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Fra redaksjonen

Redaksjonen i Blyttia snsker med dette hef-
tet 6 markere slutten pA Den Internasjonale
Naturvernunions plantekampanje. Kampan-
jen startet i fjor og varer ut dette Aret. I Norge
foreg6r kampanjen under slagordet nVern
v6re vekster, og styres av Verdens Villmarks-
fond.

I hefte 4 i tjor tok vi opp sjeldne og utsatte
plantearter. Dette heftet er viet utsatte vege-
tasjonstyper i Norge, for ikke bare enkelt-
arter, men hele vegetasjonstyper er i ferd
med 6 bli sjeldne.

Slitasjen pd vegetasjonen har okt betyde-

lig de siste ti-Ara som lolge av skt f riluftsliv
og okt motorisert ferdsel. Okt utnyttelses-
grad og endrete drifts- og skjotselsformer i

skog- og landbruk er andre faktorer som har
pivirket landskap og vegetasjon i utrolig stor
grad. I tillegg forbrukes natur til industrifor-
mAl og boligbygging.

Vi kan ikke skru klokka tilbake og snu ut-
viklingen. Men vi kan pAvirke utviklingen
framover. Redaksjonen i Blyttia har derfor
villet rette sokelyset mot noen utsatte vege-
tasjonstyper i Norge i dag, som rikmyr, kalk-
bakkeenger, flommarksskog, sanddynevege-
tasjon, kalkfuruskog og utsldttenger. Eks-
emplene kunne vart f lere.

Skogdoden i Mellom-Europa har v€rt en
vekker for mange i naturvernsammenheng.
Skog, spesielt gammelskog, er utvilsomt
ogsA Norges mest utsatte vegetasjonstype.
Men skog er et tema som bare i liten grad blir
beron i dette heftet. Utelatelsen er bevisst
fra redaksjonens side idet vi hAper d komme
tilbake til skog og virkningene av bl.a. sur
nedbor i et senere hefte.

Vi har et ansvar, bAde nasjonalt og inter-
nasjonalt, n6r det gjelder d bevare mest mulig
av mangfoldet i v6r natur. Bevaring av mang-
foldet bsr vere et mAl i seg selv, bAde fordi
ulike vegetasjonstyper tjener som referanse-
rammer for forskning og undervisning, og
fordi de ulike typene har verdi som en viktig
kilde til naturopplevelse og rekreasjon.
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Rike furuskoger i Norge

Basiphilous pine forests in Norway

Tor Erik Brandrud Jsrn Erik Bjorndalen

M i ljoverndepartementet
Postboks 8013 Dep.
0030 Oslo 1

Furu er et et lyskrevende treslag som gjerne
blir skygget ut og utkonkurrert med gran der
denne kan vokse. Furuskogen blir dermed
som regel forvist til naringsfattig grunn som
f.eks. tsrre rabber (impediment), grove losav-
setninger (glasif luviale avsetninger, grov
morenegrus, o.l.) og kanten av nedborsmyrer
der det blir for skrint for grana. Eksempel pd
slike furuskoger kan vere lavfuruskog, rass-
lyng-blokkebarfuruskog og furumyrskog. I

kontrasl til disse fattige skogstypene stAr
f uruskoger pA kalkgrunn, de sdkalte kalkfuru-
skoger. Begrepet kalkfuruskog brukes ofte
som et fellesnavn pA rike furuskoger, og
brukt i en slik sammenheng vil denne skogs-
typen omfatte alle furuskoger med innslag
av naringskrevende arter. Det f innes en rek-
ke utforminger av rike f uruskoger, men disse
faller som oftest inn i folgende hovedgrup-
per:

1. Kalkturuskog. Markert innslag av kalk-
krevende arter, torketdlende arter og lys-
krevende arter. Opptrer gjerne pd kalkom-
rdder med grunt jordsmonn (rendzina).

2. Ldgurtturuskog. Markert innslag av
naringskrevende arter (spesielt ldgurt-
gruppas arter, se nedenfor). LAgurtfuru-
skogene er ofte tettere enn kalkfuru-
skogen, og de karakteristiske kalkkreven-
de, torketAlende og lyskrevende artene i

kalkfuruskogen spiller en mindre viktig
rolle. Jordsmonnet i ldgurtfuruskogen er
ofte et dypere brunjordsprofil.

De rike furuskogene har ofte en eng-preget
undervegetasjon med stor frodighet og rik
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blomsterprakt. Mange sjeldne arter opptrer i

disse skogene, f.eks. en rekke orkid6er og
sorostlige torrbakkearter. Likevel har denne
skogstypen tidligere vert viet liten oppmerk-
somhet, sannsynligvis fordi den ofte okku-
perer smA arealer og gjerne i mosaikk med
andre vegetasjonstyper. Dessuten har kalk-
furuskog vert betraktet som et mer eller
mindre kortvarig utviklingstrinn f ra dpen
kalktorreng i retning av mer etablert ldgurt-
granskog eller edellsvskog. Det er imidlertid
mye som tyder pd at kalkfuruskogen pA man-
ge kalkomrdder er en stabil skogstype.

Det er de siste drene gjort omfattende
undersokelser av rike furuskoger i Norden,
spesielt i forbindelse med landsomfattende
verneplaner for kalkfuruskog og beslektede
skogstyper i Norge og Sverige (Bjorndalen
1985b, c, Bjorndalen & Brandrud 1985a, b).
Det viser seg at urterik furuskog er en atskil-
lig vanligere skogstype enn tidligere antatt
og at den kan dekke store arealer flere ste-
der. Dette gjelder sarlig Gotland i Sverige og
i Norge bl.a. kambro-siluromrddene i Oslo-
feltet (spesielt Skien - Langesund og Kongs-
berg - Eiker), Sndsa og Bodo - Fauske - Salt-
dalsomridet. Forovrig finnes kalkfuruskog
og ligurtfuruskog spredt mellom Kristian-
sand i sor og Porsanger i nord (se utbredel-
seskart i Bjorndalen & Brandrud 1985a). Kalk-
furuskog i Norge er behandlet i flere sam-
menhenger, bdde i forbindelse med vitenska-
pelige arbeid, hovedfagsoppgaver og natur-
verninventeringer. Her kan nevnes bl.a. Sun-
ding (1963), Marker (1969), Bjorndalen (1977,
1980a, b, '1981, 1985a), Aune (1980), Elvebakk
(1980) og Elven & Elvebakk (1980).
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Okologi
Kalkfuruskogen er betinget av kombinasjo-
nen tsrke og kalkrikt jordsmonn, Slike for-
hold finnes serlig i omrAder med kambro-
silur-bergarter, spesielt der det er kalkstein
og marmor. Kalkberget stikker ofte opp som
rygger og brattkanter, og jorddekket er ofte
tynt (f ig. 1). Vannet forsvinner raskt i sprekke-
systemene i kalkberget. Selv furua kan ha
store problemer med vannhusholdningen
her, og ofte er furutrerne lavvokste og knor-
tete. Mange av furuene virker meget gamle.
Selve skogen er gjerne lys6pen.

Jordsmonn i kalkfuruskogen er gjerne av
rendzina-type og bestAr av et tynt, morkt
humusskikt som hviler direkte pd kalkberget
eller pA et lag av forvitringsgrus. Den tynne
forvitringsgrusen kan ha et kalsiumkarbonat-
innhold pA henimot 90%, og ofte vil dette
motvirke forsuring f ra strolaget. Dette gir pH-
verdier omkring noytralpunktet eller like over.
Hvis strolaget blir av en viss mektighet, kan
det virke som et sterilt lokk, og resultatet blir
dominans av lite krevende lyng- og mose-
arter. Som oftest vildet islike tilfeller likevel
vare et markert innslag av krevende arter
med rotter ned i den underliggende mineral-
jorda.

TorketAlende arter favoriseres i kalkfuru-
skogen, men ogsA en rekke fuktighetskreven-
de arter kan inngA. Disse kan vere knyttet til
sprekker og forsenkninger med dypere jords-
monn og bedre vanntilgang. Det finnes ogsA
fuktige kalkfuruskoger som overrisles av
kalkrikt overf latevann, men selv i slike skoger
kan jordsmonnet torke ut i lange perioder av
vekstsesongen. Disse kalkfuruskogene kan
karakteriseres som vekself uktige eller
sesonghygrofile. Artssammensetningen i

disse kalkfuruskogene er ofte en blanding av
f uktighetskrevende arter og mer tsrketAlende
arter. I de fleste omrAder med kalkfuruskog
er det gjerne utviklet en hel serie med utfor-
minger langs en torr-fuktiggradient.

De klimatiske forholdene varierer meget
sterkt innenfor kalkf uruskogens utbredelses-
omrdde. Det er f.eks. et langt sprang i klima-
forhold mellom de kontinentale dalforene pA
indre Ostlandet og de hyperoseaniske kyst-
omrddene sar tor Bergen. Det er ogsA store
forskjeller i klimaet fra Sorlandet til Finn-
mark, og i nord er det ogsd forskjeller fra de
oseaniske omrAdene pd Nordlandskysten til
de kontinentale omrAdene i indre Troms og i

svensk/finsk Lappland. Dette reflekteres i
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Fig. 1. Marmorberg med kalkf uruskog pe benkene.
Furuskogen klamrer seg fast der det er utviklet et
tynt jorddekke. De bratte partiene er vegetasjons-
lose, men f ramstAr som et sarpreget og estetisk
landskapselement p.g.a. den blAgrA fargen pd
marmorberget. Bildet viser Tverviknakkan i Beiarn,
Nordland. Omrddet er topprioritert i vernesammen-
heng, bide p.g.a. kalkfuruskogen og verdens nord-
ligste almeskog som f innes like utenfor bildekan-
ten til venstre. Foto: Jorn Erik Bjorndalen 1981.

Marble bedrocks with basiphilous pine forcst
on the benches. The pine loresl ls situated on llat
areas with a thin soil layer. The steep areas lack
vegetation, but appears as a charactetistic land-
scape element because of the blue-grey cast in
the bedrock. The picture shows Tverviknakkan in
Beiarn, Nordland County. This area has top priority
in a nature consetvation plan lor the basiphilous
pine forcsts in Norway. The world's northernmost
Ulmus glabra lorest is sltua ted iust outside the lett
picturc margin. Photo: Jsrn Erik Bisrndalen 1981 .

kalkf uruskogenes f loristiske sammenset-
ning, og det kan skilles ut en rekke geogra-
fiske undertypet av kalkfuruskog.

Kulturpdvirkningen kan variere, men de
fleste omrddene med kalkfuruskog har en
eller annen gang vart p6virket av skogsbeite,
plukkhogst, vedhogst m.m. Enkelte steder
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kan rike furuskoger befinne seg pA ulike sta-
dier av gjengroing etter at skogsbeite har
opphort, men de f leste steder utgjsr kalkfuru-
skogen forholdsvis stabil naturskog.

Artsgrupper
Kalkfuruskogene bestdr av en blanding av
forskjellige okologiske artsgrupper som opp-
trer sammen i en intim mikromosaikk. De vik-
tigste artsgruppene er:

1) Arter f ra fattige barskoger, f.eks. lyngarter
og mange av de vanlige skogsmosene.

2) Ldgurtgranskogens typiske arter (de sA-
kalte 169urtindikatorene), som f .eks.
snerprorkvein (Calamagrostis arundina-
ceal, fingerstarr (Carex digitata), blAveis
(Hepatica nobilis), hengeaks (Melica nu-
tans/, teieber (Rubus saxatilis) og skog-
tiol (V io I a riv i n i a n a).

3) Edellovskogsarter, bdde treslag og mange
av de typiske artene i alm-lindeskoger.
Denne artsgruppa er viktigst i Sor-Norge.

4) Varmekjare, kontinentale arter med sor-
ostlig utbredelse. Dette er den viktigste
artsgruppa i kalkfuruskogene pA Ostlan-
det (og i Sor-Sverige), men finnes ogsA
representert pA indre Vestlandet og ved
Trondheimsfjorden/SnAsavatnet. De f leste
av de karakteristiske kalkbergsartene og
torrbakkeartene kan i storre eller mindre
grad inngA.

5) Arter f ra rikmyrer og rike fuktenger er vik-
tige i de sesongfuktige kalkfuruskogene.
Her kan nevnes bl.a. hArstarr (Carex capil-
/arisl, bldstarr (C. f lacca), loppestarr (C.
pulicaris) og f lere andre eutrof/f uktighets-
krevende starrarter, bldtopp (Molinia cae-
rulea) og i nord fjellarter som svarttopp
(Bartsia alpina), dvergsnelle (Equisetum
sc i r po ides), gu lsi ldre (Sax i f rag a a izo ides),
fjelltistel (Saussurea alpina) og fjellfro-
stjerne (Thal ictru m a I p i n u m).

