraturen (Jor-
stad 1963).

Utbredelse
I Norge er de fleste funnene av russearve
gjort langs grensefloden Pasvikelva (fig. 4),

Finnmarks mest vannrike elv, fra Krokvika
nar Skogfoss i sor til Prestoya ved Kirkenes
i nord. Dessuten er det noen funn ved Lang-
fjordvatn (Uccavuonjav'ri), et smalt vatn som
ligger parallelt med Pasvikelva i ost, og en
forekomst er angitt ved Hir'bma i Polmak
ved Tanaelva, som er det nordligste registrer-
te voksestedet for arten i Fennoskandia
(Lund '1846, Fries 1858, 1865, Blytt 1876, Nor-
man 1894, Dahl 1934, Mdkinen 1964). I tillegg

Fig. 3. Russearve pA sitt typiske voksested, ved
gamle bjorkerotter i frodig og noe fuktig bjorke-
skog (Prestoya ved Kirkenes).

Moehringia lateriflora on its typical habitat in
Norway, by old birch-roots in lush, mesic birch-
forest (Prestoya by Kirkenes).
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Fig. 4. Lokaliserbare forekomster av russearve
langs Pasvikelvas norske side. Fylt sirkel er gjen-
funnet forekomst, sirkel med stjerne er oppsokt
forekomst hvor arten ikke ble gjenf unnet, trekant
er ikke-oppsokt forekomst hvor arten trolig frem-
deles kan finnes, svart stjerne er ikke.oppsokt
forekomst hvor arten sannsynligvis er utgett. Tal.
lene refererer seg til lokalitetene omtalt i teksten.

Localizable occurrences ol Moehringia lateri-
llora along the Norwegian side ot the river Pasvik.
elva (Sar-Varanger Commune, Finnmark County).
Dot indicates occurrence where the specles was
re-found, circle with aste/'lsk indicates investigat-
ed occurrence where the species was not re-found,
triangle indicates occurrence which was not in-
vestigated, but where the species may still occur,
black asterisk indicates occurrence which was
not investigated, and whete the species probably
has vanished. The numbers refer to the localities
mentioned in the text.

kommer et meget usikkert f unn f ra Karlebotn
i Nesseby, belagt av T.M. Fries i 1857.

Det dreier seg om en utpreget kontinental
plante i Fennoskandia, som utvilsomt er
kommet til Norge ostfra gjennom Kola og
Nord-Karelen i likhet med ei rekke andre
nordostlige arter som i Norge bare forekom-
mer i Ost-Finnmark, f.eks. nyserol (Veratrum
album), russegras (Arctagrostis latifolia) og
tatarsmelle (Silene tatarica) (Lagerberg et al.
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1952). Hva som begrenser disse artenes ut-
bredelse videre vestover, er vanskelig a si.
Det er mulig at utbredelsen er klimatisk be-
tinget, og at artene krever meget kalde vintre
for frospiring og relativt varme somre for
vekst. Dette er forhold som i Nord-Norge bare
oppnAs i Ost- og Sentral-Finnmark. Men his-
toriske og spredningsbiologiske faktorer kan
ogsA komme inn i bildet og hindre vandring
videre vestover. Plantene vil f.eks. mste kon-
kurranse fra de artene som er kommet til
Finnmark vest- og sorf ra og som er tilpasset
de samme voksestedene.

PA verdensbasis er russearve sirkumoolar
og boreal til hoyboreal med forekomster fra
Nord-Fennoskandia gjennom Kola og Sibir
til Alaska og gjennom Canada og nordligste
USA til New Foundland, men den mangler pA

Gronland og lsland (Hult6n 1971b). I Mellom-
Europa mangler planten totalt (Hult6n 1950).
Forekomstene i Finnmark reoresenterer
artens nordvest-grense i Europa.

I Fennoskandia og tilgrensende Sovjet har
russearve en spredt, men begrenset utbredel-
se i Nord-Finland (spesielt i de nordostlige
delene), i Finnmark, Nord-Karelen og pA Kola
med nordgrense p6 Fiskerhalvoya (Rybatjij)
(Hult6n 1971a) (fig. 5). Den har ogsA noen fA
forekomster rundt Kvitsjoen og i Sor-Karelen,
serlig rundt innsjoen Onega.

Arten ser ut til A ha en pAfallende konsen-
trasjon til storre vassdrag (se fig. 5): Kemi-
joki, Kitinen, Tenni0joki og lvalojoki i Fin-
land; Pasvikelva i Norge og Sovjet; og Lotta i

Nord-Karelen. Langs Kemijoki nAr den ned til
Bottenvika der den gAr over pA svensk side
pd noen meget fA lokaliteter i skjergdrden
utafor Kalix og Haparanda.

Okologi
Egentlig er det svart lite vi vet om russe-
arvens okologi i Fennoskandia. Det forelig-
ger ingen publiserte ruteanalyser der arten
inngAr som vesentlig komponent, og vi gjen-
fant arten pA bare ett eneste voksested.

I litteraturen har jeg hentet folgende opp-
lysninger: Hult6n (1971b) og Komarov &
Shishkin (1970) nevner at den er en karakte-
ristisk plante i feltsjiktet i boreale bjarke-
skoger og barskoger, eller i enger og i kratt
langs elver. I Norge er arten oppgitt for fuk-
tige steder i bjorkeskog og enger, der den
ofte opptrer ved rdtne plantedeler, f.eks. mor-
ken ved (Blytt 1876, Dahl 1934, Nordhagen
1940, Lagerberg et al. 1952). Den er ogsd
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Det er mulig at skogen er noe beitepAvir-
ka. I alle fall har den en dpen tresetting med
relativt gamle og storvokste trer. I omrAdet
er det gravd noen hull i bakken, men disse er
gamle og gjengrodd, og hva de har vert brukt
til er vanskelig d si. Dessverre er stranda like
ved pdvirket av mye soppel som driver inn f ra
Kirkenes eller dumpes.

En ruteanalyse pA voksestedet, 100 m2, gav
folgende resultat (dekningsgrad angitt etter
Hult-Sernanders skala), bunnsjiktet ble ikke
registrert, men dette var dArlig utviklet:

Fig. 5. Utbredelsen av russearve i Finnmark etter
Hult6n (1971a) og Miikinen (1964). Prikken angitt
med et 7-tall refererer seg til forekomsten ved Pol-
mak (som ikke ble gjenf unnet).

The distributlon ol Moehringia lateriflora ln
Fennoscandia atter Hult6n (1971 a) and Mdkinen
(1964). The dot indicated by the number 7 refers to
the occurrence at Polmak (Tana Commune. Finn-
mark County) (not re-found).

funnet pA hogstflate (Norman 1894). Ved
HAr'bma i Polmak inntar den imidlertid et
noe annerledes voksested: en sorvendt. sol-
eksponert bergvegg sammen med skrubber
(Cornus suecica) og sauetelg (Dryopteris
assi m i I is) (Miikinen 1964).

Vi skal beskrive voksestedet for russearve
p6 Prestoya ved Kirkenes, der vi gjenfant
arten. Her vokser den med hundrevis av
eksemplarer, spredt til svakt klynget i vege-
tasjonen. Vegetasjonstypen kan beskrives
som dpen, noe f uktig bjorkeskog med innslag
av smAbregner og hogstauder. Jorda er dek-
ket av bjorkeblad, og den virker neringsrik
med tendenser til moldjord. Berggrunnen be-
stir av grunnfjell, vesentlig gneisgranitt, og
virker ikke spesielt neringsrik. Russearven
er hyppigst, best utvikla og med flest blom-
ster ved gamle bja(Rerctler (se f ig. 3). Dette
er i overensstemmelse med opplysninger gitt
av Blytt (1876) og Dahl (1934).

Selve terrenget er en skogkledd bakke som
skrAner svakt mot vest, med ei smal strand-
sone med svaberg og storre stein. Vokse-
stedet ligger midt i bakken, ca. 5 m over
vannf lata..
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Bjork (Betu la pubescens)
Smyle (Deschampsia f lexuosa)
Russearve (Moehringia laterif lora)
Seterrapp (Poa al pigena)
Skogsnelle (Equisetum sylvaticum)
Fug letel g (Gymnocarpion dryopteris)
Geitrams (Chamaenerion angustifolium)
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Skru bbar (Corn us suecica)
Rodsvi ngel (Festuca rubra)
B16ber (Vaccinium myrtillus)
Fuglevikke (Vicia cracca)
N ikkevintergronn (Orthil ia secunda)
HArf rytle (Luzula pilosa)
Skogstjerne (Triental is eu ropaea)
Tyttebar (Vaccin iu m vit is-idaea)
Gullris (Solidago virgaurea)
Beitesveve (Hieracium vu lgatum coll.)
Lovetann (Taraxacum vulgare col l.)

Vanlig arve (Cerastium fontanum)
Harerug (Polygonum viviparum)
SmAmarimjel le (Melampyrum sylvaticum)
Einer (J uniperus communis)

5
4

,l

2
z
2
2
2
.l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Av denne ruteanalysen ser vi at russearve
har en relativt stor dekning, ansldtt til dek-
ning 3. Arter som skogsnelle og fugletelg
indikerer en viss grunnvannspAvirkning,
mens geitrams, fugletelg og lovetann viser
at omrddet er noe nitrogen/fosfor-influert. I

nerheten vokser det en stor bestand av stor
nesle (Urtica dioica), noe som ogsA indikerer
et nitrogenrikt jordsmonn.

De besskte lokalitetene
Under feltarbeidet i forbindelse med prosjek-
tet oTruete og sArbare plante-arter i Nord-
Norgeo, for Miljoverndepartementet, ble f lest
mulig av de tidligere angitte lokalitetene for
russearve oppsokt (noen rakk vi ikke A opp-
soke). Jeg skal her oppsummere forholdene
pA disse lokalitetene og kommentere drsake-
ne til at russearven er blitt borte.
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Lokalitet 1. Sor-Varanger: Kirkenes, Prestoya
(av vernehensyn blir ikke UTM-koordinat an-
gitt) 30/6-1983. Gjenfunnet. Herbariebetegg
1949 N. Hauge (Oslo), 1968 G. BrAthen (Trom-
so). Publisert av Lid (1950).

Denne lokaliteten er allerede blitt omtalt
og behandles ikke nermere.

Lokalitet 2. Ssr-Yaranger: Elvenes, UC 82,
32-33, 3/7-1983. lkke gjenfunnet. Herbarie-
belegg 1860 A.c. Nordvi (Osto), 1860, 1863
Chr. Sommerfelt (Oslo). Publisert av Fries
(1858).

Elvenes ligger ved utlopet av Pasvikelva i

Bokfjorden. Omr6det er upAvirka av den store
reguleringen Pasvikelva har vert utsatt for, i

og med at det ligger godt nedafor den neder-
ste dammen i vassdraget, Skoltefoss-dam-
men i Boris Gleb. Vegetasjonen virker relativt
updvirka av storre kulturinngrep, sA ner som
noen storre oljetanker og stranda som er for-
urenset av olje (tidligere lokalitet for vass-
krans (Zannichellia palustris) som nA er gAtt
ut pA denne lokaliteten (se Elven & Johansen
1983)). Likevel fant vi ikke russearve her, til
tross for egnete lokaliteter - bjorkeskoger
med rikt og noe f uktig jordsmonn der det vok-
ser gras og lave urter. Hva drsaken kan vare

til denne mislykkede letingen, er vanskelig i
si. Enten fant vi ikke arten fordi vi lette oA
gale steder eller oversA den, eller sA er den
faktisk blitt borte, uvisst hvorfor.

Lokalitet 3. Sor-Varanger: Skoltefoss, UC 88
28, 317 -1983. l kke gjenf un net. Herbariebelegg
1885 Boye Strsm (Oslo).

Skoltefoss ligger pA grensa mellom Norge
og Sovjet, og bef inner seg ca. 1,3 km ovafor
det russiske kirkestedet Boris Gleb. Her er
det bygd en stor, russisk dam ved det som
tidligere m6 ha vert et ganske langt stryk.
Vannet er nd regulert 10-15 m opp til et
langt magasin oppover pd norsk side (f ig.6).
Nedaf or dammen ser det ut til d va-te en Iorr-
lagt strekning. Resultatet er at den opprinne-
lige f lommarksskogen ved Skoltefoss og
Klistervatn lenger opp er blitt neddemt. Her
er det n6 bare triviell, relativt torr bjorkeskog
av fattig bliiber-skrubber-type, uten serlige
muligheter for russearve. PA russisk side
nedafor dammen mA vi ogsd anta at arten er
blitt borte pi grunn av torrleggingen.

Lokalitet 4. Ssr-Varanger: Grenseholmen ved
Holmfoss, UC 88, 15-16, 26/7-i983. tkke

Fig.6. Den russiske dammen ved Skoltefoss ca. 1,3 km ssr for Boris Gleb, sett f ra Gav4is pA norsk side
av Pasvikelva. Skisse av Klaus Hsiland, .19g3.

The Russian dam at skottef oss (a regulated rapid in the rivef about l.S km south ol the cemetery Bols
Gleb (in the U.S.S.F./, seen lrom the ptace Gev4is at the Norwegian side of the river pasvikelva. Sketch
by Klaus Hailand, 1983.
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gjenfunnet. Herbariebelegg 1908 A. Land'
mark (Tromso).

Grenseholmen ligger midt i Pasvikelva ved
Holmfoss. Den er ca. 200 m lang og deles
langs midtlinja av grensa mellom Norge og
Sovjet. Her stAr vannet, som et resultat av
reguleringa ved Skoltefoss, hoyere enn Iar.
Dessuten er det sprengt ut og gravd opp
langs den norske strandlinja, slik at elvekant-
vegetasjonen er odelagt. Langs stranda er
det vegetasjon med mye geitrams, og inne
pd holmen kreklinghei. Forekomsten av
russearve mA ganske sikkert vere odelagt.

Lokalitet 5. Ssr-Varanger: Skogfoss, PS 05
98, 4/7-1983. lkke gjenf unnet. Herbariebelegg
1920 T.H. Poulsson (Oslo), 1929 l. Jorstad
(Oslo). Publisert av Dahl (1934).

Ved Skogfoss er odeleggelsen dramatisk
pd grunn av norsk elvekraftverk og dam. Sel-
ve kraftverket har odelagt mesteparten av
den opprinnelige vegetasjonen. NA er det
bare ruderatmark med oppslag av vier og
bjork, samt noen smAf uruer igjen. Forekomst
av silkeselje (Salix coaetanea) viser at om-
rAdet har vert rikt og noe fuktig. Ruderat-
marka skriver seg fra massefylling etter at
tunnel og kanal var sprengt ut. Anleggsvirk-
somheten har dessuten odelagt mye vegeta'
sjon omkring. Ovafor dammen mot Langvatn
er Pasvikelva regulert oPP.

Opprinnelig har Skogfoss vert et ganske
mektig fossefall eller stryk, trolig med velut'
viklete flommarksskoger og fuktskoger pA

grunn av lossen.

Lokalitet 6. Sor-Varanger: Krokvika, like nord-
vest for holmen med grensepel 108, PS 01 94,

417-1983. lkke gjenfunnet. Herbariebelegg
1958 l. & J. Kaasa (Tromss).

OmrAdet rundt Krokvika ble befart i 1958

av Inger og Jon Kaasa fra Botanisk museum
i Oslo i samarbeid med Tromss Museum og
A/S Sydvaranger i forbindelse med en under-
sskelse av f loraen pA de mest truete delene
av Pasvikelva for reguleringa (av Skogfoss i

forste omgang) (se Okland 1962).
Resultatet av reguleringa er Apenbar i dag,

og vi kan ikke gjsre oss noe hAp om A gjen-
finne russearve pA denne lokaliteten. Den
opprinnelige flommarksskogen er bokstave-
lig talt druknet (se fig. 7) pA grunn av vann-
standshevningen. NA stAr det igjen dod, over-
flommet bjorkeskog med svart sumpjord pd

bunnen og spredte vannplanter som heste'
rumpe (Hippuris vulgaris)og sylblad (Subula-
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Fig.7. Oversvomt og dsd f lommarksskog av blork
ved Krokvika i Pasvik, et tidligere voksested for
ru ssearve.

Overf towed and dead river bank forest of birch
by the creek Krokvika along the river PasviRelva
(SorVaranger Commune, F innmark County), a pre-

vious growing place tor Moehringia laterif lora.

ria aquatica| Innafor denne oversvomte sona
kom mer et f laskestar r' (C a rex ro s t ra ta')belle,
og innafor dette igjen et omrAde med svart
sumpjord med tette tuer av grAstarr (Carex
canescens) og lappstarr (Carex lapponica)'
og iser av de antatte hybridene mellom dem,

sammen med spredte fragmenter av annen
sumpvegetasjon. Innerst kommer myr eller
sumpfuruskog med ombrogene tuer.

I omrAdet Kobbfoss til Skogfoss har regu'
leringa oversvomt mye f astmark. PA f late om'
rAder gikk den opprinnelige strandlinja f lere
hundre meter utafor dagens strandlinje, og
folk mAtte f lytte husa sine (Herman Sotkajiir'
vi pers. medd.).

Lokalitet 7. Tana: Polmak, ved HAr'bma, NT
40-41, 75-78, 1217'1983. lkke gjenfunnet
Publisert av MAkinen (1964).

HAr'bma i Polmak omfatter et ganske stort
omrAde, og det var vanskelig A lokalisere
M6kinens (1964) angivelse i terrenget. I ner-
heten av gArden HAr'bma er det ingen pAfal'
lende ssrvendte berg, og en ettersoking i

narliggende fjellsider, som begrenses av

HArbamajAkka i sar og RAd'dejAkka i nord,
gav negativt resultat. Det mest pAfallende
hoydedraget i HAr'bma-omrAdet er fjelltop-
pen JegeldAk'ka, med en bratt ostvegg (ikke

sorberg), men en leting her var ogsA resultat'
los. lmidlertid er ingen av de mulige lokali'
tetene rundt HAr'bma utsatt for kulturinngrep
av vesentlig grad. Mislykket ettersokning mdr

enten skyldes at vi ikke klarte A bppspore
forekomsten, som kan vere meget begren-
set, eller at arten faktisk er gAtt ut.
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Konklubjon
Utfra registreringene i 1983 kan vi trygt kon-
kludere at reguleringa har odelagt forekom-
stene av russearve langs Pasvikelva. Dette
har skjedd pA grunn av at vannstanden er
blitt hevet drastisk ovafor dammene, noe
som har tart til at f lommarksskogene, hvor
arten hsrer naturlig hjemme, er blitt over.
svomt og arten utryddet for den har klart A

spre seg til de innaforliggende omrAdene.
NAr det gjelder de mislykkete ettersoknin-

gene i omrAder som ikke er inf luert av regule-
ring, Elvenes og HAr'bma, kan dette ha varl
smA populasjoner som har forsvunnet pA
grunn av naturlig gjengroing (dersom de vir-
kelig er forsvunnet). Det er i denne forbindel-
sen viktig A merke seg at arten ogsA er for-
svunnet pA ei rekke av de svenske vokse-
stedene, uten at en har funnet noen Arsak til
dette (Nilsson & Gustafsson 1978).

Det er, som nevnt, pdfallende at russearve
ikke ser ut til 6 sette modent f ro i Norge. Det.
te kan vere en viktig medvirkende Arsak til
artens tilbakegang. Naturlig gjenvekst pA en
lokalitet kan derfor lett odelegge den opprin-
nelige russearve-populasjonen som ikke fAr
mulighet til 6 spre seg videre til gunstige
voksesteder. Bare i flommarksskoger langs
vassdrag vil det alltid holdes 6pent pA grunn
av vArflommen, slik at en ikke-reoroduseren-
de klon kan holde seg der gjennom lengre tid
ved hjelp av vegetativ formering ved utlopere.
Derfor vil vassdragsregulering vere en direk-
te trusel mot de lokaliteter hvor arten har
mulighet til A vokse over lang tid.

Russearven md betraktes som akutt truet
pr. i dag. Forekomsten pA Prestoya ved Kirke-
nes mA derfor fredes snarest mulig. Dette er
den eneste lokaliserbare, gjenverende fore-
komst for arten i Norge, sjol om den fortsatt
kan flnnes pi sine ddrlig lokaliserte vokse-
steder ved Langfjordvatn.

Lov om naturvern av 1970 (med revisjoner
tra 1972) gir mulighet for naturminne kombi-
nert med skjotsel og omrAdevern i henhold til
$$ 11,12 og 9.

I skjotselsplanen for dette naturminnet mA
det bli sorget for 6 holde kontinuerlig oppsyn
med vegetasjonen. Oppsynsmannen mA sor-
ge for d fjerne uonsket vegetasjon som kunne
komme til A konkurrere ut russearven, men
dette mA bare gjores i samrAd med en bota-
niker.

Folgende personer takkes for verdifull hjelp:
Kjell M. Sarre, Karasjok, for inspirerende
samarbeid under feltarbeidet i '1983; Inger
Nordal, Universitetet i Oslo, for inventering
av russearvelokaliteten OA Grenseholmen i

Pasvik; Herman Sotkajdrvi, Vaggatem, Briil
Hveem og Jon Kaasa, Universitetet i Oslo,
for opplysninger angAende Pasvikelvas regu-
lering og vannstandsforhold; Rune Halvor-
sen, Universitetet i Oslo, for gjennomlesning
og kritikk av manuskriptet; og Botolv Lauv-
dal, A/S Sydvaranger, for lAn av hytte ved
Holmfoss og hus ved Kobbfoss under felt-
arbeidet i Pasvik.

Summary
Seven Norwegian localities of the north-
eastern species Moehringia laterif lora were
investigated in the summer of 1983. The spe-
cies was only re-found on one of these locali-
ties, on the island Prestoya off the port of
Kirkenes (Sor-Varanger Commune, Finnmark
County).

The Norwegian populations ol Moehringia
lateriflora seem to have decreased during
the last few decades. The most important
negative factor affecting the species in Nor-
way is the hydroelectric regulation of the
River Pasvikelva (Fig. 4), which is the border
between Norway and the U.S.S.R., resulting
in a rise of the water level for large stretches
of this watercourse. lts river bank forests,
which are the main habitats o'f Moehringia
laterif lora in Norway, have accordingly been
flooded during the whole growing season
and have thereby been destroyed.

Today Moehringia lateriflora must be re-
garded as an endangered species of the Nor-
wegian flora.

Litteratur
Blytt, A., 1876. Norges Flora Tredie del. Paa

det Kongelige Norske Videnskabers Sel-
skabs Bekostning, Christiania.

Dahl, O., 1934. Floraen i Finnmark fylke. Nyt
Mag. Naturvid. 69: 1-430, t-XVil.

Elven, R. & Johansen, V., 1983. Havstrand i

Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske
verneverdier. lnstitutt lor biologi og geo-
logi Universitetet i Tromso Rapport T-541,
M i ljoverndepartementet.

Fries, T.M., 1858. Skildring af en botanisk
resa i Ost-Finmarken 1857. Bot. Not. 1858:
17-35,57-69.

Blyttia 42:149-156; 1984 155



-, 1865. En botanisk resa i Finmarken 1864.
Bot. Not. 1865: 6-16, 27-38,42-58.

Hult6n, E., 1950. Atlas 6ver vaxrcrnas utbred-
ning i Norden. Generalstabens litografiska
anstalts fOrlag, Stockholm.

-,1971a. Atlas 6ver vdxternas utbredning i
Norden.2. ed. Generalstabens litograf iska
anstalts f0rlag, Stockholm.

-, 1971b. The circumpolar plants. ll Dico-
tyledons. Kungl. Svenska Vetenskapsaka-
demiens handlinger. Fjilrde Serien. Band
13. Nr. 1. Almquist & Wiksell, Stockholm.

Jorstad, 1., 1963. Ustilaginales of Norway (ex-
clusive of Cintractia on Carex). Nytt Mag.
Bot.10:85-130.

Komarov, V.L. & Shishkin, B.K., 1970. Flora of
the U.S.S.R. Volume Vl Centrospermae.
lzdatel'stvo Akademii Nauk SSSR, Moskva

- Leningrad, 1936. Translated from Rus-
sian. lsrael Program for Scientific Trans-
lations, Jerusalem.

Lagerberg, T., Holmboe, J. & Nordhagen, R.,
1952. Vdre ville planter Bind ll. Revidert og
forokt utgave. Johan Grundt Tanum, Oslo.

Lid, J., '1950. Nye plantefunn 1945-1949.
Blyttia 8: 4'1-53.

Lov av 19. juni 1970 nr.63 om naturvern med
endringer sist ved lov av 26. januar 1973.
Miljaverndepartementet, Grondahl & Ssn.

Lund, N., 1846. Forelsbig Beretning om en
botanisk Reise i Ostfinmarken i Somme-
ren 1842. BoL Not. 1846: 33-48.

Mdkinen, Y., 1964. Floristic observations in
Finnmark (Northern Norway). Ann. Univ.
Turku A. 11.32: 124-128.

Nilsson, O. & Gustafsson, L.-A., 1978. Projekt
Linn6 rapporterar 80-92. Syensk Bot. Tid-
skr.72:189-203.

Nordhagen, R., 1940. Norsk flora. H. Asche-
houg & Co., Oslo.

Norman, J.M., 1894. Norges arktiske f lora. L

Speciel plantetopografi lste Del. Kristi-
anra.

Akland, J., 1962. Pilblad (Sagittaria sagitti-
folia L.) funnet i Pasvik, samt litt om vass-
dragsreguleringer. Blyttia 20:'168-171.