6) Arter tilknyttet reinroseheier pd fjellet.
Dette er en viktig grup're i de nord-norske
kalkfuruskogene. Her kan nevnes bl.a.
fjellkattefot (Antennaria alpina), seter.
mjelt (Astragulus alpinus), bergstarr
(Carex rupestris), reinrose (Dryas octope-
ta la), rodsildre (Sax it raga oppos i t i f ol ia) og
fjellsmelle (Si lene acau I is).

Hovedinndeling av de rike
furuskogene
Det er tidligere foreslAtt en inndeling av kalk-
furuskogene tilpasset det mellom-europeiske
systemet (se Bjorndalen 1980a), men denne
i nndel ingen er vanskel ig p.g.a. sterk mosaikk-
virkning og de mange forskjellige artsgrup-
pene som kjennetegner kalkfuruskogen. I

den senere tid har vi arbeidet ut fra en inn-
deling av typer langs okologiske gradienter,
spesielt torr-fuktiggradienten og fattig-rik-
gradienten. Denne inndelingen er presentert
i Bjorndalen (1985a)og i de kommende lands-
plansrapportene for Norge (Bjorndalen &
Brandrud 1985a) og Sverige (Bjorndalen
1985b).

Hovedinndelingen er som nevnt i kalkf uru-
skog og ldgurtfuruskog. Kalkfuruskogene er
videre delt i tre typer etter fuktighetsforhold:
Ekstremtsrr type, urterik type og fuktig/
sesongf uktig type. Langs naringsgradienten
kan det skilles ut en serie med typer fra fat-
tige lav- og lyngfuruskoger pA kalkgrunn med
sporadiske innslag av krevende arter til ldg-
urtfuruskog og, i enden av gradienten, de
egentlige kalkfuruskogene. Det finnes imid-
lertid mange overgangsformer mellom disse
hovedtypene.

Ekstremtorre (xerofile) kalkfuruskoger. Den-
ne typen finnes pA oppstikkende kalkrygger
og andre steder med ekstremt tynt jorddekke,
ofte i en sonering mellom 6pne kalkberg og
urterike kalkfuruskoger. Disse skogene er
ofte dominert av mjolbat (Arctostaphylos
uva-ursi), sauesvingel (Festuca ovina) og lyse
reinlavarter. Flere geograf iske undertyper
kan skilles ut.

Den viktigste geografiske typen er Os/o-
felttypen (spesielt godt utviklet pA Ringerike
og pA enkelte av oyene i indre Oslofjord).
Kantkonvall (Polygonatum odoratum) kom-
mer ofte sterkt inn i de rikere utformingene.
For ovrig er innslaget av tsrketAlende kalk-
bergsarter markert, og en lang rekke ssrsst-
lige arter som f.eks. markmalurt (Artemisia
campestris), stjernetistel (Carlina vulgaris)
og hjorterot (Sese/i libanotis) kan inngA.

Gudbrandsdal/Ottada lstypen mangler de
fleste av de varmekjere sorostlige artene,
men torrbergselementet er likevel rikelig re-
presentert. Her kan nevnes bl.a. smAnokkel
(Androsace septentrionalis), flekkgrisore
(Hypochoeris maculata), krattsoleie (Ranun-
culus polyanthemos) og hvit bergknapp /Se-
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dum album). Karakteristisk er et markert inn-
slag av fjellplanter som bl.a. fjellkattefot (An-
tennaria alpina), setermjelt (Astragulus alpi-
nus) og fjellrapp (Poa alpina).

lndre Vestlandstypen har et markert inn-
slag av bergmynte (Origanum vulgare) og en
rekke andre tsrrbakkearter, men mangler de
fleste av de typisk sorostlige artene. Stsrre
bestand finnes bl.a. i Luster i Sogn og ved
Gjara i Sunndalen.

Trondheimsfjordtypen finnes enkelte ste-
der i kontakt med strandberg og Apne torr-
berg, men som oftest fragmentarisk utviklet.
Av typiske arter kan nevnes bl.a. bergrorkvein
(Calamagrostis epigeios), radflangre (Epi-
pactis atrorubens), bitter bergknapp (Sedum
acre) og vanlig lodnebregne (Woodsia ilven-
sis/, i enkelte t i lf el ler ogsA bakkemu re (Pofen-
tilla tabernaemontani). Sorostlige arter er av
underordnet betydning.

Urte- og grasrike kalkluruskoger. Dette er
hovedtypen av kalkfuruskog, og den har en
vid utbredelse i Norge. Karakteristisk for
denne typen er stor artsrikdom og nermest
total dominans av liljekonvall (Convallaria
maialis)i Sor- og Midt-Norge. Dette gir furu-
skogen et f rodig engpreg (tig.2l. Blodstorke-
nebb (Geranium sanguineum) er en viktig art
i Sor-Norge. Orkid6er er ofte rikelig til stede,
og de urterike kalkfuruskogene representerer
kjernefokalitetene b6de tor rsd skogfrue
(Cephalanthera rubra)og f lueblomst (Ophrys
insectifera) og omfatter dessuten mange av
lokalitetene for marisko (Cypripedium cal-
ceolus). Rodflangre (Epipactis atrorubens)
forekommer nermest konstant i de urterike
kalkfuruskogene. Gras og starr kan spille en
viktig rolle i feltskiktet, i serlig grad bergror-
kvein (Calamagrosfis epigeios), fingerstarr
(Carex digitata) og hengeaks (Melica nutans).
En rekke geografiske undertyper kan skilles
ut.

De urterike kalkf uruskogene er optimalt ut-
viklet pA kambro-siluromrddene i Oslofeltet
(Oslofelttypen). Spesielt i de sorlige delene
som bl.a. Skien - Langesund og Kongsberg -
Eiker. Her f innes de typiske liljekonvall-domi-
nerte furuskogene som danner grunnlaget for
beskrivelsen av kalkf uruskogsassosiasjonen
Convallario-Pinetum (se Bjorndalen 1980b).

En nerstiende type (KragerolMidtTele-
marktypen) opptrer flere steder pA grunn-
fjellsomrAdene i Telemark. Liljekonvall (Con-
vallaria maialis) og blodstorkenebb (Gerani-
um sanguineum) er gjerne dominerende arter.
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Generelt er denne typen noe mer artsfattig
enn Oslofelttypen, og inngAr ofte i mosaikk
med fattigere furuskoger.

En Sunnhordlandstype kan skilles ut bl.a.
pd Storsoy ved Stord. Bergrorkvein (Calamag-
rostis epigeiosl og blodstorkenebb (Gerani-
um sanguineum) er viktige arter. Mange ose-
aniske arter inngdr, mens sorostlige arter
soiller liten rolle.

I omrddene rundt nordlige Gudbrands-
dalen, Ottadalen og ovre deler av Romsdalen
finnes enkelte steder smA partier med en
hoystaudepreget furuskog (Gudbrandsdal/
Romsdalstypel. Tyrihjelm (Aconitum septen-
trionale) kan opptre rikelig selv om innslaget
tor avrig er preget av tsrrbakkearter og lAgurt-
gruppas arter. I enkelte tilfeller kan dette
dreie seg om gjengroing av tidligere hage-
marker og slAtteteiger.

Trandelagstypen minner visuelt mye om
Oslofelttypen p.g.a. en sterk dominans av
liljekonvall (Convallaria majalis). Sarlig godt
utviklet er typen pd BergsAsen og andre ste-
der i SnAsa. Sorostlige arter er sjeldne, men
orkid6ene marisko (Cypripedium calceolus)
og fluebfomsl (Ophrys insectifera) har noen
av sine rikeligste forekomster i kalkfuru-
skogene i SnAsa.

Orkid6er spiller ogsA en viktig rolle i

Saltentypen Et markert innslag av alpine
arter som f.eks. fjellkallelol (Antennaria al-
pina), selermjelt (Astragulus alpinus), berg-
slarr (Carex rupestris) og reinrose (Dryas
octopetala) er vanlig i tillegg til enkelte mer
varmekjare arler. Storre, sammenhengende
forekomster finnes bl.a. pd Straumoya ved
Bodo, ved Tvervik i Beiarn, Valnesfjord og
Fauske, flere steder i Saltdalen og i Junker-
dalsura. Som en kuriositet kan nevnes at
reinrose pd reliktlokalitetene i Kongsberg -
EikeromrAdet og pd BergsAsen i SnAsa opp-
trer i utforminger av kalkfuruskog som kan
minne noe om de nord-norske.

Fuktige (sesonghygrotile) kalkfuruskoger.
Enkelte steder blir grunnlendte partier i kalk-
furuskogen overrislet med kalkrikt overflate-
vann. Tilforselen av sigevann kan foregA i

korte perioder eller gjennom det meste av
feltsesongen. Arter som blAtopp (Molinia
caerulea) og diverse starrarter (Carex spp.l
knyttet til rikere, fuktigere steder dominerer.
En rekke rikmyr- og rikfuktengarter kan inn-
gA. Det er karakteristisk at ogsA torketAlende
kalkfuruskogsarter som f.eks. blodstorke-
nebb (Geranium sanguineum) kan spille en
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Fig. 2. Kalkfuruskog ved Langesundsfjorden. I

Fennoskandia har Grenland de storste omrddene
med kalkturuskog nest etter Gotland. Den trodige
liljekonvalltypen dekker store arealer. Bildet viser
en urterik kalkfuruskog pa en brattkant ovenfor
Sandvika i Bamble, Telemark. Foto: Jorn Erik
Bjorndalen 1983.

A basiphilous pine lorest near the Langesunds.
f iord. Some of the largest occurrcnces of this type
in Fennoscandia are f ound in this district. The lush
Convaf laria majalis type covers large areas. The
picture shows a herb-rich basiphilous pine forcst
on the steep coast north of Langesund in Bamble,
Telemark County. Photo: Jorn Erik Bjorndalen
1983.

viktig rolle. De fuktige kalkfuruskogene er
ofte meget orkid6rike, bl.a. med marisko
(Cypripedium calceolus), skogmarihand
(Dactylorhiza fuchsii), rodllangre (Epipactis
atroru be n s), brudespore /Gy m n aden i a conop-
sea/ og stortveblad (Listera ovata).

Av geograf iske typer kan det skilles ut bl.a.
en Oslofelttype som opptrer spredt og frag-
mentarisk i forskjellige deler av det sorlige
Ostlandet (ogsA utenfor kambro-si luromrdde-
ne). Fra Sorlandet kjennes en nerstaende

't18

Fig. 3. En oseanisk utforming av 169urtfuruskog.
Undervegetasjonen er ekstremt frodig, dominert
av skogburkne, bergf lette og sanikel. Bergflette-
ulianeneu gir denhe skogen et eksotisk utseende.
Bildet er tatt pi Lepsoy i Os, Hordaland. Foto:
Jorn Erik Bjorndalen 1981 .

An oceanic type of low herb pine torest. The
understory vegetation is extremely lush and domi-
nated by Athyrium f ilix-femina, Hedera helix, and
Sanicula europaea. The 'lianas' with Hedera give
the forest an exotic appearance. The picture is
taken on Lepsoy in Os, Hordaland County. Photo:
Jsrn Erik Bjorndalen 1981 .

type med bl.a. liljekonvall (Convallaria maia-
/ls/, blodstorkenebb (Geranium sanguineum)
og blatopp (Molinia caerulea). Mindre be-
stand dominert av bl.a. bldstarr (Carex f lac-
ca), kornstarr (C. panicea), loppestarr (C. puli-
carls/, blAtop p ( M o I i n i a c ae r u lea) og blAknapp
(Succisa pratensis) f innes pA noen av kanal-
ayene i Sunnhordland. I Osterdalen og tilsto-
tende omrAder (samt Alvdalen i Dalarna) f in-
nes en fuktig type pA kalkrike moreneavset-
ninger, ofte i kontakt med rikmyrer/ekstrem-
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rikmyrer (Osterdalstypen). Marisko (Cypri-
pedium calceolus)kan spille en viktig rolle i

tillegg til rikmyrarter.