156 Blvttia 42:149-156; 1984



Fredete plantearter i Norge

Plant species protected in Norway

Haavard Osthagen

M i I joverndepartementet
Postboks 8013 Dep.
0030 Oslo 1

I denne artikkelen skal jeg begrense meg til
de artene som er fredet i hele landet. Fred-
ninger av enkeltarter i kommuner o.1., som
f.eks. fredningen av bergjunker (Saxifraga
paniculata) i Suldal og Hjelmeland kom-
muner, Rogaland fylke, og arealbegrensede
fredninger som f.eks. fredningen av 52 arler
pA tre fjellstueutmAlinger pA Dovrefjell faller
utenfor denne oversikten.

Under de enkelte artene viljeg kort omtale
bakgrunnen for fredningen, status for arten,
samt kommentere mulige fremtidige forvalt-
ningstiltak. Artene blir omtalt i kronologisk
rekkefolge etter f redningstidspunktet. De
enkelte artene forekommer pA lokaliteter
svart atskilt f ra hverandre her i landet (f ig. 1).

De arter som til nd er fredet, bygger pd fag-
lige vurderinger som er forholdsvis gamle.
Miljoverndepartementet har derfor igangsatt
en oppdatering av status for mange truete
arter for A fA et bedre faglig grunnlag til d vur-
dere nye vernetiltak. Halvorsen (1984) har
redegjort nermere for dette arbeidet.

Misteftein (Viscum album), f ig. 4
Mistelteinen ble fredet over hele landet ved
kronprinsregentens resolusjon av 13. januar
1956. Dette var den forste landsomfattende
artsfredning av en plante i Norge. Frednin-
gen omfattet uodeleggelse av enhver art>, vel
A merke av mistelteinen. Vertstreet var ikke
omfattet av denne fredningen. Det var derfor
intet forbud mot d hogge trar med misteltein
i. Dette er noe av bakgrunnen for at denne
f redningen ved kongelig resolusjon av 29. ok-
tober '1976 ble erstattet med en ny fredning
som ogsd omfattet mistelteinens levested,

Blvltia 42:157 -162: 1984

slik at det ble forbudt d felle eller oA annen
mAte odelegge trer som det vokser mistel-
tein i.

Mistelteinen er en treaktig, halvsnyltende
plante som vesentlig vokser pA lind, lonn,
rogn og visse typer f rukttrer. Den er helt av-
hengig av A tA vann og naringssalter fra
vertstreet og er derfor ikke alltid en like vel-
sett gjest i f rukthagene. I tillegg har det vert
en gammel skikk A sette en kvast misteltein i

vinduet innunder jul eller henge noen grener i

dorApningen under nyttArsfesten. Allerede
rundt Arhundreskiftet ble denne oraksis sA
utbredt at den var en fare for mistelteinens
eksistens. SAledes skriver uOstlandske
kredsforening for naturf redning i Norge, i sin
uAarsberetning for 1915 (s. 5)u: nFra flere
naturinteresserte paa Horten er der kommet
forestilling om, at mistelteinen paa og ved
Horten trues med utryddelse, idet den er blitt
en almindelig handelsvare ved juletider."

Med sin begrensede utbredelse i tett be-
folkede omrAder var mistelteinen svert sAr-
bar. Den er en meget varmekjer plante hos
oss, og f innes ved midtre deler av Oslofjor-
den. Hyppigst er den i Horten-omridet. Pol-
lenfunn viser at den under den post-glasiale
varmetiden (6000-3000 f.Kr.) ogsA fantes i

indre sstlandsstrsk og langs kysten nord til
Sognefjorden (jf. Hulten 1971).

Mistelteinen setter hvite ber senhostes.
Barene spises av fugl og omdannes under
fordoyelsen til et klebrig ubAndu. Dette bAn-
det folger med fuglens ekskrementer og vil
kunne slynge seg rundt en gren der kimplan-
ten sender (senkereD ned i vertstreet og gir
opphav til en ny plante.
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Fig. 1. NAverende utbredelse av arter som er f re.

det i Norge.
The present occurrence of plant species pto.

tected in Norway.
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Mistelteinen er i Norge pA nordgrensen av
sitt utbredelsesomrAde. I Skandinavia for-
ovrig har den spredte voksesteder i Syd-
Sverige og Danmark. Ellers har den en vid ut-
bredelse i Sentral-Europa. Fredningen av
mistelteinen er s6ledes nasjonalt begrunnet
for A ta vare pA en interessant og skattet del
av norsk flora. Internasjonalt er arten ikke
truet.

Lid (1963, 1974) skriver (var vanlegare far"
om mistelteinen. Det kan nok vere riktig.
Miljoverndepartementet har forsakt A lalge
opp bestandsutviklingen de senere 6r. Be-
standene pA vestsiden av Oslofjorden synes
A vare tilfredsstillende, mens situasjonen
for populasjonene pA ostsiden av fjorden
synes noe mer usikker. Halvorsen (1980)
undersskte mistelteinens status og konklu-
derte med: .Trolig en svak tilbakegang, men
en del angivelser de senere Ar viser at arten
fremdeles har en sikker forekomst.D Han
plasserte mistelteinen i gruppen uhensyns-
krevendeu, dvs. arter med en forholdsvis stor
totalpopulasjon, men som bor holdes under
observasjon. I likhet med andre fredete ob-
jekter vil mistelteinen ogsA i fremtiden vere
sikret en viss oppfolging.

Sibirstjerne (Aster sibiricus), f ig. 5
Sibirstjernen ble fredet over hele landet som
art ved kongelig resolusjon av 2. oktober
1981.

Samtidig ble sibirstjernens viktigste vokse-
sted, Sakrisodden, fredet som plantefred-
ningsomrAde.

Sibirstjernen ble forste gang funnet av
Thekla R. Resvoll pA Tamnes ved Aursunden
i 1897. | 1915 ble den funnet ved Sakrisvoll,
og ved kongelig resolusjon 30. desember
samme Ar ble eksemplarene av sibirstjernen
oA disse to lokalitetene fredet.

Denne fredningen varte ikke lenge. Ved ny
kongelig resolusjon den 28. juli1921 ble fred-
ningen opphevet til fordel for en forestAende
regulering av Aursunden. Ved reguleringen
ville nemlig plantenes naturlige voksesteder
bli satt under vann. Ostlandske kredsfore-
ning for naturfredning i Norge uttalte at det
ville vere et uerstattelig tap om planten ut-
ryddes, og foreslo A flytte den opp til en
annen sjelden plante, lovetannvarianten
Taraxacum crocodes, utenfor oppdemnings-
omrAdet. Flyttingen ble gjennomfort, og ved
kongelig resolusjon av 8. desember 1922 ble
det bestemt at ude til enhver tid voksende
eksemplarer av plantene Aster sibiricus og
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Fig. 2. Masimielt (Oxytropis def lexa).
Tegning: Hedvig Wright Ostern.

Fig. 4. Misteltein (Viscum album).
Tegning: Hedvig Wright Ostern.

Bly tti a 42:1 57 -'l 62; 1 984

Fig. 3. Purpurkarse (Braya purpurascens).
Tegning: Hedvig Wright @stern.

Fig. 5. Sibirstjerne (Aster sibiricus).
Tegning: Hedvig Wright Ostern.

159



Taraxacum crocodes paa eiendommene Sak-
risvoll og Tamnes skal vere fredet mot ind-
samling og odeleggelse av ethvert slagsr.
Ved omorganiseringen av sibirstjernefred-
ningen i 1981 ble fredningen av T. crocodes
opphevet; denne var da gdtt ut.

Sibirstjernen har sin hovedutbredelse i

Ost-Asia med enkelte spredte forekomster i

Nord-Russland vest til Kolahalvoya ikke
langt fra f inskegrensa. Plantene ved Aursun-
den representerer idag artens eneste tilnar-
met naturlige voksested i Vest-Europa, og er
en utpost nesten 1000 km fra narmeste kjen-
te lokalitet.

I likhet med f lere andre store sjeldenheter i

norsk f lora okkuperer sibirstjernen en meget
utrang" okologisk nisje. Den er naturlig knyt-
tet til naken sand og grus i soner som over-
svommes om vAren og torrlegges utpi som-
meren. FA planter er tilpasset slike vokse-
steder, og de fa som f innes pA slike steder,
tdler ikke konkurranse fra andre planter.
Siden reguleringen snur opp ned pA den
naturlige vannstandsvariasjonen, er fore-
komstene ved Aursunden i dag helt avhen-
gige av skjotselstiltak. Disse tiltakene gdrr i

hovedtrekk ut pA

- regelmessig fjerning av andre planter fra
selve voksestedet og noe rundt dette,

- kunstig vanning i torkeperioder,

- forsiktig gjodsling i sommerhalvAret.

Det ligger en lang og nitid skjotsel bak sibir-
stjernens forekomst i norsk flora - en inn-
sats grunneieren, Jorunn Sakrisvoll, har gjen-
nomfort f rem til 1981 uten noen form for godt-
gjorelse fra det offentlige. Fra 1981 ble hun
ansatt pA deltid for fortsatt A stA for oppsyn
med og skjotsel av planten. Det er i dag en
livskraftig, men fortsatt svart sArbar, popu-
lasjon ved Aursunden. For denne innsatsen
ble hun i 1983 sammen med tidligere natur-
verninspektor Kristen Krogh som de fsrste,
hedret med Statens Naturvernrdds heders-
rnqa

Masimjelt (Oxytropis deflexa), f ig. 2 og
purpurkarse (Braya purpuracsens), fig. 3
Masimjelt og purpurkarse ble begge fredet
ved kongelig resolusjon av 25. februar 1983.
Det dreier seg om rene artsfredninger som
gjelder hele fastlandet, for purpurkarsens
vedkommende ogsA Svalbard.

Masimjelten f innes pA to steder langs Alta-
vassdraget (Elvebakk & Molster 1982, Skifte
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1982). Den er en konkurransesvak plante
bundet til sterkt hellende rasmarker pd kalk-
rik grunn.

OgsA purpurkarsen er en konkurransesvak
plante bundet til vegetasjonsfattige lokali-
teter pd ustabil, kalkrik grus o.l. Ved siden av
sine naturlige voksesteder i Apen rasmark
forekommer den ogsd pd menneskeskapte
lokaliteter som veikanter o.l. PA denne type
lokaliteter synes arten A vere i svak frem-
gang.

Fredningen av masimjelt og purpurkarse
var et ledd i Miljoverndepartementets arbeid
for at Norge skal tilfredsstille de krav kon.
vensjonen om vern av ville planter og dyr og
deres naturlige leveomrAder, kanskje bedre
kjent som Bernkonvensjonen, setter til de
landene som har undertegnet konvensjonen
fsr ratif isering kan finne sted.

Et av disse kravene er at alle akutt truete
arter skal vere f redet for ratif isering kan f in-
ne sted. Fire plantearter som vokser i Norge,
stAr pA denne listen, sibirstjerne, masimjelt,
purpurkarse og vill rabarbra (= aurlands-
rabarbra, Rheum rhaponticum).

Til tross for Nordhagens (.1973) omfatten-
de studium av den norske populasjonen av
vill rabarbra, har Miljoverndepartementet
onsket A avvente pAgAende svenske studier
av bl.a. vAr populasjon for departementet tar
endelig standpunkt til fredning av denne
arten.

Forvaltning av f redete arter
Rene artsfredninger vil som regel ikke vare
tilstrekkelig til A sikre en arts eksistens.

For eksempel vil en artsf redning ikke sikre
en art mot indirekte virkninger, f.eks. utras-
ninger som folge av vassdragsreguleringer.
Dette er et aktuelt problem for masimjelten
(jf. Elvebakk og Molster 1982, Skifte 1982,
Elvebakk 1984).

At en fredning ikke er ensbetydende med
at en art er sikret for f remtiden er altaihauke-
skjeggens (Crepis multicaulis) skjebne (jf.
Hsiland '1981) et sorgelig eksempel pA.

Det vil derfor vere aktuelt A fremme for-
slag om omrAdevern for utvalgte voksesteder
for bl.a. de fredete artene nAr det pAgdende
registreringsarbeid er kommet noe lenger.
Hittil er det imidlertid utarbeidet utkast til en
verneplan for sjeldne plantearter for Aust-
Agder fylke (Fylkesmannen i Aust-Agder
1982). For Buskerud (Fagernas 1983) og
Vestfold (Akland 1984 a, b) foreligger detal-
jerte registreringsarbeider med konkrete
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verneforslag som et faglig grunnlagsmate-
riale for et verneplanutkast.

PA mange mAter er det forst etter frednin-
gen det viktigste sikringsarbeidet starter.
For de fredete artene har en derfor utarbe,-
det et handlingsprogram (jf . Hotade djur och
vaxter i Norden 1982) for A bevare dem. Et
slikt handlingsprogram omfatter m6lsetting,
oppfolging av status, forskning/utredning av
trusselsfaktorer, utredninger av ytterligere
tiltak for 6 bevare arten, eventuelle informa-
sjonstiltak og klargjoring av organiseringen
og ansvarsfordelingen vedrorende det videre
arbeidet.

En kan sporre om en slik innsats bsr iverk-
settes bare for 6 holde truete arter i live i Nor-
ge. Et hovedpunkt i norsk og internasjonar
naturvernstrategi er imidlertid 6 bevare
naturens mangfold ("diversitetu). Med de pro-
gnoser en i dag har for utryddelse av arter, er
aktive forvaltningstiltak nodvendige for A
hindre en betydelig reduksjon i antall arter
og biotoper. Innen dyreriket har en lenge be-
visst satset pA kunstig oppformering av tru-
ete arter og senere utsetting i naturlige bio-
toper. Ogsi for planter vil nok dette dess-
verre bli mer aktuelt.

En mAte 6 redde truete planter pA, er d opp-
rette sarskilte genbanker (Symposium om
genbanker 1978, Synge & Townsend 1979).
Dette kan gjores ved A oppbevare lrs under
spesielle betingelser, eller dyrke planter i en
botanisk hage. Sibirstjernen trives bra i bota-
niske hager selv om den blir seende noe
annerledes ut. Et alvorligere problem er at
den hybridiserer med andre Asfer-arter som
er vanlige i kultur, og faren for innblanding
av andre gener er siledes noe en mA ta hen-
syn til ved dyrkingen.

Til planter med svert isolerte forekomster
er det oftest knyttet spesielle plantegeogra-
f iske, systematiske, okologiske og genetiske
problemstillinger. NAr det gjelder sibirstjer-
nen, har Haugseth (1969) noye studert disse
forhold slik at vi for denne arten har et meget
godt grunnlag for d vurdere nodvendige for-
valtningsmessige tiltak. For de ovrig fredete
artene gjenstAr et slikt f orsknings/utred-
ningsarbeide.

Ut fra det som er nevnt foran under sibir-
stjernen, vet vi at slike forvaltningsmessige
tiltak kan bli omfattende. Dette er et arbeid
som mA pdg6 sA lenge arten er truet og kan
kreve betydelige ressurser bAde av faglig og
skonomisk art, men al amatarer og andre
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enkeltpersoner kan utfore en avgjorende inn-
sats pA dette felt, er Jorunn Sakrisvoll et eks.
empel pA.

Summary
Four plant species have so far been protect-
ed throughout Norway, viz. Aster sibiricus,
Braya purpurascens, Oxytropis def lexa, and
Viscum album. Other species protected lo-
cally are not included in this survey. Viscum
album was formerly collected for sale for use
as a Christmas and New Year decoration
olant.

The other species have their small Western
European populations restricted to Norway.
They are all classified as immediately en-
dangered species according to the IUCN Red
Data Book, and their protection is part of the
international effort to protect endangered
species, cf. the recommendations of the
Bern Convention (Convention on the Conser-
vation of European Wildlife and Natural
Habitats). The Ministry of Environment has
worked out programmes of action suggest-
ing goals for future work, various orotective
measures, research, information, and shar-
ing of responsibility for the protected spe-
ctes.
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Nyfunn

Norges ostligste forekomst av
hiniebregne f remdeles intakt
I referatet til Norsk Botanisk Forenings (Ost-

landsavdelingens) sommerekskursjon 1977

skrevet av Knut Halvorsen og undertegnete
ble det hevdet at hinnebregnen(Hymenophyl'
lum wilsonii) var i f erd med A do ut pA sin ost-

ligste forekomst i Norge (se Blyttia 36, s. 108,

1978). Dette medfarer heldigvis ikke riktig-
hot I

Denne Norges ostligste hinnebregneloka'
litet er i de beryktete Jentefjellan som for ca.

1965 dannet en stupbratt og svingete innkjor'
sel fra Spindsodden i ost over Nordsundbrua
til Farsund by. Navnet Jentefjellan kommer
av at ei jente for lenge sida tok livet sitt her

ved A kaste seg i sjoen utfra bergveggen. I

midten av 1960'Ara ble vegforbindelsen over

Jentefjellan til Farsund forbedret ved en ny

tras6 som ble lagt over ei bru parallelt med

den gamle vegen langs bergsida. Hinnebreg-
nen vokser i en fuktig, mork, nordvendt berg'
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vegg i en av svingene til gamlevegen' om-

trent5movervegbanen.
Fra 1968 har jeg nesten Arvisst f ulgt hinne-

bregnen i Jentefjellan. | 1968 var forekomsten
meget god, og bregnen dekket mer eller
mindre sammenhengende ei ca. 2 m2 f late'
Men sA gikk det dArligere med den, ogi 1977,

da jeg viste den fram for sommerekskursjo-
nen, var det bare noen visne rester igjen. I de

pAfolgende Aravar det ikke noe A se til hinne-

bregnen. Bortgangen skyldes kanskje for'
styrrelse av lokaliteten i forbindelse med an-

legget av den nye vegen, men helst er det vel

de intense torkesomrene i 1976 og 1977 som

mA bere hovedansvaret for den tilsynelaten'
de bortgangen.

I Ar. 1984, besskte jeg lokaliteten pA nytt,
og til min gledelige overraskelse var hinne'
Oiegnen fommet tilbake i form av noks6

soint<te blader. Men forekomsten later til A

vare levedyktig, og det ser ut til at vi fortsatt
kan fA beholde hinnebregnen intakt pA sin

ostligste lokalitet i Norge. 
Kaus Halihnd
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Vern vire vekster

VERN
rARE
VEI(STER

Nedanfor gjev vi eit utdrag av ein tale som miljo-
vernministerens personlege sekreter, Margunn
Ueland, heldt ved Apninga av plantekampanje6ret
1984/85 i regi av den norske avdelinga av Verdens
Villmarksf ond.

Sidan Miljoverndepartementet vart oppretta i

1972 har sikring av trua og sArbare plante-
artar vore heller l6gt prioritert i naturvern-
arbeidet i Noreg. NAr me nA skal trekkja opp
linjene for dette arbeidet framover, seglar
vern av trua artar opp som neste satsnings-
felt.

Det er to hovedgrunnar til at dette arbeidet
til nA har statt i skuggen: Den fsrste er at
hovedvekta i plante-vernearbeidet har vore
lagt pa omrAdevern, ikkje pA artsvern. Den
andre er at me har hatt ein mangelfull over-
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sikt over statusen pA dei sjeldnaste plantane
vAre.

Me har satsa pd fylkesvise verneplanar for
serleg utsette naturtypar: myr, vAtmark,
edellauvskog. Miilet har voreier d sikra eit
nettverk av urorte og representative omr6de i

kvar landsdel. Pr. 1.1 .84 er 20 av dei fylkes-
vise verneplanane for desse naturtypane
vedtekne, og fleire er til slutthandsaming.
Det er oppretta i alt 530 naturreservat og 46
landskapsvernomrAde. MAlsettinga er opp-
retting av 100 verneomrdde kvart Ar fram-
over. Arbeidet vil d6 vera sluttfort i 1990.

Me har altsi kome sd langt i dette arbeidet
at me nA kan f inna f ram til andre satsingsfelt
innan vernearbeidet. Aller fsrst mA me setja
inn fleire krefter pA tilsyn, forvaltning og
skjotsel av dei verneomrAda som alt er opp-
retta. Dette er viktig. Dernest peikar arbeidet
med trua artar seg ut.

| 1978 fekk me ei fellesnordisk liste over
uHotade djur og vdkster i Norden". Eit arbeid
Miljoverndepartementet sette i gong i 1975
Iarte tram til ei forebels liste der olantane
vart inndelt i tre kategoriar: truleg utdoyde,
akutt trua, s6rbare og sjeldne artar. Med den-
ne lista som grunnlag oppsokte ein dei mest
aktuelle lokalitetane til artane i Sor-Noreg
(t.o.m. Trondelag), og i 1980 lAg rapporten
uTruete og sArbare plantearter i Sor-Norge,
pA bordet. Ein tilsvarande rapport for Nord-
Noreg vil me vonaleg fa i 1984 eller tidleg i

1 985.
Pd bakgrunn av Sor-Noreg-rapporten gjekk

det ut eit signal f rd Miljoverndepartementet i

1981 til alle fylkesmennene om at ein burde
gje dette arbeidet "hog prioritetu. Det har
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forebels fort til at Buskerud og Vestfold -begge fylke med mange trua artar - har
gjort tilleggsundersokingar. Men det er berre
Aust-Agder som har utarbeidd eit utkast til
ein konkret verneplan.

Av rapportane gdr det fram at det hastar
med A fA sikra ein del av dei mest utsette
lokalitetane for dei mest utsette artane. Ein
md over f rA registreringsfasen til vernefasen.
SA snart fylka fir unna dei fylkesvise verne-
planane pA myr, vAtmark og edellauvskog,
bar fylka setja i gong arbeidet med akutt trua
og sArbare artar. Me reknar med at dei mest
utsette Austlandsfylka bar kunne koma i

gong i 1985 med dette. Det mA ogsA setjast
inn ressursar pA forskning pa dette feltet.

Kva verkemiddel kan me sd ta i bruk? Arts-
fredinga har me teke i bruk tidlegare. Alt i

191 1 fekk med f reda plantelivet i Dovrefjell,
og i1918 fekk me plantelivsfredning pA
Hovedoya ved Oslo. Misteltein vart freda i

1956, sibirstjerne i 1981, og ifjor purpurkarse

og masimjelt. Dei tre sistnemnte f inst bare i

Noreg i heile Vest-Europa, og me pliktar etter
Bern-konvensjonen d verna desse.

Men, me veit at artsfredning ikkje er nok
for 6 redda arten f rd 6 bli utrydda. Me bor der-
tor talgja opp med eit vern av sjolve vokse-
staden. Dette kan gjerast ved at plantefore-
komsten blir f reda som botanisk naturminne.
Der det finst andre verneverdige naturkvali-
tetar i omrAdet, vil det vera aktuelt A verna
storre areal som naturreservat.

I tilfelle der voksestaden til arten ikkje ser
ut til A vera trua, kan det vera aktuelt A unngd
formelt vern for A unngA at staden blir kjent.
Dette gjeld serleg for nokre av orkideane
vAre som er utsett for plukking. Men eg trur
ikkje at hysj-hysj-taktikken er den me skal
velja framover. Som ei hovedlinje md me sat'
se meir pd sakleg informasjon og haldnings'
skaoande verksemd.

s-*-*-_

//hro.*,-n /42*(
/tJ
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Strandkal, Crambe maritima,
funnen i Froan, Sor-Trsndelag
Seakale, Crambe maritima, found in Froan, western central Norway

Egil Ingvar Aune & Arne A. Frisvoll

Botanisk avdeling
Universitetet i Trondheim, Museet
Erling Skakkes gl. 47
7000 Trondheim

Under f eltarbeid i Froan pA Trondelagskysten
fann vi '17. august 1982 eit bestand av strand-
k|l (Crambe maritima L.). Lokaliteten er: Sor-
Trondelag, Froya kommune: Fagerholmen
(namnet er henta f rA sjokart 42), NS '1'106. Her
stod det eitt, til synes veletablert, bestand pd
ca. 0,3-0,5 x 2 m. Plantene var f rodige og
med fullt utvikla skulper. Dei stod i ein ndrift-
vollD av ilanddrivne skjel (o-skjel). Funnet er
belagt i herbariet ved museet i Trondheim
(TRH).

Fagerholmen i Froan (64' 05' N)er ny nord-
grense for arten. Den tidlegare nordgrensa
var pA omlag 60" 20' N i det sorlege Botten-
havet - Finskebukta (Hulten 1971). Neraste
kjente veksestaden pA norskekysten er i Sola
kommune i Rogaland. Figur 1 viser den kjen-
te utbreiinga av strandkAl i Noreg. Kartet
viser belagt materiale i dei offentlege herba-
ria i Oslo (O), Stavanger (SVG), Bergen (BG),
Trondheim (TRH) og Tromso (TROM). Fem
eldre belegg i Oslo og Bergen er ikkje merka
av pA kartet, da lokaliseringa er for uviss eller
upresis (,,Kristianiar, < Fredrikstad" og nJarls-
bergu;.

Kartet viser at arten er mest vanleg pA

strendene kring dei ytre delane av Oslofjor-
den (Ostfold, Vestfold og Telemark). Elles er
det spreidde lokalitetar i Agder-fylka og
Rogaland. Utanom Noreg finst strandkAl frA
dei britiske syane i vest tilAustersjoen i aust.
Ssrover gAr han til omlag 47" N i Frankrike.
Arten har og eit isolert utbreiingsareal ved
Svartehavet (Ball 1 964).