Ldgurtfuruskoger. Dette er en parallell til
lAgurtgranskogene, og finnes bAde utenfor
granas utbredelsesomrAde og i omrdder der
gran av en eller annen grunn ikke danner
sluttet treskikt. Denne skogstypen opptrer
gjerne pA dypere brunjord. Boniteten er ofte
god, og furutrerne haye og ranke. Barlyng-
arter og tette matter av etasjemose (Hyloco-
mium splendensl og kransemose (Rhytidia-
delphus triquetrus) preger ofte undervegeta-
sjonen. I tillegg til de vanlige artene som inn-
gAr i ldgurtgranskoger finnes ofte rikelig
med knerot (Goodyera repens), olavsstake
(Moneses unif lora) og vintergronnarter (Pyro-
la spp.). I noen omrAder kan kalkgronnaks
(Brachypodium pinnatum), snerprorkvein
(Calamagrostis arundinacea) og mattestarr
(Carex pediformis) spille en viktig rolle. Flere
kalkkrevende og sjeldne sopparter har sine
tyngdepunkt i lAgurtfuruskogene, bl.a. slor-
sopper og musseroner. L6gurtfuruskogen har
en megel vid utbredelse i Norge.

De regionale variasjonene er mindre enn
for kalkfuruskogene, men enkelte geogra-
fiske typer kan likevel skilles ul. En sorost-
norsk type er vanlig i Ostlandsomrddet (spe-
sielt i Randsfjord-Mjosregionen), men har
forgreininger nord til Trondelag.

Vestlandstypen (fig. 3) er rik pA oseaniske
arter, og er enkelte steder ekstremt artsrik.
Mange edellovskogsarter inngAr. Viktige
dominanter er bergf lette (Hedera helix), stor'
trytle (Luzula sylvatica), kusymre (Primula
vulgaris) og sanikel (Sanicula europaea).
Oseaniske lAgurtfuruskoger finnes mange
steder mellom Sunnhordland og Nordmore
(her kan ogsA tas med enkelte forekomster
pA kysten av Sor-Trondelag).

En spesiell type er utviklet pA olivinfeltene
pA Su nnmore (Su n n ma rty pelo I iv i nty pel. Den-
ne er noe mer fuktpreget, og det kan inngd
ol ivinJserpentinspesial ister.

I Nord-Norge er gjerne feltskiktet dominert
av fjel lkrekl i ng ( E m pet ru m herm aph rod itu m)
En mer sorfig type (Tysfjordtypenl med inn-
slag av mer varmekjare arter og en nordlig
type (Nord-TromslSkoganvarretypen) kan
skilles ut. Innslag av fjellplanter er vanlig i

Nord-Norge.

Kalkfuruskog som truet
vegetasjonstype
Kalkfuruskog er en forholdsvis sjelden vege-
tasjonstype, og noen av de storste lorekoms-
tene ligger nar pressomrAder som bl.a. indre
Oslofjord og Grenlandsomrddet. I Grenland
har store arealer med kalkf uruskog gdtt tapt
de 10-15 siste Arene (kanskje sA mye som
50% av de opprinnelige kalkfuruskogene).
De fleste lokalitetene har blitt benyttet til
boligbygging, industrifelt og massetak. Kalk-
furuskogene er en lyskrevende vegetasjons-
type, og f latehogst med pdfolgende tett gjen-
vekst eller granplanting Iarer til sterke end-
ringer av f loraen. Mange omrdder er riktignok
pAvirket av tidligere driftsformer som f.eks.
plukkhogst og skogsbeite, men det moderne
skogbruket mi regnes som en av hovedtrus-
lene mot kalkfuruskogene.

Dette er noe av bakgrunnen for at det er
satt i gang et eget verneplanarbeid for kalk-
furuskog i Norge (og Sverige). MAlsettingen
er A fd til et nettverk av reservater som skal
fange opp de best utviklede og mest repre'
sentative lokalitetene i hver region. Forelopig
er bare et fAtalls kalkfuruskoger fredet gjen-
nom naturvernloven eller ved administrativ
fredning. Fortsatt stdr naturvernforvaltnin-
gen overfor et stort arbeide for d sikre hele
variasjonsspekteret i denne komplekse og
sArbare naturtypen. Et annet viktig aspekt er
A sikre leveomrAder for en lang rekke av vAre
sjeldne og sdrbare plantearler, og det f innes
mange av dem nettopp i kalkf uruskogene. Og
har vi rAd til 6 avskjare vdre etterkommere
opplevelsen av den fargerike og vakre angla-
marken som liljekonvall-furuskogen er?

Summary
Basiphilous pine forests are herb- and grass-
rich forests on more or less calcareous sub-
strate. These forests are complex communi-
ties with floristic/ecological elements from
different vegetation types occurring in a

subtle micromosaic. These element are e.g.
species from acidophilous conifer forests,
thermophilous forest-rim communities, cal-
careous shallow-soil and steppe communi'
ties, eutrophic wet meadows and fens, and
in northern parts also species from alpine
Dryas heaths.

The true basiphilous pine torests (i.e. open
pine forests with a signif icant content of cal-
ciphilous, heliophilous and thermophilous
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species) are divided into three main types ac-
cording to moisture conditions: xerophilous
type - herb-rich (mesic) type - seasonal
hygrophilous type. These types can be placed
in the association Conval lario-Pinetum Bjorn-
dalen 1980. The /ow herb pine forests are
more closed forest communities on deeper
brown forest soil. The stands are herb-rich,
but most of the calciphilous, heliophilous
and thermophilous species are absent. These
forests resemble closely the low herb spruce
forests, and can be regarded as subassoci-
ation pinetosum of Melico-Piceetum Kiel-
land-Lund 1962. The floristic composition
shows a considerable variation between the
different regions of Norway, and a series of
geographical types can be distinguished
within all the main types of rich pine forests.
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Bokanmeldelser

Hindbok for soppvenner
Edmund Michael, Bruno Hennig og Hanns
Kreisel: Handbuch fUr Pilzfreunde. Band l.
Die wichtigsten und hlufigsten Pilze. 5 Auf-
lag. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena. 1983.
408 sider, 200 illustrasjoner i farger, 14 i

svart/hvitt. Pris DM 45.-.

Dette verk som er omtalt i Blyttia f lere ganger
tidligere omfatter nA i sin nyere utgave i re-
daksjon av professor Hanns Kreisel, seks
bind som fornyes etter hvert som de blir ut-
solgt. Men ennd venter vi pA bind 2 i hans re-
daksjon, mens foreliggende bind allerede
har mdttet fornyes. Det inneholder som nevnt
200 fargeillustrasjoner, akvareller, av like
mange sopparter, et par steder riktignok
bAde a og b. Siden illustrasjonene er numme-
rert og skal ha samme nummer fra utgave til
utgave, er a, b, c, osv. eneste mate for ut-
videlse.

lllustrasjonene er stort sett de samme som
i forrige utgave, men ofte er fargen frisket litt
opp, i noen tilfeller lett avdempet. Som oftest
med fordel. Nye ting er at honningsopp nd er
gjengitt i to utgaver, bAde Armillaria mellea
s. str. og A. obscura. Agaricus abruptibulbus,
knollsjampinjong, er en ny art ikke avbildet
for, mensA. silvicola, snoballsjampinjong og
A. campestris, beitesjampinjong, begge har
fatt helt nye tegninger.

De latinske navn og autorsitering er moder-
nisert etter de siste nomenklaturregler ved-
tatt pa kongressen i Sydney 1981, - men vi
har nok langtfra sett enden pA det problemet!

Som i de ovrige bind inneholder ogsA dette
flere kapitler av generell art, alle meget les-
verdige.
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Et kapittel som angiveligvis gir rAd om
hvor og ndr man skal samle sopp, gir i virke-
ligheten en liten okologisk inndeling av stor-
sopp; de forskjel lige Arstidsaspekter, mykorr-
hiza-soppenes tre-tilhorighet, kalkelskende,
kalkskyende og nitrof ile sopp og andre.

Boken inneholder ogsA et omfattende ka-
pittelom giftsopp og soppforgiftninger. Man
merker seg at det er atskillige sopp som er
giftige i rA tilstand, men ellers brukbare.

I Ost-Tyskland er soppforgiftninger melde-
pliktige som naringsmiddelsforgiftning, og
den stedlige hygieneinspeksjon har plikt til A

sorge for at den lokale soppsakkyndige fAr
fastslAtt hva slags sopp som har vert Arsak
til forgiftningen. Forelopig er da ogsA antall
soppforgiftninger pr. dr langt hoyere enn i

Norge, - heldigvis!
Et mer tiltalende kapittel behandler dyr-

king av matsopp. Dette gjelder ikke bare
sjampinjong, shiitake, osterssopp og slire-
sopp, men ogsd stubbeskjellsopp, vinter-sopp
og vanlig svovelsopp. Trsffel-kultur er der-
imot fremdeles neppe noe for oss, vi ligger
trolig for langt mot nord. Men den stadig sti-
gende pris burde kunne lokke noen til et for-
sok.

Boken inneholder ogsA en bra litteratur-
liste til de generelle kapitler, samt en for-
tegnelse over mykologiske tidsskrifter. Mu-
lige norske glimrer med sitt fraver. Vi fAr
hApe pA neste utgave.

Finn-Egil Eckblad
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Svensk soppllora
Ryman, S. & HolmAsen, l. 1984. Svampar. En
f6lthandbok. Interpublishing AB, Stockholm.
718 s., ca. 1'100 fargefotograf ier. Innb.
ISBN 91-86448-06-4. Pris kr. 355,-.

Endelig har vi ogsA fAtt et nordisk bidrag til
de mange fotofloraene over sopp som er
kommet i Europa de seinere dra. Det er den
svenske mykologen Svengunnar Ryman og
naturfotografen Ingmar Holmdsen som gjen-
nom et samarbeid har utgitt en praktfull felt-
hAndbok over Sveriges, eller i praksis Nor-
dens, sopparter. Boka folger opp "LavarD og
uMossoru tra 1982 i samme serie og er like
tykk som disse to til sammen.

Disponeringen er oversiktlig. Boka bestdr
av en generell og en spesiell del. De fsrste 36
sidene omhandler en rekke nyttige temaer.
Etter en historikk over svensk soppforskning
folger en lengre oversikt om sopp i ulike mil-
joer, illustrert med fantastiske fargefotogra-
fier som virkelig innbyr leseren til A gA ut i

naturen. Skogdelen er utskilt og behandler
hvert treslag for seg. Kapitlet over utbredel-
sestyper benytter vegetasjonssoner som
hovedinndeling og inkluderer sorlige og al-
pine arter, mens vestlige, ostlige og nordlig
kontinentale arter plasseres for seg. Her sav-
nes gruppen sorostlige arter hvor Gomphus
clavatus og Hydnellum geogenium naturlig
horer hjemme. A plassere disse i gruppen
hemiboreale arter er feilaktig. De f innes helt
opp i mellomboreal sone. Videre folger en
innloring i innsamling og oppbevaring av
storsopp og til slutt en meget nyttig litte-
raturoversikt inndelt i oversiktlige grupper og
ei liste over viktige mykologiske tidsskrifter.
Nybegynneren vil kanskje savne et inn-
foringskapittel om morfologi, formering og
levevis.

Den systematiske delen innleder med en
hovednokkel, som primart nokler ut til slekt.
Mens boka nlavaru mangler slektsnskkel,
men nskler ut de f leste arter under hver slekt,
og uMossor,, begrenser seg til en slektsnok-
kel, forsoker uSvamparu A gjore begge deler.
Floraen inneholder en del artsnokler under
slektene. Disse er nyttige, men mangler
dessverre for store grupper som Cortinarius,
Lactarius, lnocybe, Russu/a og Tricholoma.
Leseren henvises her oftest til spesiallittera.
tur, og det er forstielig at man mA gjore et
kompromiss mellom nokler og antall arter i

et verk som er blitt mye stsrre enn det som
var tenkt i utgangspunktet. Kritikken mA
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vare at utvalget av nskler virker svert tilfel-
dig. Hvorfor nokler man f.eks. Trametes og
Phellinus og ikke Tyromyces n6r alle slekte-
ne er like godt behandlet i annen nordisk lit-
teratur? Dessuten er mange nskler uf ullsten-
dige og mister da mye av sin verdi. Hvorfor
nakler man ut 4 av 10 Panaeolus-arter, mens
alle de 12 Stropharia er med, og hvorfor ule-
late et par av artene i den lille slekta Cysto-
derma, inkludert den karakteristiske C. lal
lax?

Fotodelen, som utgjor storparten av boka,
innledes med en oversikt over hovedgruppe-
ne, og artene kommer i rekkefolgen Tremel-
lales - Aphyllophorales - Agaricales -Gasteromycetes - Ascomycetes. Floraen
omtaler ca. 1500 arter hvorav over '1 100 med
fargefotografier. Det som tidlig sldr en, er
det uvanlig rikelige utvalget av soppgrupper
som mangler eller er dArlig representert i de
f leste andre fotof loraer. Jeg tenker serlig pd
grupper som Corticiaceae, Coniophoraceae
og Heterobasidiomycetes. Praktfulle foto-
grafier av Exobasidium-arler, Coniohpora
arida og Columnocystis abietina, for A nevne
noen, er ikke det man ser hver dag. Disse
gruppene er utilgjengelig land for soppinter-
esserte uten mikroskop. Likevel er det ogsA
her et godt uvalg arter man kan lere A kjenne
i felt, og denne boka kan bidra til at noen f in-
ner en ny og fascinerende verden! Beskrivel-
sene er greie, og det folger nyttige litteratur-
referanser til en rekke arter. Utbredelsesdata
i teksten gjelder bare Sverige, men arter med
tilstrekkelig kjent utbredelse er forsynt med
smA kart (5 cm'?) over Norge, Danmark, Sve-
rige og Finland. Kartene er svart grove. Man-
ge gir en f in indikasjon, men noen mA ner-
mest kalles feilaktige, som f .eks. Cortinarius
gentilis og Hygrophorus secretanii. En
hovedkritikk av den systematiske delen er
mangelen pd autornavn. I uLavarn og uMos-
sorD er det lister med autornavn bak. Dette
hadde serlig vert onskelig fordi en rekke
velbrukte artsepiteter lra f.eks. Moser's
uKleine Kryptogamenflora, er oppfort som
synonymer under andre navn, som dermed
blir hengende i lufta (jfr. Hypholoma elonga-
tipes - elongatum, Pholiota carbonaria-
highlandensis).

Nesten alle artene er fotografert pA vokse-
stedet, noe som gjor illustrasjonene natur-
lige og levende, samtidig som de er pedago-
giske ved at bdde overside og underside er
vist. Fortrinnene ved fotograf ier in natura har
sin pris ved at lysforholdene veksler mellom
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de ulike bildene. Man skal derfor vere var-
som med A sammenlikne fotograf ier for nar-
st6ende arter. Collybia tuberosa og
C, cookei, som bortsett fra sklerotiet er helt
like, har fAtt helt forskjellig farge i floraen.
Det er positivt at slekter med smA arter som
Mycena er blitt sA godt representert. Det
opprinnelige utgangspunktet for f loraen var
ogs6 A avbilde arter som sjelden eller aldri
var avbildet andre steder. Med fA unntak er
fotografiene i boka av hay kvalitet. Floraen
avsluttes med en rikholdig liste over referert
litteratur, ordforklaringer og register.

To feil som har sneket seg inn, er at Pleuro-
cybella porrigens e.r fort opp bAde under vest-
lige og ostlige arterog at slekta Tyromyces
vanligvis mangler bayler.

Akkurat som de to tidligere bokene i

serien. dekker f loraen et stort behov bAde for
nybegynneren og den viderekomne. Det har
lenge vert et stort tomrom mellom den store
mengde soppfloraer pA matsoppnivA og med
et heller begrenset artsantall pd den ene
side, og Moser's uKleine Kryptogamenflorau
hvor tysk sprdk og stor vekt pi mikroskopis-
ke karakterer har vert barriere for mange.

De kritiske punktene veier ubetydelig i for'
hold til hva nordisk mykologi er blitt beriket
med ved dette praktfulle verket med masse
verdifull informasjon og fotografier av hay
kvalitet. Boka er uten tvil verdt sin pris, og
den anbefales pA det varmeste!

Egil Bendiksen

Nordiske namn pi plantesiukdomar
og plantepatogen
Gjarum, H.8., J.P. Skou, B. Leijerstam, A. Yli-
mAki, S. Olafsson 1985. Nordiske navn pd
plantesjukdommer og patogener. Bakterier
og sopper. Det kgl. Danske Landhushold-
n ingsselskab, Kobenhavn.
ISBN 87-7026-263-5. 547 s. Pris DKR 182,-
fritt tilsendt.

Etter initiativ fra Nordiske jordbruksforskar-
ars forening har ei arbeidsgruppe med forste-
amanuensis H.B. Gjerum, Statens plante'
vern, Norge som formann lage ei liste over
nordiske namn pd plantesjukdomar og plan-
tepatogen. Publikasjonen omfattar bakterie-
og soppsjukdomar pd kulturplanter i jord-

bruk, hagebruk og skogbruk. Boka inneheld
danske, engelske, finske, norske og svenske
namn pA omlag 1200 plantesjukdomar og vit-
skapelege namn pA plantepatogene bakteriar
og soppar. Namn pA sjukdomar pA islandske
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kulturplanter finst i ei eigen liste. Nordisk
Kulturfond har stotte trykkinga av boka, og
det har gjort at prisen er overkommeleg.

Hoveddelen av boka er 330 sider ordna
alfabetisk etter dei vitskapelege namna pA

vertplantene. For kvar planteslekt eller art er
vitskapeleg namn pA alle bakteriar og soppar
lista opp alfabetisk, og pA same lina stdr
engelske og nordiske namn pA sjukdomen
framkalla av patogenet.

Utvalget av vertplanter og patogen i ein
slik publikasjon mA sjolvsagt bli skjonnsmes-
sig. Forfattarane skriv at dei har teke med
alle sjukdomar som eit medlem i arbeids-
gruppa meinte var viktige i sitt heimland.

Dei fyldige registera gjer boka verdifull
bAde for fagfolk og andre interesserte. Pato-
genregisteret er delt i bakteriar og soppar, og
alle patogen har fAtt eit nummer for d lette
oversikten. Alle synonym som er brukt for vit'
skapelege namn er og lart inn pA sin alfabe-
tiske plass i patogenregisteret.

Registera over nasjonale namn pA plante-
sjukdomane har bAde sidetaltilvisning og
nummer pA patogenet for kvar sjukdom.
Vidare er det med eit register over lokale
namn pA vertplanter omhandla i boka saman
med vitskapelege plantenamn og sidetal for
lista over patogen pA vedkomande vert-
plante.

Alle vitskapelege namn er dei som gjeld i

dag etter dei siste revisjonar i mykologisk og
plantepatolog isk litteratur.

Denne delen av arbeidet mA ha vore svart
tidkrevande, men ikkje minst djour-forte
namn pA slekter og arter av plantepatogene
bakteriar og soppar gjer boka sarleg verdi-
full for plantepatologar og plantedyrkarar i

dei nordiske landa. Til saman er det vitskape-
leg namn med autornamn pA 1162 plante-
patogen i boka.

Boka er oversiktleg og lettlest, og det har
vore gjort godt arbeid med skrivinga og kor-
rekturlesinga for trykkinga i offset. Det er
nesten ikkje trykkfeil A finne.

Om ein skulle innvenda noko, mAtte det
vere at boka er blitt vel omfattande. For spe-
sialistane er dette sjolvsagt ein fordel, men
for andre som raskt vil ha eit svar ville det
kanskje vore ein fordel om boka var mindre
voluminos. Det kunne vore spara spalteplass
ved 6 ta med noko farre sjukdomar. Sdleis er
det for rappslekta Poa tarl opp 25 patogen,
og 3 av dei manglar nordiske namn. Under
slekta Populus er det lista opp ikkje mindre

Leif Sundheim
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Velegnet larebok om sopp?
Henry Dissing, Lise Hansen og Ulrik Soch-
ting: lntroduktion til svampe.2. udgave. 1985.
174 s. Nucleus forlag. Pris Dkr. 89,-.

Denne lareboka om sopp har tidligere fAtt
en positiv omtale i Blyttia (bd 39 s. 142, 1981),
og det er ingen grunn til ikke d fortsette med
det. I forhold til forste utgaven er denne noe
utvidet, og noe er revidert. Den har en fyl-
digere omtale av soppenes fysiologi og sop-
penes plass i naturens kretslop. OgsA avsnit-
tet om mykorrhiza og plantepatologi er blitt
utvidet. Med andre ord er det kommet med
atskillig mer om soppenes biologi og okologi
enn det var i forste utgave.

Nettopp dette gjor det serlig aktuelt A
tenke pA denne boken som larebok for pA-
bygningselement BB 210 ved Universitetet i

Oslo. NAr vi forst skal frigjore oss fra Stras-
burger, er det sarlig viktig at lareboken har
et videre perspektiv enn det rent systematis-
ke, slik som den foreliggende bok.

Det systemet boken fremlegger er dess-
uten temmelig moderne og har bl.a. lavene
inkludert i soppsystemet. Nettopp hva vi
onsker av en ny lerebok.

Layout-messig er boken nA litt mindre
skrivemaskinpreget, bl.a. med rett hoyre-
marg og en rikere variasjon i overskriftstyper.
Men dette spiller egentlig liten rolle. Noen il-
lustrasjoner er nye. For den som tror han kan
ta en ny larebok uf ra bladeto, advares det pA
det sterkeste mot Fig. 25. For den som er
vant til Emerson's klassiske. men innviklete

tegning, er den nye riktignok enklere, men
kjonnet og ukjonnet formering har byttet
side pA tegningen. Tror du at du som lar har
kjonnslivet til venstre pd tegningen, gAr det
galt! Bokens tegninger er hentet f ra forskjel-
lige kilder, og det er ioyenfallende hvilken
glimrende tegner John Webster er.

Fig. 93 gir et bilde av hvordan den nye sys-
tematikk innen Aphyllophorales gAr pA tvers
av tidligere hovedkriterier som fruktlegeme-
type og hymenofor-utforming. Vi skulle gjer-
ne sett dette utformet i litt mer detalj i

teksten, - men vi mA altsA heller ta det pd
forelesningene. Fig. 93 er omarbeidet etter
Oberwinkler stdr det, men Oberwinklers be-
tydningsfulle arbeide leter vi forgjeves etter i

en ellers verdifull og passe omfattende litte-
raturliste. Det varmer et sj6vinistisk hjerte at
sd mange som 9 norske titler er tatt med.

Boken har b6de et register og en meget
nyttig ordliste med brukbare forklaringer pdr

faguttrykk. I ordlisten er det kommet til at-
skillige f lere ord, og noen forklaringer er end-
ret, en enkelt ikke til det bedre: Anisogami
sies dr vere (sammensmeltning af 2 ube-
vegelige konsceller...,r, tl€n det skal vare
selvbevegelige. S16r man etter pA registerets
henvisninger under anisogami, ser man at
det er slik det skal vere.

Dette er en god, generell larebok om sopp,
ikke bare deres systematikk og biologi, men
ogsA okologi og praktisk betydning i naturen
og i menneskets tjeneste. BAde studenter og
soppkontrollarer kan ha nytte av denne.

Finn-Egil Eckblad
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Utslitt-landskap
i vestnorsk lauvskogsli
Mown grassland in deciduous woodlands in Western Norway

Mary Holmedal Losvik

Boks 12, Botanisk institutt
Universitetet i Bergen
5014 Bergen

Bruken av lauvskogsliene
gjennom tidene
I bratte, varme lier pA Vestlandet f inner vi de
nordligste utpostene av edellauvskog i

Europa. Far ljAen ble oppf unnet, i yngre jern-
alder (ca 600-1050), var tsrkete greiner og
kvister med lauv, og gjerne lauv f ra edle lauv-
trer som alm, ask, lind og hassel, det vik-
tigste vinterfOret for husdyrene (lversen 1967,
1973, Solvberg 1976, Vorren 1979). Ved ring-
barking eller hogst av de storste trerne ble
skogen litt etter litt forynget og Apnet, og
skogbunnen ble mer grasrik og velegnet til
beite i sommerhalvAret.

Senere, da ljAen var kommet i bruk, og
serlig fra 1600-tallet (Holt-Jensen 1982) ble
fjellet eller fjerne deler av utmarka tatt i bruk
som sommerbeiter. Lauvskogsliene nar inn-
marka ble nyttet som vAr- og hostbeite om-
rAder. Da kunne graset som vokste opp her i

de s6kalte utslAttene mellom beitesesonge-
ne, slAs til vinterfOr. Men i tillegg fortsatte
bruken av torket lauv og bark som for, og i en
sA stor utstrekning at en knapt kan kalle det
tilleggsfdr, det var en stor og ordiner del av
det vanlige vinterf6ret (Visted og Stigum
1951). Slik ble det flere fdrhsstingsonner i

Aret, forst en slAttonn pA innmark i juli, ut-
over i august foregikk slatten i liene, og sd
kom en lauvings- eller styvingsonn til slutt.

Denne bruken av lauvskogsliene er knyttet
til naturalhusholdningen, der hvert gArdsbruk
i stor grad og pd alle vesentlige omrAder var
selvforsynt. Samtidig var det en effektiv mAte
A utnytte varmen og den neringsrike jorden i
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liene pd, uten at naturressursene ble forrin-
get. Det spredte treskiktet og det tette felt-
skiktet hindret jorderosjon i de bratte skrA-
ningene, og et gunstig jordsmonn i tillegg til
tilfsrsler av mineralrikt vatn fra bergveggene
ovenfor oppveide langt pi vei uttaket i form
av gras og lauv. Samtidig ble det skapt et
kulturlandskap som var mer variert og rikere
pA estetiske kvaliteter enn det naturlandska-
pet som var utgangspunktet (se ogsA Brun
1974).