Pd figur t har vi fsrt inn drstalet for det
fsrste herbariebelegget frA kvart fylke. Ars-
tala er stigande langs kysten , trA 1842 i Asl-
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fold til 1959 i Rogaland og altsA 1982 i Ssr-
Trondelag. Dette tolkar vi slik at arten har
vore og er pd frammarsj i Noreg.

StrandkAlen har vorte fsrt til eit sorleg var-
mekjert element av strandplanter, saman
med artar som solvmelde (Atriplex laciniata
= A. sabulosal, hornvalmue (Glaucium tla-
vum) og strandtistel (Eryngium maritimumI

Nordhagen skriv i uVdre ville planter"
(Lagerberg et al. '1955, s. 142) at dei fleste
veksestadene for strandkdl i Noreg er i den
delen av landet som har hogast middeltem-
peratur for juli mAnad (16-18 'C). Dette var
lsr arten var funnen i Rogaland. Med bak-
grunn i fossilfunn pA Jeren frd den post-
glasiale varmetida skriv Nordhagen: uEllers
er det pAfallende d se hvorledes enkelte syd-
landske strandplanter i den siste mannsalder
har spredd seg fra Ssrlandet og vestover til
Rogaland (Atriplex sabu/osa og Eryngium
maritimum) Hvorvidt strandkAlen vil makte A

spre seg til Jaren pA nytt og vokse opp der,
mA fremtiden vise.r

Det siste viste seg altsA A slA til i lopet av
fA Ar. Men at strandkAlen skulle dukke opp
pA den kjolege Trondelagskysten kunne vel
knapt Nordhagen eller nokon annan ha tenkt
seg. Den neraste malestasjonen for lufttem-
peraturen er Sula fyr (63' 51 ' N). I folgje Bruun
(1967) er varmaste mAnaden august med
12,9'C i middel. Vintrane er til gjengjeld
milde med ein mAnadsmiddel pA + 1,2'Clor
kaldaste mAnaden som er februar.

Dersom strandkAlen kan klare seg i eit
slikt klima, burde han kunne finnast ogsA
andre stader pA strekninga Rogaland - Trcn-
delag, og kanskje enda lenger nord med?
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Fig. 1. Den kjende utbreiinga av strandkAl(Crambe
maritima) i Noreg. Fylkesgrensene er markerte ved
kysten, og Aret for forste innsamling i kvart fylke
er gjeve.

The known distribution of seaka/e (Crambe mari.
tima) ln Norway. The boundaries between the
counties are indicated, and the year of the first
collection in each county is given. As=gstfold,
Ve = Vestf old, Te = Telemark, AA - Aust-Agdet,
VA = Vest-Agder, Ro = Rogaland, ST = Ssr-Trsnde-
lag.

Summary
Seakale (Crambe maritima)is reported from
64" 05' N in Sor-Trondelag County, Central
Norway. A hundred years ago it was only
known from Ostfold and Vestfold Counties
around the mouth of Oslo Fjord. Since then it
has spread along the coast (Fig. 1). The new
site is also the northernmost known locality
of seakale in the world.
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Utsatte planteafter i Vestfold fylker en oversikt
Exposed vascular plants in Vestfold County, SE Norway - a survey

Tonje Akland

Botanisk hage og museum
Universitetet i Oslo
Trondheimsveien 23 B
0562 Oslo 5

Innledning
Prosjekt oUtsatte plantearter i Vestfold' ble
satt i gang som et ledd i den fylkesvise opp-
folging av prosjektet "Truete og sArbare
plantearter i Sor-Norgen 1977 -80 (Halvorsen
1980a, 1980b). Et resultat av det sor-norske
prosjektet var en oversikt der en del arter i

Sor-Norges flora ble plassert i 5 truethets-
kategorier. Denne oversikten er seinere blitt
revidert av et utvalg nedsatt av Miljovern-
departementet (Halvorsen 1984). 34 av artene
pA denne lista har hatt, eller har kjente lokali-
teter i Vestfold. FormAlet med arbeidet har
vert A kartlegge status for disse artene pA
kjente lokaliteter i Vestfold. En art, Viscum
album (misteltein), er imidlertid ikke tatt med
i denne undersokelsen, da det ved prosjekt-
start forelA planer for en separat undersskel-
se av denne arten.

Denne artikkelen omhandler endel gene-
relle aspekter ved utsatte plantearter i Vest-
fofd, og er basert pA 2 rapporter (Okland
1984a, 1984b).

Jeg vil rette en takk til alle amator- og fag-
botanikere som har bidratt med hjelp og opp-
lysninger i forbindelse med prosjektet og
denne artikkelen, og en serlig varm takk til
min mann, Rune Halvorsen, og oppdrags-
g iveren, naturvern inspektar Karl Hagelund.

Terminologi og definisjoner
Artene er fordelt p6 5 truethetskategorier.
Def inisjonene p6 disse tolger A|Jand (1984a)
og Halvorsen (1984).
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En del arter med usikker status er midler-
tidig plassert i kategoriene 2 eller 4.

Med begrepet utsatfe plantearter menes
alle arter som er plassert i en av kategoriene
0,1,2,3 og 4. Med begrepet truete plantearter
menes alle arter som er plassert i kategori-
ene 0, 1 og 2.

Grunnlagsmateriale og metoder
Opplysninger om lokaliteter for de 33 under-
sokte artene baserer seg pA:

(1) Gjennomgang av herbariebetegg i Bota-
nisk Museum, Oslo.

(2) Gjennomgang av Flora-Atlas-kartoteket i

Botanisk Museum, Oslo, for arter som er
behandlet i Flora-Atlas.

(3) Gjennomgang av materiale innsamlet av
Rune Halvorsen 1978-80, jfr. vedlegg til
Halvorsen (1980b).

(4) Korrespondanse og samtaler med ama-
torbotanikere i Vestfold og Telemark, lek-
torer ved Tonsberg videregdende skole
og vitenskapelig ansatte ved Botanisk
Museum, Oslo.

(5) Gjennomgang av serlig relevant littera-
tur.

Lokalitetene ble fortrinnsvis oppsokt i arte-
nes blomstringstid. Alle kjente lokaliteter for
utsatte arter i Vestfold ble oppsokt under
feltarbeidet, sd nar som lokaliteter som er
svert unoyaktig angitt, lokaliteter som ble
erklert sikkert utgAtt i 1980, og lokaliteter
som jeg fikk kjennskap til for sent for felt-
studier.
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Forallefunnbledetnotertnoyaktiglokali- samme artene iVestfold. Vi ser at 9 (10?)
tetsangivelse, vegetasjonsbeskrivelse, even- arter er utgatt fra alle kjente lokaliteter i

tuelle inngrep, truselsfaktorer, kulturpAvirk- Vestfold, 5 (4?) er i sterk tilbakegang, 2 er i

ning og spesielle verneverdier. I de tilfeller markert tilbakegang og 3 har uendret status.
arten ikke ble f unnet, ble alle synlige inngrep 7 av artene har usikker status.
og eventuelle mulige Arsaker til utgang Av tabell 2 ser vi at av 123 kjente lokaliteter
notert. En utforlig presentasjon av disse i Vestfold var bare 36 intakte pr. 1983, dvs.
resultatene f innes i @kland (1984b). 29%, mens pA hele 45 lokaliteter, dvs. 37o/o,

var artene utgdtt. Videre ble artene registrert

Resurtarer i"T l'""J:? ?l!i:j liJ'"$xi\1":i3ill 13
Tabell 1 viser de 33 artene som er undersokt hadde derfor usikker status. PA 7 av lokali-
fordelt pd de 5 truethetskategoriene, og an- tetene (6%) ble ikke den ettersokte arten fun-
givelse av antatt bestandsutvikling for de nettiltrossforatdetikkebleobservertnoen

Kate- Latinsk
goil navn

Norsk
navn

Bestandsutvikling
i Vestfold

0 Liparis loeselii
Sium latifolium
Valeriana dioica

1 Berula erecta
Oenanlhe aquatica

2 Carex riparia
Cephalanthera rubra
Epipactis palustris
Eryngium maritimum
Glaucium f lavum
Herminium monorchis
Malaxis monophylla
Melampyrum cristatum
Ranunculus lingua
Scirpus setaceus
Vicia pisiformis
Viola hirta

3 Anemone pratensis
Cuscuta epithymum
Glyceria declinata
Ranunculus cymbalaria
Scirpus radicans
Zostera nana

4 Alopecurus arundinaceus
Carex elata
Carex hartmani
Chimaphila umbellata
Dactylorhiza sambucina

Eupatorium cannabinum

Utgatt
UtgAtt
UtgAtt

Utgett
Svak tilbakegang

Usikker
Usikker
UtgAtt
UtgAtt
Sterk tilbakegang
Utgatt
Utgatt
Markert tilbakegang
Svak tilbakegang
Utgatt
Usikker
Svak tilbakegang

Svak tilbakegang

f ettblad
stor vasskjeks
smAvendelrot

vassk,eks
hestekiorvel

kjempestarr
rod skogfrue
myrf langre
st randt istel
gul hornvalmue
honningblom
knottblom
kam-marimjelle
kjempesoleie
bu stsivaks
ertevikke
lodnef iol

kubjelle

buesotgras
saltsoleie
buesivaks
dvergAlegras

f lueblomst
fjorehoymol

Sterk tilbakegang
Sterk tilbakegang
Svak tilbakegang
Ingen endring

Ingen endring
Sterk tilbakegang
Sterk tilbakegang
Sterk tilbakegang
(UtgAtt?)
Markert tilbakegang
Usikker
Svak tilbakegang
Svak tilbakegang
Usikker

timiansnvltetrAd Usikker

slrandreverumpe Ingen endring
bu n kestarr
hartmansstarr
bittergronn
sostermarihand

hiortetrost
Myriophyllum verticillatum kranstusenblad
Ophrys insectifera
Rumex maritimus
Veronica anagallis-aquatica vassveronika

Tabell 1. Oversikt over utsatte arter iNorge som forekommer iVestfold, med angivelse av antatt be-

standsutvikling i tylket.
Llst ol exposed specles in Norway that occut in Vesttold, with indications of changes in their popul-

ations.
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Status pdr

lokalitetene ABC

Totalt antall
o/o

Tabell 2. Status for lokaliteter i 1983, fordelt oA
truethetskategorier. A - Gjenf unn eller nyf unn, B

- trolig intakt, men ikke oppsokt, C - ikke f unnet
(ukjent Arsak), D - trotig utgatt, E - utgett, F -lkke funnet eller ikke oppsokt pa grunn av unayak-
tig eller feilaktig angivelse.

Status lor the stations in 1983 divided into
threatening categories. A - intact, B - probable
intact, but not searched for in the field, C - not
found (reason unknown), D - probably extinct, E
- extinct, F - not lound or not searched for due
to inexact loca lization.

Apenbar drsak til utgang. De 36 intakte loka-
litetene fordeler seg pa 18 av de 33 under-
sokte artene, dvs. at 15 av artene ikke ble
gjenfunnet under feltarbeidet.

Tendensen er altsa en sterk tilbakegang,
b6de i antall lokaliteter og i antall arter.
Tabell 3 viser hvorledes utarmingen av flo-
raen i Vestfold gradvis har forverret seg. Det
er en tydelig tendens at en stadig storre pro-
sentvis andel av lokalitetene gAr tapt Arlig. Vi
ser av tabellen at i perioden mellom 1900 og
1920 var det totalt sett ca. 1,joh av lokalitete-
ne som gikk tapt Arlig, mens det samme tallet
for perioden 1975-83 y?t 3,40/0. Naturlig nok
har denne forverringen gjort seg mest gjel-
dende for arter i kategoriene 0, 1 og 2 (truete
arter).

Tabell 4 viser fordelingen av arter og lokali-
teter med pAviselig tilbakegang eller utgang,
pd ulike truselsfaktorer. Det er pAvist tilbake-
gang pA 78 lokaliteter av totalt 104 som det
har vart mulig A anslA eventuelle endringer i

Sum

Kategori 0
Kategori I

Kategori 2
Kategori 3
Kategori 4

00 0 0 3 1 4
1000113
602725242
1314310233
16 1 1 B 6 I 41

3627184515123
2925153712

t (tidspunkt) 1800 1900 1920 1 940 1 960 1 975 1 983

Totalt Antall lok. sett etter t
% lok. .utgdtto i perioden inntil t
% lok. nutgattD pr. ar i perioden
inntil t

Kategori
0, 1 og 2 Antall lok. sett etter t

% lok. "utgatt, i Perioden inntil t
% lok. uutgAttD pr. ar i perioden
inntil t

Kategori
3 og 4 Antall lok. sett etter t

% lok. uutgAtt' i Perioden inntil t
% lok. nutgAttD pr. ar i perioden
inntil t

81

20

1,0

29
17

no

52
21

1,1

Tabell 3. Antall forekomster sett etter gitte tidspunkter og beregning av antall lokaliteter utg6tt pr. Ar i
gjennomsnitt i hver periode. Utgangspunktet for beregning er at alle lokaliteter var intakte i forste halv-
del av 1800-tallet, og tar altsA ikke hensyn til at noen kan vare nyetableringer i seinere tid.