Lignende bruk av lauvskoger er ogsi kjent
fra andre land, f.eks. fra Sverige, der denne
kombinasjonen av slAtteng og lauvskog kal-
les lovang (Sj0beck 1933, 1936, Julin 1937,
Sjors 1954, Selander 1957, Romell1964, Lars-
son 1971, Bringeus 1972, m.tl.\. Bortsett fra
store floristiske ulikheter mellom lier oA
Vestlandet og lOvenger i Sverige, er den mest
markerte forskjellen topograf isk; pA Vestlan-
det stAr enkelte lier nesten pA hoykant. Etter
at moderne driftsformer, med mekanisering
og sterkere gjodsling, har gjort sitt inntog,
har utnyttelsen av de bratte vestlandsliene
til sl6tt og beite avtatt de f leste steder, fordi
den er blitt for tungvint etter vdre dagers
K TAV.

Liene gror nd igjen med tett edellauvskog,
en verdifull og ressursbevarende naturtype.
Men landskapet som helhet er likevel blitt
mindre variert enn tar, samtidig som en
tusen6rig tradisjon, med sine seregne,
sterkt spesialiserte uttrykksformer, forsvin-
ner for alltid.
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Gjuvslandsliene
PA ssrsstsiden av Varaldsoy i Hardangerfjor-
den, finnes et enestAende eksempel pA en
slik edellauvskogsli, som i uminnelige tider
har vert nyttet som utslitt og vAr- og host-
beite for gArden Gjuvsland (f ig. 1). uLiou ble
tidligere brukt som fellesareal av alle bruke-
ne pA Gjuvsland, men under utskiftningen i

1906 ble den delt i 7 teiger som senere ble
inngjerdet (f ig. 1). Helt f ram til i dag er engene
pA 2 av disse teigene blitt skjottet pA tradi-
sjonelt vis. En av brukerne nytter fremdeles
en del lauv til for, men stort sett er styvingen
ikke lenger holdt i hevd. Treskiktet er likevel
holdt tilbake ved hogst til ved, og er forholds-
vis ungt.

Gjuvslandsliene ligger i en 10-30' sydost-

vendt skrdning mot Sildefjorden. SkrAningen
strekker seg fra strandbergene og opp til ca.
100 m o.h. og grenser til Gjuvslandselva i ssr-
vest, til Vardheiane i nordvest og til gArden
Akra med Skiftesgardneset i nordost. Ved ut-
lopet av Gjuvslandselva ligger et gammelt
sagbruk, med en sirkelsag drevet av vann-
kraft. Sagen er felleseie mellom 3 av bruker-
ne, og er fremdeles i drift. Av andre kultur-
minner i liene f innes en gammel trebro over
elva, gangsti gjennom alle teigene, steingjer-
der, 5 utloer i noksd god stand, bakkemurer,
rydningsroyser og rester av et lammefjos.

Denne delen av Varaldsoy har gode berg-
grunnsforhold, med kambro-siluriske sedi-
menter som er omdannet til glimmerskifer og
med kalkholdige partier (Kolderup 1960, Ask-
vik 1976).

Fig. l. UtslAttene pA Gjuvsland, Varaldsoy inndelt etter bruksgrenser.
The investigated area in Gjuvsland, Varaldssy, Western Norway with the borders of each f arm.
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Jorden i liene er mineralrik og fylittholdig,
pH er 5.1-5.6. Engene fAr tilforsel av mineral-
holdig vann gjennom bekker og sig f ra berg-
veggene ovenfor. Nedboren er 1600-1800 mm
pr. Ar, og en god del av dette kommer tidlig
pA hosten og kan enkelte Ar gjare haylarken
problematisk (Somme 1954). Torkeperioder
om forsommeren kan minske hoyavlingene
og forkorte beiteperiodene. I tidligere tider
ble fOrmangelen i slike Ar oppveiet av ster-
kere lauving av trarne.

Varaldsoy ligger pA et klimaskille mellom
ytre oseaniske deler av Vestlandet med milde
vintre, og mer kontinentale strsk med var-
mere somre og storre forskjell mellom som-
mer- og vintertemperaturer. Den gunstige
eksposisjonen medforer at liene er varmere
enn normalt for omrddet.

Opp gjennom tidene har Varaldsoy vert
f littig besokt av botanikere (se f.eks. Selland
1920). Botanisk institutt, Universitetet i Ber-
gen, har brukt englokaliteten pA Gjuvsland i

forbindelse med feltkurs siden 1960 (Solveig
Aasheim, pers. medd., Berge 1978).

Skjotselen av Giuvslandsliene
i dag
Oppdelingen av liene i forbindelse med ut-
skiftingen forte med seg muligheter til for-
skjell i driftsformer f ra teig til teig. I tillegg til
nedgang i bruk av lauvf6r og overgang fra
bAde storfe- og smAfebeite til beite med sau,
er dette den viktigste endringen i dette
hundreAret. De to teigene som ni er i drift,
blir noksA hardt nedbeitet to ganger hvert Ar,
i lopet av opptil '14 dager i mai og september.
Etter vArbeiteperioden blir grov gjodsel og
kvist raket sammen og lagt pA roysene eller i

skogholtene. Ryddingen kan ta 2-3 dager pA

hver teig.
Deretter fAr graset i engene vokse i fred

fram til slutten av juli, ofte lenger, til slAtten
er unnagjort pA innmarka. Graset blir slAtt
med langorv, pA vanskelige tilgjengelige ste-
der med stuttorv. En liten sldmaskin ble i

'1984 brukt pA den ene teigen, med godt resul-
tat. Graset blir tsrket oA stedet. Det er kort
og hardt og vanskelig A hesje, sA en venter
helst til en godversperiode med A slA, slik at
graset kan torkes flatt pA bakken. Dette er
noksA arbeidskrevende, med snuing hver
morgen og kveld til graset er tart. Hayet
beres i tau til utloene, hvor det oppbevares
til vinteren. Da blir det hentet hiem etter hvert
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som det er behov for det, f ra den ytterste tei-
gen fraktes det i bAt.

Liene ble tidligere ikke gjodslet, unntatt
med naturgjodsel f ra dyrene i beitetiden. I de
senere Arene er den nordligste teigen svakt
gjodslet med fullgjodsel om vAren, uten at
dette ser ut til A ha hatt noen sarlig stor be-
tydning f or artssammensetningen. Disse
skjotselformene, med unntak av de endrin-
gene som er nevnt, har antagelig svert lange
tradisjoner i Gjuvslandsliene (Anders A.
Gjuvsland, Nils O., Birgit og Olav Djuvsland,
pers. medd., se ogs6 Byrkjeland 1958).

Vegetasjonen i liene
Vegetasjonen i liene bestAr av en mosaikk av
smd skogholt med edellauvskog og 6pne
partier med artsrike enger (fig. 2). Spredte
enkeltstAende trer f innes ogsA, f .eks. av bar-
lind (Taxus baccata) og kristtorn (llex aqui-
folium). Engene pd de 5 teigene som ikke har
vart skjottet i de senere Ar (fig. 1, g.nr. 180,
b.nr. 1, 4,9, 14 og 15), er i dag gjengroende i

suksesjonstadier som varierer f ra teig til teig.
Vegetasjonen i skogholtene er typisk for
sesongbeitede edellauvskoger i midtre deler
av Hordaland. Verken disse typene, vegeta-
sjon ved sig eller strandbergvegetasjonen
nederst i liene vil bli nermere omtalt her.

Blomsterengene - en relikt fra
tidl igere tiders jordbrukslandskap
I lopet av f lere hundre 6r har det i engene ut-
viklet seg en karakteristisk artssammenset-
ning, som er avhengig av jordbunn, klima og
faste skjotselmetoder fra Ar til Ar. Selv om
ingen enkeltart dominerer, og individene som
regel er noksA jevnt fordelt i engene (f ig. 3),

kan mengden av hver art variere fra 6r til Ar.

Solveig Aasheim (pers. medd.) har bl.a. ob-
servert at populasjonene av museklover (fn-
f olium dubium) f lytter seg f ra sted til sted i

engene, og at forekomsten av steinstorke-
nebb (Geranium columbianum) er noksd vari-
abel. Hun har ogsA registrert at engstarr
(Carex hostiana) gjennom et par dr forekom i

store mengder i liene. Okningen i engstarr-
populasjonen ble fulgt av en tilbakegang i

populasjonen av loppestarr (Carex pulicaris).
Senere ble engstarren nesten borte.

| 6 analyserte storruter er det registrertT4
forskjellige arter, og gjennomsnittlig arts-
antall for hver analyserute (16 m'?) er 39, av
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Edellauvskog
overst ved bergroten

Sti og bakke-mur

Trek lynger

Engvegetasjon

Ute-loe
Steingard i grense

mellom bruk

Rydningsroys

Fig.2. Prinsippskisse av veksling ivegetasjon og kulturhistoriske elementer iutslattlandskapet pd
Gjuvsland. Tegning: Siri Herland.

Sketch showing altemation ol vegetation and culturat-historicat elements in Giuvstand, Varatdsoy.
Drawn by Siri Herland.

disse er 26 konstante. Vegetasjonen viser til-
knytning til samfunn innen Arrhenaterion i

klassen Mol inio-Arrhenateretea.

Plantegeograf iske elementer
P6 Varaldsoy motes kystplanter, som jord-
notl (Conopodium maius), kusymre (Primula
vulgaris), tusenfryd (Bellis perennis), kyst-
maure (Galium saxatile) og kystgriseore
(Hypochoeris radicata) (Fagri 1960), med et
sydostlig floraelement representert av rad-
knapp (Knautia arvensls/ og bakkeforglem-
megei (Mysofis ramosisslmal. Sydlige arter
er ogsa sterkt representert, med de kalk-
krevende hjertegras (Briza mediaj, steinstor-
kenebb (Gera nium columbinum) og vill-lin /Li
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num catharticum), i tillegg til arter som muse-
klaver, vanlig knoppurt (Centaurea jacea) og
kamgras (Cynosurus cristatus) (Nordiska mi-
nisterrddet 1984).

Variasjonen i engene gjennom
vekstsesongen
Gras og halvgras, som skyter nye skudd fra
grunnen, rosettplanter og lave, krypende
vekster tdler godt A bli beitet, og danner
hovedmassen i den tette, lave grasmatten om
vdren. EttArige arter, som vill-lin, oyenstrost
(Euphrasia stricta) og sm6engkall (Rhinan-
thus minor) spirer ofte allerede om hssten i

de smd f lekkene av Apen jord som saue-klau-
vene etterlater seg i de bratte skrdningene.

Blyttia 43:125- 130; 1985



Fig.3. Utslatt pa Varaldsoy i begynnelsen av juli. T.h. sees utloe.
Mown meadows on Varaldsoy in early July. Outlying barn to the right.

Trdkkskadene etter beitet er derfor en livsbe-
tingelse for flere av artene. I mai blomstrer
arter som kusymre, tusenfryd, jonsokkoll
(Aiuga pyramidalis) og storblAfjor (Polygala
vulgaris) og etter hvert som tiden gdr, overtar
den ene arten etter den andre hovedrollen i

et blomstringseventyr som varer helt fram til
slAtten.

Det totale inntrykket en fAr av engene, for-
andrer seg derfor stadig i tiden fra april til
oktober, samtidig som hoyden av feltskiktet
varierer sterkt. Liketar sldtten kan det skilles
ut f lere nivAer i feltskiktet: et tett nedre skikt
av beitetAlende arter. et midtre skikt med
hjertegras, kamgras, prestekrage og blom-
sterstengler av rosettplanter, og et spredt
svre skikt med hundegrus (Dactylis glome-
rata) ogengsyre(Rumex acetosa). Alle artene
fdr tid til A sette lra tar sldtten sent i juli eller
i august, og under torkingen og behandlingen
av hoyet laller trs og f rukter av plantene og
blir spredt i engene. For de lave, beitetAlende
artene er sldtten en fordel. etter den fAr de
igjen rikelig lys til videre utvikling tsr hsst-
beiteperioden i september.

Sterk nedbeiting av endel kraftige planter,
ogs6 om hssten, medlsrer at ettArige arter
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og konkurransesvake arter fAr storre mulig-
heter til A overleve i engene. Sterkere gjsds-
ling ville uten tvil fort med seg sterk okning
av hoge, kraftige urter og gras som ville ut-
konkurrere de artene som er mest avhengige
av bestemte former for skjotsel, f.eks. karve
(Carum carvi)og gjeldkarve (Pimpinella saxi-
f raga).

Om v6ren er det ofte kaldere nederst ved
fjorden enn lenger opp i skrAningen. Folger
en skrAningen oppover, er det derfor vanlig
at planter som bare stdr i knopp nederst i

liene, er fullt utsprunget hogere opp. Varia-
sjonen i topograf ien, med sokk, sig og knau-
ser, tarer ogs6 til lokale variasjoner i vegeta-
sjonen, serlig er produksjonen fra 6r til dr
svert avhengig av vanntilforselen gjennom
nedbor, og sig og bekker i skr6ningen.

Blomsterrike enger
- en saga blott?
Engene i Gjuvlandsliene inngdr som del av
en storre undersskelse av opplendte enger
p6 48 bruk i Hordaland. Vegetasjonen ser ut
til d vere typisk for bratte, syd til sydvest-
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vendte enger med gode berggrunnsforhold,
der driften er tradisjonell og har vert utfort
pA samme m6te gjennom lange tider. Slik
artsrik engvegetasjon var antagelig forholds-
vis vanlig i omrAdet tidligere, men er i dag
ikke registrert andre steder enn pd Gjuvs-
land. I indre strok er det riktignok funnet til-
svarende enger, men med noksA forskjellig
artssammensetning. Opplysninger om even-
tuelle andre slike englokaliteter i Hordaland,
er derfor svert velkomne.

Utsldttlandskapet pi Gjuvsland er nd fore-
slAtt vernet. Eiere og brukere av engene har
med stor pietetsfolelse og respekt for ned-
arvede tradisjoner gjort det mulig dr bevare
denne sjeldne ku lturlandskapstypen for
ettertiden. Inntil engene er f ormelt vernet, og
adgangen til omrAdet blir regulert, mA besok
pA lokaliteten i mAnedene juni-september
sterkt f rarAdes. TrAkk i engene etter vArbeite-
perioden vil ytterligere forverre arbeidssitua-
sjonen for brukerne, og kan fore til at de opp-
gir all skjotsel. Dette vil innen kort tid larelil
uopprettelige endringer i engene.

Summary
Mown and grazed grassland established,
probably for centuries, on steep hillsides
under continuous traditional management at
Varaldsoy, Western Norway, is discussed.
Bedrock and aspect is very favourable and
the potential natural vegetation of the area
is deciduous woodlands within Querco.Fage-
tea. Several warmth-demanding species like
Geranium columbinum, Trilolium dubium,
Cynosurus cristatus, Centaurea jacea and
Myosotis ramosissima occur. Vegetation and
farming practices in the managed parts at
present are described together with the vari-
ation of vegetational structure in time and
space. The meadows are private property on
cultivated areas, and admittance is not al-
lowed from May to September.
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De fargeri ke tsnbakkene

The rich dry meadow and forest rim communities in Norway

Cees Bronger Qyvind H. Rustan

Gronnegt. 6
0350 Oslo 3

Fd vegetasjonstyper i Norge kan framvise
storre farge- og artsrikdom enn de rike tsrr-
bakkesamfunnene. Nettopp derfor har de og-
sA tiltrukket seg manges oppmerksomhet,
sAvel blant turfolk som blant botanikere. Det
er i disse plantesamfunnene vi f inner mange
av vAre mest skattede markblomster. Vi skal
i denne artikkelen bare omtale de rike typene
av torrbakker.

Utbredelse
Rike tsrrbakkesamfunn er sjeldne i Norge og
representerer de nordligste utpostene av
vegetasjonstyper med hovedutbredelse i Mel-
lom- og Sor-Europa (Sunding 1963, Gjarevoll
1973). Hos oss f innes de f ra Langesund-Skien
i ssr til Ringerike og Mjosa-omrAdet i nord
(Sunding 1972). Dette tilsvarer i hovedsak det
geologiske Oslofeltet (Holtedal & Dons 1952).
Forekomstene er vanligvis knyttet til varme
lokaliteter med naringsholdige (kalkholdige)
kambro-siluriske bergarter. Utenfor dette
omrddet finnes spredte forekomster langs
Skagerak-kysten, blant annet pA grunnfjells-
bergarter ved Kragero (Bronger 1982).

Vegetasjonstyper
I Norge er tsrrbakkene lite undersskt. Stsr-
mer (1938) beskriver blodstorkenebbenger pA

HAoya i indre Oslofjord, men det er sarlig
Sunding (1963) og Marker ('1969) som har bi-
dratt med opplysninger og beskrivelser til
den inndelingen vi benytter i dag. Fra Mellom-
Europa foreligger en rekke beskrivelser av
torrbakkesamfunn og beslektede typer. De
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mest detaljerte beskrivelsene finnes hos
MUller (1962), men disse passer ikke alltid
med norske forhold.

Torrbakkene er lysApne, oftest artsrike
samfunn og forekommer pA knauser, skrdnin-
ger og i skogbryn. De f innes serlig pA steder
hvor skogen av okologiske grunner ikke har
kunnet etablere seg. Om sommeren er sam-
funnene utsatt for sterk solinnstrdling og
torke. Vinterstid er det ogsd ekstreme for-
hold pA grunn av frost og vindslitasje. Vege-
tasjonen er frodigst tidlig pd sommeren. Da
framstAr torrbakkene som de mest farge-
sprakende plantesamfunn hos oss.

I Norge finnes samfunnene hovedsaklig
pA kalkholdige bergarter i de lavereliggende
strsk av Oslofjord-omrAdet. I mange omrdder
er de et karakteristisk trekk i vegetasjons-
bildet.

Ut fra okologiske og floristiske forhold,
dels ogsdr suksesjonsforhold, kan vi grovt
dele de rike torrbakkesamfunnene i tre hoved-
grupper:

(1) Berg- og knaussamfunn (rike bergknapp-
samf unn)

(2) Torrengsamf unn (kalktorreng)
(3) Skogkantsamfunn (blodstorkenebb- og

skogklovereng)

Det foreligger f lere videre inndelinger av dis'
se gruppene, men disse representerer i man-
ge tilfeller sm6 lokale variasjoner.

Rike bergknappsamtunn
De rike bergknappsamfunnene (Sedo-Scle-
ranthion) forekommer pA nakne, lysdpne
knauser med kalkholdig berggrunn og grunt
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jordsmonn. Bestandene er ofte smA og opp-
trer mange steder i mosaikk med torreng-
samfunn. Jordsmonnet utgjores av torr, san-
dig og humusrik jord. I bratte sorskrdninger
pd kambro-siluriske bergarter i Oslo-omrAdet
kan jordsmonnet bestA av ustabil skifergrus
uten humuslag.

Vegetasjonen er artsfattig og dpen med
dominans av bitterbergknapp /Sedum acre)
og hvit bergknapp (Sedun album). Mellom
disse vokser sandarve (Arenaria serpylli-
folia), salvmure (Potentilla argentea), mark-
malurt (Artemisia campestris), bakkemynte
(Satureia acinos), fjellrapp (Poa alpina), smA-
nskkel (Androsace septentrionalis), berg-
skrinneblom (Arabis hirsuta) og vAr-rublom
(Erophila verna). Bunnsjiktet er dominert av
grAmoser.

Kalktorreng
Kalktorrengene (Anthylliseto-Artemision)
forekommer pd Apne tsrrbakker og berg pA
kalkholdig berggrunn. Samfunnene finnes
serlig i lysApne sorskrAninger med mer eller
mindre stabil jord. Jordsmonnet utgjores av
tarr, rendzinaliknende kalkjord med et spar-
somt humusdekke. Best utviklet er samfun-
net pd mark hvor jordsmonnet er dypere enn i

de rike bergknappsamf unnene. Kalktarr-
engene danner det naturlige suksesjons-
stadiet etter de torketdlende bergknappsam-
f unnene. Det er derfor vanlig d f inne kalktorr-
engene i mosaikk med bergknappsamfunn
og blodstorkenebbeng.

Bestandene er vanligvis svert artsrike
med et stort innslag av varmekjare, kalk-
krevende arter. Busksjiktet mangler oftest
helt, men spredte dvergmispel (Cotoneaster
integerrimus) og rose-arter (Rosa ssp.) kan
forekomme. Feltsjiktet domineres ofte av en
art innen mindre omrdder, og dette er grunn-
laget for en oppdeling av samfunnet i for-
skjellige utforminger. Dominerende arter kan
vare kantkonvall (Polygonatum odoratum),
rundbelg (Anthyllis vulneraria), flatrapp (poa
co m pressa), markmalurt (A rte m i s i a cam pest-
risl eller hjorterot (Sese/l libanotis). Vegeta-
sjonen er svart slitasjesvak.

Blodstorkenebbeng
Blodstorkenebbengene (Geranion sangu inei)
forekommer fortrinnsvis i skogbryn og dpne
kratt pA kalkholdig berggrunn. Samfunnet er
ogsd vanlig i sorskrdninger med relativt sta-
biljord. Jordsmonnet bestdr av tsfi, rendzina-
liknende kalkjord, oftest med et velutviklet
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humusdekke. Bestandene opptrer ofte i

mosaikk med kalktorreng eller skogklover-
eng og er suksesjonsstadiet etter kalktorr-
eng pA dypere mark.

Bestandene er meget farge- og artsrike. De
karakteriseres av en rekke varmekjare, kalk-
krevende arter med sorlig og sorostlig ut-
bredelse i Norge. Busksjiktet er sparsomt ut-
viklet med dvergmispel (Cotoneaster integer-
rimus), einer (Juniperus communls/ og rose-
arter(Rosa spp.) som de vanligste. Feltsjiktet
domineres blant annet av blodstorkenebb
(Geranium sanguineum), knollmjodurl (Fili-
pendula vulgaris), bergmynte (Origanum vul-
gare), dragehode (Dracocephalum ruyschi-
ana), nakkebar (F ragaria viridis) og gu lmaure
(Galium verum). Pd grunnlag av dominansfor-
hold blir samfunnet inndelt i flere utformin-
ger. Vegetasjonen er svert slitasjesvak.

Skogklovereng
Skogkloverengene (Trifolion medii) forekom-
mer i delvis overskyggete skogbryn og Apen
skog med dypere jord enn i blodstorkenebb-
engene. Jordsmonnet utgjores av dyp, brun-
jordsliknende kalkholdig jord med et spar-
somt humusdekke. Samfunnene er ikke sd
sterkt knyttet til kalkholdige sorskrAninger
som de avrige tsrrbakkesamfunnene.

Skogkloverengene finnes ofte pd steder
med stabile jordbunnsforhold, og danner
f lere steder typiske overgangssoner mot
kalkfuruskog. Vanligvis er de overskygget av
f uru eller edle lauvtrer. Busksjiktet har oftest
innslag av rose-arter (Rosa spp.). Feltsjiktet
domineres av arter som skogklover (Trilolium
medium), dkermAne (Agrimonia eupatoria),
gjeldkarve (Pimpinella saxilraga), skogvikke
( V i c i a sy lv a tlcal, h u ndeg r as ( D acty I i s g I o m e-
rata) og hjertegras (Briza media). Flere for-
skjellige utforminger er beskrevet pA grunn-
lag av artsvariasjonen.

Floraelementer
De f leste karakteristiske torrbakke-artene er
varmekjere med hovedutbredelse pd steppe-
omrAder i Sorost-Europa. Floraelementet de
utgjor kalles derlor av mange for steppe-ele-
mentet (Gjerevoll 1973). Dette har en sorost-
lig utbredelse i Norge (Hult6n 1971, Bronger
1984). Eksempler pd slike arter er dragehode
( D ra cocep h a I u m ru y sc h i a n a) (tig. 1 ), aksvero-
niKa (Veron ica s p ica ta), smaltimotei ( P h leu m
phleoides), hjorterot (Sese/i libanotis), mark-
malurt (Artemisia campestris), knollmjodurt
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Fig. 1. Dragehode (Dracocephalum ruyschiana) pA Ostoya, Berum, Akershus. Foto: C. Bronger.
Dracocephalum ruyschiana on Ostsya, Berum, Akershus County. Photo: C. Bronger.

(Filipendula vulgaris), stjernetistel (Carlina
vulgaris), krattalant (lnula salicina) og bakke-
timian (Thy m u s pu leg ioides).

En del arter med sorlig utbredelse i Norge
er ogsa karakteristiske for torrbakkene. Til
disse hsrer blodstorkenebb (Geranium san-
guineum), dkermdne (Agrimonia eupatoria)
og hjertegras (Briza media).