Number ol occurrences observed after prescribed vears.

tzJ

49

1A

101

18
66 56 49
19 15 13

1,0 0,8 0,9

10 8
23 20

1,5 2,5I,Z2,1

29

28
28

39
I
0,6

49 43
612

0,3 0,6

36
27

3,4

17 13
41 24

ob
1.1

Sli- Utbyg. Opp-
tasje ging dyrk-

ing

Dre- Opp- Over- Pluk.
nering hort beiting king

beiting

For- Til-
sump- feldig

utgang

Lokali- Antall
teter o/o

Arter Antall
"/o

1220126
1726158
I 13 I 5

24 39 27 15

8
10

q

12

7

2115

433
544
323
969

Tabell 4. Lokaliteter med pdviselig tilbakegang eller utgang fordelt pd truselsfaktorer. prosentvis tor-
deling pd truselsfaktorer er beregnet pA grunnlag av alle lokaliteter med pAviselig tilbakegang eller ut-
gang, hvor det har vert mulig a ans16 truselsfaktor med rimelig grad av sikkerhet.

Slations with marked decline or extinction, divided into groups according to dif ferent threats.
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Totalt

Kategori 0
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

3(0)
3(1)

36( 6)
30 (13)

30 (16)

0

0

4 (1)

5 (1)

5 (0)
1(
8(

0

0
1 (1)

0

0 1(0)
00
(1) 5 (0)

(5) 0
(3) 0

000
000
2)00
0) 0 11 (4)
B) 4(1) 0

10

6

0 2(0)
2 (1t 1 (0)

0 19 (2)

1 (1) 1 (1)

0 7(4)

Totalt antall 102 (36)
o/o

14 (2\
14

14 (10)
14

4 (1)

4
11 (4)

11

1e (e)

19
3 (21

3
6 (0)

6
30 (7) 1 (1)

29 1

Tabell 5. Lokaliteter fordelt pA truethetskategori og pa vegetasjonstype. I parentes antall intakte lokali-
teter. Vegetasjonstyper: A - beite, fukteng, kultureng, B - kalkt@rreng, kalkfuruskog, skogkanter og
annenrikskog,C-fattigskog,D-sandtsrreng,E-innsjoer,tjern,bekkerogg'otter,F-myr,G-
sump, H - strand, | - grunt hav.

Stations divided according to threatening categories and vegetation types. Number of intact statlons
are given in brackets. A - pastures, moist meadows, B - calcareous dry meadows and pine forests,
f orest rims and other f orests rich in nutrients, C - lorests poor in nutrients, D - dry sandy meadows, E

- lakes, tarns, brooks and d itches, F - m ires, G - s wamps, H - sea shores, I - shallow marine bavs.

status for. Dette svarer Iil 75o/o. Vi ser at 20
lokaliteter (eller 260/o av lokalitetene med
endret status) har vart utsatt for utbygging,
mens 13 (17oh) nat vart utsatt f or slitasje. 12
lokaliteter (1Sok) har v@rt utsatt for opp-
dyrking, mens pa 9 av lokalitetene (12%)
skyldes trolig tilbakegangen (eller utgangen)
tilfeldige svingninger i populasjonsstorrel-
sen til den aktuelle arten. Opphort beiting
har vart en viktig truselsfaktor pi 8 lokali-
teter (10%). Drenering, sterk beiting, pluk-
king/luking og forsumpning har hatt noe
mindre betydning. OgsA med utgangspunkt i

antall arter har utbygging vert den viktigste
truselsf'aktoren; 13 av artene (39%) har vert
utsatt for utbygging pA en eller f lere lokali-
teter, mens 9 av artene (27o/o\ har vart utsatt
for oppdyrking og 8 av artene (24o/o) har varl
utsatt for slitasje.

Tabell 5 viser antall lokaliteter i de 5 kate-
goriene fordelt pA ulike vegetasjonstyper.
For 21 av de totalt 123 lokalitetene har det
ikke vart mulig A anslA hvilken vegetasjons-
type arten har vokst i.29o/o av lokalitetene er
i strandvegetasjon, 19oh er i eller ved elver,
innsjoer, tjern, bekker og grofter. Skogkant-
vegetasjon, kalktorreng, kalkf uruskog og
annen rik skog utgjor til sammen 14ok av
lokalitetene, like stor andel som f ukteng og
ku lt u reng.

Tallene i parentes i tabell 5 viser antall sik-
kert intakte lokaliteter. Sterkest tilbakegang
i antall lokaliteter finner vi for vegetasjons-
typene myr, beitemark og strand, men be-
tydelig tilbakegang har det ogsA vert for

170

typene sandtorrenger og elver, innsjoer, tjern,
bekker og grofter.

Fig. 1 viser den geograf iske fordelingen av
de 123 undersokte lokalitetene i Vestfold. Vi
ser at hovedtyngden av lokalitetene har vert
og er langs kysten, mens relativt fA lokali-
teter har vert eller er i innlandsbygdene. Vi
ser ogsA at lokalitetene i innlandsbygdene
hovedsakelig har forbindelse med vassdrag.
Ut f ra f iguren synes det imidlertid ikke A vere
noen geograf isk tendens i fordelingen av in-
takte lokaliteter.

Diskusjon
Materialet inneho.lder visse begrensninger.
Dette gjelder serlig tallene i tabell3. For det
fsrste var plantesamling langt vanligere i tid-
ligere tider enn det er nA, blant annet pd
grunn av at det da var f lere amatorbotanikere
som drev innsamling. For det andre har det
ikke vert noen systematisk ettersokning
etter lokaliteter, verken gamle eller nye, tar
nProsjekt truete og sArbare plantearter i Sor-
Norge, 1977-80 (Halvorsen 1980a, 1980b).
Funn av nye lokaliteter har derfor oftest vert
mer eller mindre tilfeldige. For det tredje har
enkelte arter vart mer (popul@re, for samle-
re enn andre (jfr. Resvoll 1945). Serlig er en
del arter i kategoriene 3 og 4 dArlig under-
sokt, og flere av disse har fremdeles usikker
status. Materialet er altsA ikke fullstendig,
men er stort nok til A vise de viktigste tenden-
sene.

KystomrAdene omkring ytre og midtre
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Fig. 1. Geografisk fordeling av lokaliteter for ut-
satte plantearter i Vestfold. Prikker angir intakte
lokaliteter pr. 1983, sirkler angir ovrige lokaliteter.

Distribution of stations tor the investigated spe-
cies in Vestfold. Dots - intact stations, circles -other stations.

Oslofjord er blant de omrAdene i landet som
har det gunstigste sommerklimaet (Gjerevoll
1973). Mange av de utsatte planteartene i

Sor-Norge er varmekrevende (Halvorsen
'1984), og dette, samt kystomrAdenes gun-
stige geologi, forklarer hvorfor de f leste loka-
litetene for utsatte plantearter i Vestfold fin-
nes langs kysten og hvorfor Vestfold er et av
de fylkene som har hatt flest lokaliteter for
utsatte plantearter (Halvorsen 1984).

Vi har sett at det har vert en sterk tilbake-
gang iantall lokaliteter, at utbygging, slitasje
og oppdyrking er de viktigste Arsakene til
dette, og at strandvegetasjonen er det vik-
tigste tilholdsstedet for utsatte plantearter i

Vestfold. Disse forholdene skyldes at bruken
av Vestfoldkysten i friluftssammenheng har
vert stadig okende; det har vert en meget

Blyltia 42:167 -172; 1984

Fig. 2. Kam-marimjelle (Melampyrum cristatumL
er en vakker plante som dessverre har hatt en mar-
kert tilbakegang i Vestfold.

Melampyrum cristatum, a species with a ma*ed
decline in Vesttold.

Fig.3. Kubjelle(Anemone prctensis), danner f rem-
deles store bestander pa sandt@rrenger flere ste-
der i Vestfold, men arten er noe utsatt for trAkk.

Large stands ol Anemone pratensis are still pre-
sent on dry, sandy meadows in Vesttold, but this
species ls exposed to trampling.
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sterk utbygg ing (f ritidsbol i ger, smAbAthavner
etc.) og en stadig okende slitasjepdrvirkning.
Et godt eksempel pA en art som har forsvun-
net fra fylket som folge av utbygging og sli-
tasje, er strandtistel (Eryngium maritimum)
(6kland 1984b, Halvorsen 1982).

En del arter er trolig avhengig av et mode-
rat beiteoress for ikke A bli utkonkurrert av
andre arter. Dette forklarer hvorfor beitemark
har hatt en relativt stor andel av lokalitetene.
Den sterke tilbakegangen pA slike lokaliteter
mA sees i sammenheng med omleggingen av
landbruket fra husdyrhold til korndyrking.
Fra 1966 til 1982 har det tilnermet vart en
halvering av storfebestanden og slAtteeng-
arealet, og arealet av kulturbeite er redusert
til en fjerdedel. Samtidig har det vert en be-
tydelig okning i kornarealene (Statistisk Ar-
bok 1967, 1983). lmidlertid kan ogsd beite-
trykket bli for stort for noen arter. Kam-mari-
mjelle (Melampyrum cristatum)(Fig. 2) er tro-
lig en art som krever moderat beiting, men
som kan forsvinne ved for sterk beiting.
Enkeltartenes relasjoner til ulike typer av pA-
virkninger (som f.eks. ulike grader av beite-
intensitet) krever imidlertid videre forskning.

En annen vegetasjonstype som nA er sjel-
den i Vestfold, er myr. Det opprinnelige myr-
arealet i Vestfold er bare ca.2ok (Moen 1973),
og den prosentvise tilbakegangen av myr-
arealet har v@rt spesielt stor i fylket. Myrer
og andre fuktige biotoper har ofte vert ut-
satt for drenering med pifolgende gjenvoks-
ning eller oppdyrkning. Dette forklarer hvor-
for alle kjente myrlokaliteter f or utsatte
plantearter i Vestfold ni er odelagte.

Tidligere var det svart vanlig at botanisk
interesserte samlet og presset sjeldne plan-
ter. Til tross for at de fleste nA er oppmerk-
somme pd denne viktige truselen mot utsat-
te plantearter, forekommer fremdeles pluk-
king mot bedre vitende.

Konklusjon
Utarmingen av f loraen i Vestfold skjer i sta-
dig okende tempo. Utbygging, slitasje og om-
leggingen i landbruket fra husdyrhold til
korn- og gronnsakdyrking er noen av de vik-
tigste 6rsakene til dette. lmidlertid er en del
arter dArlig undersokt bAde i Vestfold og
generelt i Sor-Norge (f.eks. gul hornvalmue
(Glaucium llavum), strandtistel (Eryngium
maritimum), kjempesoleie (Ranunculus lin-
gua) og buesotgras (Glyceria declinata)).
Grundigere undersokelser av mulige lokali-
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teter for slike arter kan gl flere nye lokali-
teter. PA noen lokaliteter der artene frem-
deles er intakte, er det nodvendig med snar-
lige tiltak. Trolig vil vern av omrAdet arten
vokser i, eller vern av vegetasjonstypen den
finnes i, gi det beste resultatet.

Summary
This paper is based on results f rom the conti-
nuation in Vestfold County of the "Project
threatened and vulnerable olants in Southern
Norway". Out of the 33 species searched for
in the f ield in '1983,9 are definitely extinct at
all known stations in Vestfold, and out of the
total of 123 known stations, only 36 were in-
tact. The most important reasons for this de-
cline are human building activity and stress,
mostly due to trampling. The rate of impover-
ishment of the f lora of Vestfold is increasing,
and immediate reactions are necessary to
combat this tendency.
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Rafflesia arnoldiir verdens stsrste blomst
Rafflesia arnoldii - the biggest flower in the world

Anders Danielsen

Botanisk hage og museum
Universitetet i Oslo
Trondheimsveien 23 B
0562 Oslo 5

Verdens 7 underverk i Oldtiden har vi alle hort om

- de var laget av mennesker. Ingen har forsskt
seg pA A utpeke botanikkens 7 underverk - natu-
rens egne. Men ett av dem matte bli Raftlesia
arnoldii R.Br., verdens storste blomst.

Enkelte av leserne vil tenke p6 gentlemans-
tyven Raffles i Detektimen, og da er de inne
pA noe. En navnebror av denne TV-helten er
blitt oppkalt i plantenavnet Ratf lesia arnoldii.
Det aner oss at ogsA en Arnold mA vere in-
volvert.