Enkelte alpine arter har ogsa sine lavlands-
forekomster konsentrert til torrbakkene. Det-
te gjelder fjellrapp (Poa alpina). ljell-lodne-
bregne(Woodsia alpina) og f lekkmure (Poten-
tilla crantzii).

PA oyene i indre Oslofjord er det en over-
vekt av varmekjare, sorlige og sorostlige
arter (Rustan 1981, Bronger 1984). En liten,
men eksklusiv gruppe er de mest varmekjere
artene som kun finnes pA torrbakker i indre
Oslofjord. Til disse horer sjeldenheter som
bakkeklsver (Trifolium montanum), dverg-
tistel (Clrsium acaule) og oslosildre /Saxr-
fraga osloensis).

Et merkelig trekk ved tsrrbakkefloraen pA

ayene i indre Oslofjord er den store variasjo-
nen i artsinventar og dominansforhold mel-
fom de enkelte ayene. Arter som dominerer
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eller er vanlige pA noen oyer kan mangle helt
eller vare svert sjeldne pd andre. Dette gjel-
der blant annet dragehode (Dracocephalum
ruysch ian a), smaltimotei (P h leu m ph leoides),
krattsoleie (Ranunculus polyanthemos) og
blodstorkenebb (Geranium sanguineum). Ar-
sakene til disse variasjonene er ikke kjent.
En mulig forklaring kan i mange tilfeller vere
slitasje, men forhold som smA forskjeller i

neringsforhold, jordstruktur og jordstabi I itet
kan ogsA spille inn.

Verneverdier
De rike torrbakkene er sjeldne vegetasjons-
typer i Norge og vesentlig konsentrert til om-
rddene langs og ner Oslofjorden. Dette er
attraktive omrAder som i okende grad er ut-
satt for press f ra ulike brukergrupper. Mange
omrAder har gAtt tapt som tolge av utbygging
samt anlegg av veier og parker. @kende tri-
luftsliv er ogsd en trussel mot disse plante-
samfunnene som er slitasjesvake og sArbare
for trdkk og ferdsel (Sunding 1972).

PA grunn av de arealmessig smd og etter
hvert fA forekomstene av karakteristiske og
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lite pivirkete torrbakke-lokaliteter i Norge,
har det nA blitt tatt flere initiativ til A sikre
disse for ettertiden. I lopet av 1985 blir det
sannsynligvis gjennomfort vern av Hovedoya
og Gressholmen/Rambergoya i Oslo kommu-
ne. I verneforslagene inngAr f lere velutviklete
utforminger av torrbakkesamfunn (Rustan
1981, Rustan & Brochmann 1982). OgsA for
Ostoya i Barum foreligger forslag til vern av
torrbakkesamf unn (Bronger 1984). PA f lere av
de andre ayene i indre Oslofjord er det fore-
tatt botaniske undersokelser (Brochmann et
al. 1982). I forbindelse med disse vil det bli
framlagt verneforslag som omfatter t6r-
bakker.

Summary
Rich dry meadow and forest rim communities
(Sedo-Scleranthion, Anthyl liseto-Artemision,
Geranion sanguinei, Trifolion medii) are rare
in Norway. They are mostly confined to cal-
careous rocks in the lowland area of the
Oslofjord. The f lora is dominated by species
belonging to the Southern and Southeastern
elements. Some of the finest localities are
included in conservation proposals and will
be protected in the near future.
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Rikmyr i Norge

Rich fen vegetation in Norway
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l. Karakteristiske trekk
og forekomst av rikmyr

1. Hva er rikmyr?
Ved klassif isering etter geograf iske og biolo-
giske kriterier er det i vAre dager vanlig med
en todeling av myrene Uf. bl.a. Moen 1973,

SjOrs 1983). Myr som i tillegg til nedborvann
ogsA fAr tilfsrt vann som har vert i kontakt
med mi neraljord, kal les i ordva n n my r (m inero-
trof myr). Alle myrer har opprinnelig tilhort
denne typen, men ndr torvdannelsen er sterk
nok, kan deler av myroverflaten vokse seg
hogere enn omgivelsene, slik at myra fAr hele
sin vannforsyning fra nedboren, nedbormyr
(ombrotrof myr).

Vegetasjonen pA nedbormyr har ekstremt
dArlig naringstilgang, og det er bare 20-30
karplantearter som opptrer pA slike myrer
hos oss. Jordvannmyrene deles videre i f lere
enheter som har sammenheng med ulik na-
ringstilgang. Forenklet kan en dele jordvann-
myrene i: fattigmyr, intermediarmyr og rik-
myr (jf. f ig. 1). Ofte deles rikmyrene i to, og i

det folgende brukes da begrepene middels-
ilkmyr og ekstremrikmyr. Sistnevnte type er
ofte blitt betegnet kalkmyr.

Rikmyrene har vanligvis et langt hogere
artsantall enn de fattigere myrene, og pA rik-
myr opptrer mer enn 100 forskjellige kar-
plantearter. Men det fins ogsA plantesam-
funn pd rikmyr som er sv&rt artsfattige, og
det er artssammensetningen og ikke arts-
antall eller naringsforhold som def inerer en-
hetene. En lang rekke arter er typisk for rik-
myr (jf. artsgruppe a i f ig. 1).
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Skal en karakterisere rikmyrene med fA

arter, er det enklest A bruke mosene. I nesten
alle rikmyrsamfunn inngAr minst en av de tre
vanligste brunmosene: myrstjernemose,
brunklomose og myrmakkmose (Campylium
stellatum, Drepanocladus revolvens, Scorpi'
dium scorpioides). Svart ofte er det en av
disse tre artene som dominerer bunnsjiktet.
Ellers preges rikmyrene av grasvekstene, og
serlig er starrartene (Carex spp.) vanlige.
Noen rikmyrsamfunn, serlig fastmatter og
kantsamfunn, har ogsA et betydelig innslag
med urter, og her kan ogsA orkid6arter vare
vanlige. I myrkantsamfunn inngdr en rekke
arter av trer og busker.

Torvmosene (Sphagnum spp.) dominerer
de fattigere myrene, men bare noen f6 av
artene forekommer pA rikmyr, og de domi-
nerer sjelden. De ekstremrike myrene mang-
ler nesten helt torvmoser.

Forekomsteri av rikmyr er betinget av god
naringstilgang gjennom grunnvannet. Inn-
holdet av metallioner (sarlig Ca** eller
Mg* *) md vere hogt, og grunnvannet mA
ikke vere for surt. PA nedbormyr er vanligvis
pH 3,5-4,0, og verdiene oker gjennom serien
av enheter. Rikmyrene har vanligvis verdier
over 6,0, og ekstremrike myrer har pH i myr-
vannet omkring noytralpunktet, pH 7 (noen
ganger opp til pH 8).

2. Forekomst av rikmyr
Rikmyrene er knyttet til omrAder med kalkrik
mineraljord. I Sor-Norge f ins storre areal av
denne type forst og f remst i sentrale deler av
Ostlandet, pA Jaren, i sentrale fjellstrok og i
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NEDB@RMYR
Ombrotrophic

vcaclalron (bog)

JORDVANNMYR
Mrnerolrophic vegetation (lcn)' r-

Falt€-mterrediarmyr I Rkmyr
Poor-ntemed€le ten I Rich len

Fig. 1. Oversikt over en del viktige myrplanters
forekomst i nedbormyr, fattigmyr/intermediarmyr
og rikmyr. Strek i kolonnene angir forekomst av
arlene i vedkommende artsgruppe.

Schematic representation of the occurrence of
some plant species in mirc vegetation according
to the bog-poor len-rich fen vegetational gtadient.
1. Artet i nedbsrmyr - intermediermyr:

Torvull, kvitmyrak, molle, sivblom, torvdymose,
vasstorvmose, rusttorvmose, bjornetorvmose,
kjott-torvmose, vortetorvmose, rodtorvmose,
dvergtorvmose.

Eriophorum vaginatum, Rhynchospora alba,
Rubus chamaemorus, Scheuchzeria patustris,
Gymnocolea inflata, Sphagnum cuspidatum,
S. f uscum, S. lindbergii, S. mageltanicum, S.
papillosum, S. rubellum, S. tenellum.

Trondelag. I Nord-Norge er kalkrikt jords-
monn vanlig over store deler.

Arealel av rikmyr var vesenilig storre i tid-
ligere tider, og dette skyldes ikke bare men-
neskenes bruk av naturen. Myra er et okosys-
lem der det stadig foregdr endringer (sukse-
sjoner), og f ra isen smeltet bort f ra landet for
ca. 10 000 dr siden og f ram til i dag har det
foregAtt en storstilt oppbygging av torv.
Under denne prosessen som stadig foregAr,
blir arealet av rikmyr stadig mindre, mens
s@rlig arealet av ombrotrof myr har oket.
Disse prosessene har ujevn hastighet i ulike
deler av landet, og i hogereliggende og nord-
lige deler vokser myrene svert seint. I lAg-
landet i Sor-Norge derimot, er det nedbors-
myrene som dominerer. Metertykke lag av
ombrogen torv ligger her over de minerogene
torvlag, noe en lett kan konstatere ved A
hente opp torvprover fra de ulike lag. Ganske
ofte viser torvprovene fra bunnen av myra at
det for f lere tusen dr siden var rikmyr pd loka-
liteten.

For at myrene skal bestA som rikmyr er det
nodvendig at det ikke skjer noen rask torv-
akkumulering som hindrer det kalkrike grunn-
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2. Arter i nedbormyr - rikmyr:
Kvitlyng, dvergbjork, dystarr, soldogg-artene,
klokkelyng, pors, rome, furu, bjonnskjegg.

Andromeda politolia, Betula nana, Carex
Iimosa, Drosera spp., Erica tetralix, Myrica gale,
Narthecium ossilragum, Plnus sy/vestrls, Sclr-
pus cespilosus.

3. Arter i fattigmyt - rikmyr:
Strengstarr, stjernestarr, trAdstarr, slAttestarr,
kornstarr, flaskestarr, elvesnelle, duskull, buk-
keblad, blAtopp, tepperot.

Carex chordorrhiza, C. echinata, C. lasiocar
pa, C. nigra, C. panicea, C. rostrata, Equisetum
f luviatile, Eriophorum angustifolium, Meny-
anthes tritoliata, Molinia caerulea. Potentilla
etecta.

4. Atter i rikmyr:
Sotstarr, klubbestarr, gulstarr, engstarr, nebb-
slarr, agnorstarr, engmarihand, f.iellmarihand,
breiull, brudespore, jablom, brunskjene, smd-
sivaks, fjellfrostierne, myrsaulauk, myrstjerne-
mose, tuffmose-arlene, brunklo, gullsilkemose,
myrmakkmose.

Carex atrofusca, C. buxbaumii, C. f lava, C.
hostiana, C. lepidocarpa, C. microglochin, Dac-
tylorhiza incarnata, D. pseudocordigera, Erio-
phorum latifolium, Gymnadenia conopsea, Par-
nassia palustrls, Schoenus ferrugineus, Scir-
pus quinquef lorus, Thalictrum alpinum, Triglo-
chin palustre, Campylium stellatum, Cratoneu-
ron spp., Drepanocladus revolvens, Homalothe-
cium n itens, Scorpid ium scorpioides.

vannet i d nA planterottene. I omrAdene der
nedbormyr dominerer, er det ofte bare ved
grunnvannframspring og i dreneringsbaner
for grunnvann fra omliggende fastmark at
rikmyr er tilbake. Ofte finner en da ogs6 at
rikmyrene i lAglandet i Sor-Norge er smA og
knyttet til lagg og drag innen storre myrkom-
pleks, eller de dominerer smA dalsskk der
flomvann i perioder hindrer ombrogen torv-
dannelse. I hogereliggende strsk er torvakku-
muleringen ddrligere, og mulighetene forom-
brogen torvdannelse hindres ogsa av over-
svommelser i snosmeltingsperioden. I disse
omrddene opptrer de storste rikmyrarealene.

ll. Rikmyrvegetasjon

1. Lokale vegetasjonsgradienter
Innenfor den enkelte myr kan det vare store
forskjeller i vegetasjonen, og det fins mange
klassifiseringssystemer for myrvegetasjo-
nen. Nyere skandinavisk myrlorskning har
utviklet klassifiseringssystemer som i dag
brukes i mange land (jf. Sj0rs 1983). Det fore-
tas en inndeling i vegetasjonen som gjen-
speiler variasjoner i okologiske forhold. Det
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skilles mellom tre hovedgradienter i vegeta-
sJonen:

1. Fattig- rik, der vegetasjonsforskjellene
som omtalt henger sammen med torvens
og myrvannets neringsinnhold.

2. Tue- losbunn, der variasjonen i vegetasjo-
nen henger sammen med bl.a. grunnvan-
nets nivA. I tuer pA rikmyr kan arter som
st6r sammen leve under svert ulike for-
hold. Arter med manglende eller grunt rot-
system (f.eks. moser og lav) kan leve i til-
narmet ombrotroft miljo, mens karplanter
med dypt rotsystem kan ha god nerings-
tilgang og indikere rikmyr. Slike tuef lekker
kan karakteriseres som rik tuevegetasjon,
men denne typen dekker alltid smA areal.
Ellers fins rike samfunn av fastmatte,
mykmatte og losbunn.