De to personene som har fAtt sine navn
latinisert i dette blomsternavnet, var englen-
dere som foretok en reise p6 Sumatra i 1818.
Sir Thomas Stamford Raffles var general-
loytnant, kolonialadm i n istrator, natu rf orsker,
etnograf og Singapores grunnlegger. Dr.
Joseph Arnold var lege, naturforsker og mA
dessuten regnes som selve oppdageren av
planten, selv om han fikk den forevist av en
malayer. Fire Ar etterpA ble den formelt be-
skrevet av botanikeren Robert Brown iTrans-
actions of the Linnean Society i London.

En plantebeskrivelse er i og for seg en hoy-
tidelig sak som mA folge visse regler for A
vere gyldig. Vi skal ikke gA i detalj her, men
bare nevne at beskrivelsen skal vare pA latin,
og at navnet skal vere todelt. I dette tilfelle
altsA slektsnavnet Rafllesia og artsnavnet
arnoldii, pAhengt R.Br. etter beskriveren.
Resten av "dApeno er lite spennende.

Et inspirert brev
Da er beretningen om det nesten utrolige
funnet i tropeskogen mye morsommere les-
ning. Ombord i ekspedisjonsbAten noen fA
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dager etter oppdagelsen skrev Arnold et
langt og begeistret brev til vennen Dawson
Turner i England, et brev som faktisk ikke ble
trykket i sin helhet tsr i 1973. Turner var en
britisk botaniker som studerte moser, lav og
serlig alger. Et brev hadde nok atskillig mer
A si i tidligere tider enn n6tildags. Arnolds
166 Ar gamle brev er iallfall litt av en perle for
botanisk ettertid.

Brevet er sA langt at det ville fylle 5-6
trykksider i Blyttia. Det er ekstra omstende-
lig og har en masse detaljer om turen, om
oppdagelsen, om hvordan blomsten sA ut og
luktet, og om utsiktene til at den kunne bli
beskrevet og ellers bli kjent hjemme i Eng-
land og resten av den usiviliserteu verden.
Arnold viser en sann oppdagerglede som han
uttrykker i datidens tunge akademiske stil,
delvis pA et engelsk som er vanskelig A gjen-
gi pA norsk, enn si gammeldags norsk. Deler
av brevet siteres her som den underholdende
lesning det er.

uMen her har jeg den utsskte fornoyelse A
fortelle Dem om hva jeg betrakter som det
storste mirakel i planteverdenen; jeg hadde
dristet meg litt avgdrde fra selskapet og
plukket eksemplarer av forskjellige planter,
men sA kom en av de malayiske tjenere styr-
tende bort til meg med forundring i sine oyne
og sa: - Kom med meg, Sir, kom, en blomst
veldig stor, vakker, vidunderlig! Jeg gikk oye-
blikkelig med mannen omtrent et hundre
yards inn i jungelen, der han pekte pA en
blomst som vokste tett ned til bakken under
buskene, og den var virkelig forbloffende.
Min fsrste innskytelse var A skjere den los
og brere den til vAr hytte, og jeg trev derfor
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Fig. 1. Maleri av Bafflesia arnoldii p6 Botanisk
museum i Oslo. Bildet er 1 x 11/z m oe ble laget i

1939 av fakultetstegner Borgny Bay. Hennes for-
bilde(0 kjennes ikke. Bildet ble malt pA initiativ av
professor Jens Holmboe.

A painting, 1x11/z m, ol Rafflesia arnoldii by
Borgny Bay from 1939 in the Botanical Museum,
Os/o,

malayerens huggkniv og begynte A fjerne noe
av buskaset. Da oppdaget jeg at blomsten
vokste rett ut av en liten rot (kanskje sA tykk
som to f ingre eller litt meo som vokste hori-
sontalt, s6 derfor f ikk jeg snart blomsten los
og baret til vAr hytte. For A si som sant er,
hadde jeg vert alene, og hadde der ikke vart
noen vidner, tror jeg at jeg ville ha vart bange
for A nevne blomstens dimensjoner, sa meget
som den overgar enhver blomst jeg noen
gang har sett eller hort om, men jeg hadde
Sir Stamford og Lady Raffles med meg, og
en Mr. Presgrave, en respektabel mann som
bor i Manna, og de var like forbauset som jeg
hadde vart, og de vil kunne bekrefte sann-
heten.u

SA gir Arnold en lang og noyaktig skildring
av blomstens dimensjoner og hvordan de for-
skjellige delene sA ut. Leserne kan jo titte pA
bildet her i Blyttia og tenke pA hva de ville
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sagt eller skrevet om de hadde f unnet en slik
blomst. Lenger ute i brevet skriver Arnold:

uSir Stamford foreslo A preservere blom-
sten i spiritus, hvorforvi pakket den inn i fuk-
tig gress og sendte avgdrde to menn som bar
kassen blomsten lA i, hengende pA en bam-
busstang. Vi hApet pA, etter de instrukser
som ble sendt med blomsten, A finne den i

fin tilstand nAr vi vendte tilbake fra Pasum-
mah. Akk - da jeg kom tilbake til Manna,
fant jeg blomsten fremdeles i kassen, men
kronbladene var morkebrune, visne, fulle av
mark og som en ritten sopp; den eneste
delen som syntes A ha beholdt sin form var
fruktknuten. Jeg puttet derfor denne i spiri-
tus og sendte den tilFort Marlborough, sam-
men med to store knopper av den samme
blomsten. Disse knoppene befinner seg nu i

spiritus, og jeg akter A sende dem til Sir
Joseph Banks, som jeg har lovet enhver be-
merkelsesverdig ting til."

Et Ars tid senere kom virkelig dette sprit-
materialet til London, og planten kunne fA
sin beskrivelse. Arnolds tegninger og skisser
pA stedet var da til god hjelp. Her md inn-
skytes at Sir Joseph Banks var president i

Royal Society i London og hadde sorget forA
gi Sumatra-ekspedisjonen rikelig stotte bAde
vitenskapelig, okonomisk, moralsk - og ikke
minst ved A skaffe personlige kontakter i

fremmed land.

En 6tselblomst
uFsrste gang jeg sd blomsten svevet en
sverm av f luer over dens munning, og fluene
la oyensynlig sine egg i blomsten; den luktet
aldeles som bedervet kjott.r

Dermed slutt pd direkte oversettelse fra
Arnolds brev. Dette ble forresten det siste
brevet han skrev, fordi han dode ombord i

ekspedisjonsbAten et par uker etter opp-
dagelsen. Han hadde pAdradd seg en uhel-
bredelig feber pA den strabasiose turen i jun-
gelen, og han ble bare 36 drr.

I den tropiske fjellregnskogen omtrent
midt under ekvator og midt pd vestre del av
Sumatra, vokste altsA denne merkelige f rem-
toningen av en blomst i begynnelsen av for-
rige Arhundre - og gjor det ennA, om enn
ikke pA noyaktig samme f lekken (type-lokali-
teten). Det er selvsagt en grei sammenheng
mellom svermen av fluer som la egg i frisk
blomst og makk-mylderet i rAtnende blomst.
Raftlesia arnoldii er ellers ikke den eneste
olante som bruker stankstoffer for A lokke til
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seg atself luer og andre insekter. Fenomenet
er ogsA kjent fra andre blomsterplanter,
f.eks. arter av holurt (Aristolochia), munke-
hette (Aruml og 6tselblomst eller ordens-
blomst (Stapelia). Insektene finner mat sam-
tidig som de bestsver blomstene.

Ogs6 lavere planter eller sporeplanter lok-
ker til seg insekter som tydeligvis synes at
Atselstanken er deilig. Det skjer hos diverse
mokkmoser (Splachnaceae) og hos stank-
sopp (Phallaceae). Sporene blir spredd med
insektene mens de eter av disse mosene oo
soppene.

Blomstens storrelse og andre data
Blomster flest har noksA moderate dimen-
sjoner. Selv i tropene er fA blomster sA store
som 25 cm: omtrent det blir de storste ridder-
stjerner (Hippeastrum, som gjerne feilaktig
kalles Amaryllis).

Stsrrelsen av Ralf lesia arnoldiimed blom-
sten opp til 1 meter i tverrmAl er en overlegen
rekord, bdde i nAtid og tidligere jordperioder.
Raff lesia-blomsten er enkjonnet, s6 vi forstAr
spyfluenes betydning ved 6 fsre pollen over
fra hannblomst til hunnblomst. En enkelt
blomst kan veie hele 5 kg. Se bare pA knop-
pen: den er som et velvoksent kAlhode.

De fem blomsterdekkbladene er saftige og
ca. 5 cm tykke, de er mursteinsrode og vak-
kert spraglet med lyse flekker. Midt i blom-
sten er en sayle eller bolleformet skive med
enten tallrike stovveier eller mange stov-
berere. Frukten er et stort ber med mange
tra, men det hender ofte at de ikke utvikles.
Her skal det jo ikke mer til enn at det ikke f in-
nes noen hannblomst i rimelig nerhet.

Det bor nevnes at 9 andre arter av slekten
Rafflesia er kjent fra uMalesia>, som er et
bio-geografisk samlenavn for Malaya-halv-
oya, del malayiske arkipel og Filippinene. To
av disse artene er ennd ikke formelt beskre-
vet, forteller W. Meijer (se nedenfor). En
blomsterdiameter pA 60 cm er kjent hos en
av hans Rafflesia-arter, dvs. atskillig mindre
enn blomsten hos R. arnoldii.

Alle 10 Rafflesia-arlene er helsnyltere pA
de forholdsvis tynne slyngende stammene
av to viltvoksende malesiske vinranker (Tet-
rastigma glabratum og T. lanceolarium| En
liten europeisk tass av samme familie (Raff-
lesiaceae) heter Cytinus hypocisfis og snyl-
ter pd rottene av busken Cisfr.ls monspetien-
sis av solrosefamilien (Cistaceae) i Middel-
havslandene og pA Kanariayene.
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Voksem6te
Rafflesia arnoldii mangler blad og stengel.
Hele planten bestAr bare av blomsten med et
knippe av trevlerstter inne i vertens vev. Plan-
ten har ikke antydning tilbladgront. Som hel-
snylter er blomsten totalt avhengig av sin
vert. Frset av Raff lesia spirer ien sprekk eller
rift i barken pA vertens krypende stengel eller
stamme - ikke rot som Arnold trodde - og
snylternes trevlerstter gjennomvever verten
omtrent som sopphyfer.

I den botaniske hagen i Bogor (tidligere
Buitenzorg) pA Java har de klart A dyrke
R. arnoldii. Dermed vet vi at lraet f arst spirer,
sA utvikles trevlerottene, og etter en tid byg-
ger disse opp knopper som bryter gjennom
barken hos verten. En enkelt blomst bruker
9-12 mdneder f ra det forste lille anlegg til
knopp viser seg pA verten og fram til full
blomstring. Hver blomst varer bare i 3-5
dager i tropevarmen. Blomstring forekommer
nAr som helst pA Aret, og tusenvis av mm-
smA f rs kan utvikles av en blomst. Fraene an-
tas 6 bli spredd av smAgnagere, jordekorn,
termitter og maur.

BAde leg og lard som hAper 6 fA se R. ar-
noldii, gjar klokest i A alliere seg med en lokal
kjentmann, som dessuten best kan bedomme
risikoen d komme ut for en tiger - et fredet
dyr, men farlig. Noen steder langs veiene pA

Sumatra reklamerer store plakater for den
stedlige attraksjon Rafflesia: du kan lukte
den oA 100 meters hold..Stinkende lik-
blomstu har den ogsA vert kalt. Det kan ofte
bli en god del strev og klatring i jungelen,
men det tAler skapningens herre gjerne for A

fA se verdens storste blomst. Selvsagt stAr
den i Guinness rekordbok, selv om ikke alle
mAl og opplysninger er helt korrekte der.

Vern av planten
BAde lokalt (en enkelt forekomst, en natur-
park), regionalt (et land) og globalt er omsider
hundrevis av dyrearter og tusenvis av plante-
arter kommet pd lister over verneverdige
organismer, rett og slett fordi de er truet av
utryddelse. Dette alene gir ikke noe varig
vern. Der mA juss inn i bildet, og folk mA lare
i forsti alvoret - bli motivert for vern av
sjeldne og truete arter. Pd verdensbasis ut-
gis stadig nye blad av (Plant Red Data Book,,
og der kom Rafllesia arnoldii tidlig inn.

Likevel gAr det skrekkelig sent 6 fa i stand
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noe effektivt vern av blomsten. Hele omrAder
med plantens vert og dens totalmiljo md be-
skyttes, sAkalt skosystem-vern. Dette er
uhyre vanskelig A fA til, og selv nAr det er
gjort, vil det lett bli ulovlig hugst til ved og
tommer, samt rydding av urskogen til olje-
palme- og gummiplantasjer.

Opplysninger om R. arnoldiitil den qade,>
plantebok ble innsamlet for godt og vel 10 Ar
siden. Jeg har derf or skrevet til professor Wil-
lem Meijer i Kentucky, USA for a fa litt ferske-
re opplysninger. Han er en av de ivrigste for-
kjempere for varig vern av R. arnoldii. Han er
opprinnelig nederlender og har vert i Indo-
nesia pA diverse lengre og kortere studieopp-
hold, og nA holder han pd A skrive om fami-
lien Rafflesiaceae for verket uFlora Malesi-
ana).

I januar '1984 forteller Meijer at bdrde han

og andre heldigvis har oppdaget noen gan-
ske fA nye lokaliteter lor R. arnoldll, men han
ber om at disse ikke blir oublisert. Slikt ville
lokke turister som ikke resoekterer frednin-
gen og som iallfall pAtarer stedet slitasje.
Dessuten har National Geographic Society i

USA fsrsteretten til Meijers nye data p.g.a.
f inansiering av ekspedisjonene til uRaff lesia-
land,.

Helt summarisk kan jeg sikkert rape al
blomsten nA er funnet ogsA i Kalimantan og
Sarawak (Sor- og Nord-Borneo), som altsA
kommer i tillegg til Sumatra. Dette er glede-
lig, men dermed er ikke blomsten varig ver-
net. Den er fortsatt kjent fra bare et dusin
lokaliteter. Vi fAr snske lykke til videre i ar-
beidet med A opprette tilstrekkelig store
nasjonalparker til A sikre verdens storste
blomst og dens slektninger.
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Diktamnos, Origanum dictamnus,
en truet medisinplante pi Kreta
Diktamnos, Origanum dictamnus, a vulnerable medical herb on Crete

Klaus Hsiland

Botanisk museum
Trondheimsveien 23 B
0562 Oslo 5

Kommer vi til Kreta som turist og samtidig er
litt botanisk interessert, kan vi ikke unngA 6
hore om Kretas (nasjonalplanleD diktamnos
eller diktamnon, som etter sigende skal kun-
ne kurere alle slags sjukdommer og plager.
PA de fleste markeder eller landsbyer pA
Kreta selges poser med torkete blad av dik-
tamnos bade til eget bruk og til turistenes.

Hva er egentlig denne diktamnos-planten?

- | virkeligheten er det en ganske interes-
sant art som det kan vare verdt A vite mer
om - dessuten er den truet.

Navn
Kretensernes diktamnos mA ikke forveksles
med den planten som i dag berer det latin-
ske slektsnavnet Dictamnus. Denne slekta,
med dens europeiske aft Dictamnus albus
(askrot), harer lil rutefamilien (Rutaceae),
samme familie som appelsin og andre sitrus-
frukter samt vinrute. Kretas diktamnos er en
helt annen plante - en art islekta Origanum
(bergmynte) i leppeblomstfamilien (Lamia-
ceae, Labiatae). Dens latinske navn er Origa-
num dictamnus L., men arten har ofte vert
fort til andre slekter og kalt Majorana dictam-
nus (L). Kosteletzky eller Amaracus dictam-
nus (L.) Bentham (letswaart 1980). Ogs6 helt
andre navn har vert brukt: Dictamnus creti-
cus Hill, Origanum saxatile Salisbury,
O. pseudodictamnus Sieber, O. dictamnifoli-
um Saint-Lager, Amaracus tomentosus
Moench eller Majorana tomentosa Stokes
(letswaart 1980), noe som selvfolgelig skaper
en god del forvirring i litteraturen.

Navnet diktamnos (6tmapvol) eller diktam-
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non (6xtapvov) er gresk og ble allerede brukt
som navn pA planten av Theofrast og Hippo-
krates (ca. 400 f.Kr.) (Gams 1927). PA Kreta
brukes ogsd et par mer lokale navn, airontas
(a povt a q) e | | e r stom atoh o rton (a'r opa'r oyo pr ov)
(= mage-urt) (Gams 1927), sjal om diktamnos
er det langt mest brukte.

Utseende, systematikk og okologi
Origanum dictamnus er en liten halvbusk
med rotsl6ende, oppstigende skudd. Bladene
er runde til ovale og dekket med lange (ca. 2
mm), greinete ullhAr. Derfor fdr bladene et
grAgront, ullent utseende. Blomsterstanden
sitter pA en relativt lang stengel, er aks-
liknende og forsynt med glatte til smAhArete,
taklagte, mer eller mindre rodfiolette hoy-
blad. Blomstene har ei smal, lyserod krone
med stovbarere og griffel stikkende ut av
Krona.

Slekta Origanum deles opp i flere seksjo-
ner, der Origanum dictamnus tilhorer seksjo-
nen Amaracus (mens vAr art, Origanum vul-
gare, harer hjemme i seksjonen Origanum)
(letswaart 1980). Denne seksjonen, som av
og til oppfattes som ei egen slekt, omfatter
seks arter som alle bare f innes i det ostligste
MiddelhavsomrAdet og i Lille-Asia (Rechin-
ger 1950, letswaart 1980). De enkelte artene
opptrer bare innen begrensede omrAder, og
de f leste er endemiske for ganske smA are.
aler - sA ogsA Origanum dictamnus. Denne
er endemisk for Kreta (Rechinger 1950, lets-
waart 1980). Angivelser utafor Kreta har vist
seg i bero pA misforstAelser eller feilbestemt
materiale (letswaart'1 980).
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Fig. 'f . Diktamnos, Origanum dictamnus. Plante
tegnet av Klaus Hoiland etter materiale samlet pA

Kreta, distr. lerapetra, aug. 1904, Ddrfler(Botanisk
museum, Oslo).

Diktamnos, Origanum dictamnus. Specimen
drawn by Klaus Hsiland f rom material collected in
Crete, Distr. lerapetra, Aug. 1904, Dbrf ler (Botani-
cal Museum, Osld.

PA Kreta forekommer Origanum dictamnus
meget spredt over hele oya (Rechinger 1950,
letswaart 1980). Den vokser pA bergvegger
og foretrekker loddrette stup eller elveklofter
(Zacharis u.Ar), ofte i skygge pA steder med
relativt hoy luftf uktighet. Dens valg av vokse-
sted gjor at den kan vere svert vanskelig A

komme til, og ofte er det forbundet med en
viss fare A studere den pA nert hold. Den
vokser forst og f remst i hoyereliggende trak-
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ter, f ra ca. 300 til 1500 m, noe som forovrig er
typisk tor Origanum-aftet i Middelhavsom-
rAdet og f ramgAr av navnet Origanum som er
gresk og betyr *fjellpryd" (oros=fjell og
ganos - pryd) (letswaart 1980). Forekomsten
kan sies A vere oro-mediterran.

Medisinsk bruk
Origanum dictamnus har en sterk, krydret
duft som egentlig minner lite om vdr kung
eller bergmynte (Origanum vulgare). Duften
skyldes eteriske oljer, der pulegon er hoved-
bestanden (65-80%) (Hegnauer 1973).

Allerede i oldtidas Hellas var Origanum
dictamnus en hoyt skattet medisinplante.
Plinius og Dioskorides (omkr. 1. Arh.) beretter
begge at ude kretiske villgeitene spiser dik-
tamnos-blad nAr de er blitt sAret eller skutt
p6, hvoretter de kan losne pilene f ra sArenen
(Gams 1927), en fantasifull utlegning som
sikkert var ment 6 skulle fortelle folk om
plantens naturgitte medisinske egenskaper.

I middelalderen ble Origanum dictamnus
dyrka over store deler av Sor-Europa og blant
annet brukt i utheriaku, et av middelalderens
mange universalmidler, framstilt pA mange
slags mdter, men prinsipielt et innkok av for-
skjellige planter og eventuelle medikamenter
av dyrisk eller geologisk herkomst (Gams
1927).

Pd Kreta holdes Origanum dictamnus lor 6
vere et universalmiddel (noe som gjelder
mange planter uten definerte medisinske
egenskaper - la det vere sagt) som forst og
fremst hjelper mot skuddsAr, bitt av giftige
dyr, lunge-, mage- og underlivsplager, og
som et fsdselsbefordrende middel (Gams
1927). Virkningen mA tilskrives den eteriske
oljen, men da planten ikke er omtalt i moder-
ne farmakognostisk litteratur, mA dens egen-
skaper tas med en (klype salto. Faktisk bsr
planten brukes med en viss forsiktighet da
storre mengder eteriske oljer kan virke skade-
lig anvendt over lengre tid.

PA markeder og i landsbyer pA Kreta kan vi
i dag fA kjopt poser med tsrkete blad av Orr-
ganum dictamnus, solgt under navnet dik-
tamnos eller diktamos (og diverse andre
modifikasjoner av ordet). Vi skal imidlertid
v€re oppmerksomme pA at ikke alt som ut-
gis for A vare diktamnos virkelig er det. Av
og til kan varen v€re oppblandet eller erstat-
tet med andre arter i leppeblomstfamilien
med lodne blad som t.eks. Phlomls, Sa/via
og andre og vanligere Origanum-arter. Per-
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sonlig har jeg kjopt vaske-ekte diktamnos pA

markedet i Herakleon og i fjell-landsbyen
An69ia.

Diktamnos er uanvendelig som krydder,
dersom en ikke har en helt sar smak. Den
skal nytes som sAkalt inf us. Dette er en form
for urtete der de torkete urtene kokes et kvar-
ters tid, og hvor kokevannet siles f ra og drik-
kes. Hvor mye diktamnos-blader pr. mengde
vann fdr smaken avgjore. Sjol synes jeg det
smaker redselsfullt, men smak skal jo som
bekjent ikke diskuteres!

Bladene samles til salg eller eget bruk
enten fra viltvoksende bestander eller fra
dyrka planter. Det siste er vanligst i dag pA
Kreta (Zacharis u.Ar).

Origanum dictamnus - en utsatt art
Som nevnt er Origanum dictamnus endemisk
for Kreta. I likhet med mange andre av Kretas
endemismer (7,Soh av f loraen itolgeZohary &
Orshan (1965), regnes den for A vere en rest
av en art eller artsgruppe som hadde storre
utbredelse i tertier - tidlig kvarter:AltsA det
vi kaller en relikt-endemisme. lfolge lets-
waart (1980) tilhorer seksjonen Amaracus,
hvor Origanum dictamnus hsrer hjemme, et
element som hadde sin hovedutvikling i plio-
cen (sein tertiar) i det ostlige Middelhavsom-
rAdet og Lille-Asia. I Kretas bratte fjellsider
og elveklofter har arten funnet en nisje som
ikke har vert gjenstand for forandring gjen-
nom tidenes vekslende klima og geologiske
forhold. Her er det stabitt tokatktima, tite
konkurranse f ra andre arter, og sist, men ikke
minst, utilgjengelig for mennesker og beiten-
de husdyr, som ellers har forandret middel-
havsvegetasjonen sA drastisk i lopet av de
siste 5000 dra.

lfolge Verdens Naturvernunion (IUCN 1983)
regnes Origanum dictamnus som sArbar (vul-
nerable). Dette henger larsl og fremst sam-
men med at planten sterkt etterstrebes og
folgelig har forsvunnet pa mange av sine tid-
ligere (og tilgjengelige) voksesteder. Dette er
igjen 6rsaken til at kretenserne har begynt A
dyrke planten - noe som er meget prisverdig
sett pa bakgrunn av dens sjeldenhet. At arten
mA vere ganske sjelden pA Kreta i dag, gikk
ogs6 klart fram av det jeg ble fortalt om dens
voksesteder av lokalbefolkninga i An6gia,
hvor man nA dyrker planten i egne potter.
Skulle vi derfor vere sd heldige A komme
over Origanum dictamnus pd en vandring
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Fig. 2.. Diktamnos, Origanum dictamnus, fotogra-
fert i lmbros-klofta ner H6ra Sfakion oA Kreta i

1984.
Diktamnos, Origanum dictamnus, photograph-

ed in the lmbros gorye near Hora Slakion in Crete
in 1984.

Fig. 3. Typisk voksested for diktamnos, en lodd-
rett, skyggefull bergvegg med mesozoiske kalk-
steinsbergarter (lmbros-klofta 1984).

Typical habitat lot diktamnos, a vertical, shady
rccky watt with Mesozoic limestones (the imbros
gorge 1984).
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blant Kretas ville fjell og daler, mA vi la plan-
ten vare i fred og heller kjope den pd ner-
meste marked.

Summary
Diktamnos, Origanum dictamnus, is endemic
to Crete. lt is a low subshrub, chasmophyte,
growing mostly on steep cliffs in mountains
or gorges. As a famous local medical herb it
has been collected since the time of the
Ancient Greeks. However, collecting of dik-
tamnos has probably reduced its occurrence.
Dried herb-material of diktamnos is still sold
at the markets in the villages of Crete, but
fortunately most of the diktamnos sold today
originates from cultivated plants, not from
wild ones. According to the IUCN Conserv-
ation Monitory Centre, Origanum dictamnus
is a vulnerable species, and care must be
taken not to gather plants growing in natural
habitats.
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