3. Myrkant myrflate, der torvdybde og lys-
forhold er blant de okologiske forhold som
henger sammen med vegetasjonsforskjel-
lene. De rike myrene oppviser stor varia-
sjon etter denne gradienten.

I arbeidet med en landsplan for myrreservater
i Sor-Norge er vegetasjonen delt inn i enheter
som er plassert etter disse tre vegetasjons-
gradientene (se f.eks. Moen og medarb. 1983,
der det ogsA er gitt artstabeller som def inerer
myrenhetene).

lnnen noen varierte rikmyrer kan alle de
skisserte rikmyrenhetene inngA, og innen
samme enhet kan det opptre flere plante-
samfunn. Det er ofte gradvise overganger fra
rikmyr mot eng-, sump- og kildesamfunn, og
pA samme myr kan et stort spekter av rikmyr-
samfunn opptre.

2. Regionale torskjeller
Ovenfor er det omtalt lokale forskjeller pA rik-
myr. I landet vdrt er det ogsA store regionale
forskjeller. Plantesamfunnene varierer lra
sor til nord, fra ost til vest og fra lAgland til
fjell. I det hele representerer rikmyrene i Nor-
ge et svart stort spekter av plantesamfunn
med et stort antall plantearter. Begrepene
boreonemoral, sorboreal, mellomboreal,
nordboreal og ldgalpin region brukes etter
Dahl et al. (1985), jf. ogsd Ahti et al. (1968),
Abrahamsen et al. (1977). Navn pA arter tal-
ger Lid (1974) og Frisvoll et al. (1984).

3. Vegetasjonsenheter pd rikmyr
Inndelingen i vegetasjonsenheter basert pA
de lokale vegetasjonsgradienter kombinert
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med regionale forskjeller fsrer lett til et stort
antall enheter. Den hierarkiske, plantesosio-
logiske klassifikasjon fif. Nordhagen 1943,
Vevle 1985) har skende antall enheter ned-
over i systemet. Etter dette systemet kommer
rikmyrene i Norge stort sett innenfor en klas-
se (Scheuchzerio-Caricetea nigrae Nordh.
36), 2-3 ordener og 5-7 forbund. Antallet for-
bund, og sarlig antallet assosiasjoner, er av-
hengig av hvor ubreie> disse enhetene er.
Noen plantesosiologer (serlig tyskere, jf.
Dierssen '1982) bruker vide assosiasjoner, og
rikmyrene i vArt land faller da innenfor ca. 20
assosiasjoner. N6r antallet blir sApass hogt,
skyldes det at assosiasjonene for en stor del
er lagt pA tvers av fattig- rik-gradienten. Nor-
disk tradisjon (etter bl.a. Nordhagen 1943)til-
sier at assosiasjonen, som er grunnenhet i

systemet, ikke er for brei, og at den gjenspei-
ler klare okologiske forhold. Rikmyrene vil
sAledes stort sett ha egne assosiasjoner, og
antallet rikmyrassosiasjoner blir derved ikke
sd mye storre enn det refererte antallet. Men
innen dette feltet har vi ikke f ulgt opp Nord-
hagens arbeid godt nok til A gi noen god
oversikt.

I arbeidet med d komme fram til et felles
sett av vegetasjonsenheter for vegetasjons-
kartlegging i Norge (jf. Fremstad et al. 1984)
bygges det pA det hierarkiske plantesosiolo-
giske systemet. For myrenes vedkommende
har en kombinert dette systemet med det tid-
ligere refererte basert pi vegetasjonsgradi-
enter. Derved er det definert 16 hovedenheter
av myrvegetasjon, og rikmyrene inng6r i fem
av disse. Det henvises til revidert utgave av
Fremstad et al. (1984), som er under arbeid.

lll. Bruk og vern av rikmyr

1. Tidligere bruk
I det tidligere jordbruket ble utmarksarealene
sterkt utnyttet ved husdyrbeite, sl6tt og
seterbruk. Det dyrka arealet var lite, og det
aller meste av vinterfOret ble hentet i utmar-
ka. Og det var vinterf6ret som fsrst og fremst
begrenset husdyrholdel. Fat kunstgjodsla
kom i vanlig bruk (for mindre enn 100 dr siden)
var ogsA produksjonen pA innmarka (dyrka-
marka) direkte avhengig av utmarka. Uten ut-
marksfOr kunne en ikke fd nok gjodsel til
spredning pA innmarka (jf. Moen 1985a). Om-
rAder med rik vegetasjon gir de beste og mest
produktive beite- og slAttemarker, og i slike
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omrader var utnyttingen sterkest. Dette kan
en fortsatt se ved at rester av seterhus og
hoyloer ligger serlig tett i omrdder med rik
vegetasjon. Seter- og slAttebruket ble drevet
mest intensivt omkring midten av 1800-tallet,
og pA den tid var det nok knapt en engskog
eller ei rikmyr utenom de aller mest avsides-
liggende fjellomrAdene som ikke ble utnyttet,
og derved pAvirket.

Utnyttingen av utmarkene til seter- og slAt-
tebruk gikk tilbake i intensitet fra slutten av
forrige Arhundre, men de tradisjonelle bruks-
mdtene holdt seg i noen omrAder til etter
siste verdenskrig.

Sigd og ljd har vert vanlig redskap i store
deler av landet i mer enn 1000 Ar (Hagen
1977). Og rikmyrer har vert brukt og pdvirket
av bsndene i mange hundre dr, og i noen om-
rdder har nok en omfattende utnytting pAg6tt
i mer enn tusen dr. PAvirkningen har variert
sterkt, men husdyrbeite og slAtt har vert vik-
tig. Denne pAvirkningen har hindret torv-
veksten og derved oligotrofiering, og pAvirk-
ningen har ogsA hindret gjengroing og uttor-
king av myrene. Det synes klart at mange rik-
myrer, sarlig i 169landet, er opprettholdt
som rikmyr i dag p.g.a. tidligere kulturpAvirk-
ning.

De siste tiArene har kulturpdvirkningen
vert liten pd de fleste myrer, og vegetasjo-
nen er i endring. I myrkantene skjer endrin-
gene ofte raskt, og de er lett synlige gjennom
krattdannelse. I lAglandet brer bjork og pors
(Betula pubescens og Myrica gale/ seg ut
over myrene etter at slAtten opphorer, mens
de hogereliggende slAttemyrene har mest
bjork, dvergbjark (Betula nana) og vierarter
(Salix spp.). Men ogsd gran og grAor (Picea
abies, Alnus incana) er vanlige unntatt i fjell-
omrAdene. Ellers er det typisk ved gjengroing
at myrsamfunnene endrer karakter fra myr-
f latepreget til mer kantpregete samfunn, der
en rekke kantarter kommer til. Forst og
fremst gjelder dette arter som marikApe,
sumphaukeskjegg, mjodurt, kvitmaure og
fiol-arter (Alchemilla spp. Crepls paludosa,
Filipendula ulmaria, Galium boreale og Viola
spp.). Men ogsd grasvekster som klubbestarr
og blAtopp (Carex buxbaumii, Molinia caeru-
lea) tillar sterkt i kantsamf unn.

Pa myrf latene skjer of test endringene
seinere enn i myrkantene. Opphoping av stro
(forne) og utvikling av smA forhoyninger
(starten pA tuedannelse) med akede innslag
av forveda vekster og torvmoser (Sphagnum
spp.) er typisk.
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2. Erfaringer lra skistsel
Gjennom et eget prosjekt har jeg de siste
6rene studert vegetasjonsendringer i rikmyr i

hogereliggende omrAder (mellomboreal og
nordboreal region) i Midt-Norge. Utarbeidelse
av skjotselsplan for Solendet naturreservat i

Rsros har inngAtt i arbeidet. SlAttemyrpro-
sjektet er ikke avsluttet, men endel resultater
er publisert, og nedenfor folger en oppsum-
mering av noen erfaringer (jf. ellers Moen
1976,1985a, b).

I faste pravellaler studeres endringer i

vegetasjonen som folge av ljAslAtt (fig. 2)
(slAtt hvert Ar, annenhvert Ar osv.) og endrin-
ger som lalge av naturlig gjengroing. De
aktuelle slAttemyrene ble regelmessig slAtt,
vanligvis annenhvert Ar, til etter siste ver-
denskrig. I endel proveflater som er sl6tt
annenhvert ar i siste tidrsperiode regner en
med at vegetasjonen igjen er i balanse med
sldtten som okologisk faktor. Disse prove-
f latene har da tilnarmet den vegetasjon som
dominerte myrene p6 den tid slAtten pAgikk.
Ved A sammenligne disse arealene med om-
liggende myrareal under gjengroing kan en
f6 et bilde av hva som har skjedd i lopet av
30-40 Ar med gjengroing. PA myrer med hog-
vokst vegetasjon er den store stromengden
og krattdannelsen i kantene mest ioynefal-
lende. Nermere studier viser at slAtten i de
fleste samfunn ogsA har medfort ganske
store endringer i artenes opptreden. De aller
f leste urtene er gdtt tilbake i de provef latene
som slAes annenhvert 6r eller oftere. Dette
gjelder bl.a. svarttopp, sumphaukeskjegg,
marihand-arter, brudespore, gullmyrklegg,
tepperot, fjelltistel og blAknapp (Bartsia al-
pina, Crepis paludosa, Dactylorhiza spp.,
Gymnadenia conopsea, Pedicularis oederi,
Potentilla erecta, Saussurea alpina, Succlsa
pratensis). Alle disse artene gAr ogsA tilbake
i fertilitet etter noen fd gangers sl6tt. Urter
som folblom, gulsildre og fjellfrostjerne
(Leontodon autumnalis, Saxifraga aizoides,
Thalictrum alpinum) fremmes av slAtten, noe
som henger sammen med at mye av plante-
materialet til disse artene unngdr lj6en.

Bldtopp (Molinia caerulea) er den gras-
veksten som gAr sterkest tilbake ved slAtt pA
rikmyr. Mange andre halvgras mister fertili-
teten ved slatt, f.eks. trAdstarr, kornstarr og
f laskestarr (Carex lasiocarpa, C. panicea, C.
rostrata), men disse artenes andel av 6rspro-
duksjonen endres ikke vesentlig. Det er en
rekke halvgras som fremmes av slAtt pA rike
bakkemyrer (fig. 3). Dette gjelder arter som
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Fig.2. LjdslAtt av rikmyr pA Solendet naturreservat. Foto: Asbiorn Moen 810809.

Cutting with scythe. Solendet nature-reserve. Photo: Asbisrn Moen 810809'

sotstarr, tvebustarr, gulstarr, slAttestarr,
duskull, breiull og trillingsiv (Carex atro'
fusca, C. dioica, C. f lava, C. nigra, Eriopho'
rum angustifolium, E. latifolium, Juncus tri-
glumis). De f leste av disse artene oker i ferti-
litet i slAttef latene, og artene sprer seg bade
ved tro og ved dannelse av nye skudd. I bunn-
sjiktet er det sarlig myrstjernemose (Campy-
lium stellatuml som sprer seg i slAttef latene.
I noen kantpregete rikmyrsamfunn har slatt i

ca. 10 Ar fsrt til store endringer i vegetasjo-
nen. Sarlig typisk er det pd Solendet natur-
reservat at blAtopp-dominerte samfunn er-
stattes av samfunn der gulstarr, sotstarr og
slAttestarr er vanligere.

De tidligere rike sldttemyrene er blant de
beste orkid6lokalitetene vi har. Rike myrer
og f uktenger har et stort antall arter, og ofte
opptrer mange av artene med stort antall.
Krysninger mellom artene er og vanlig. Orki-
d6er opptrer med stor variasjon i antall
blomstrende eksemplar f ra dr til ir (se tab. 1).

Studiene av de rike slAttemyrene i Midt-
Norge viser ogsA at individene bare unntaks-
vis blomstrer flere Ar pA rad, og det er van-
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ligere at individene blomstrer hvert annet
eller hvert tredje Ar.

Som for de fleste urtene, gAr ogs6 orki-
d6ene tilbake i fertilitet ved intensiv slAtt. I

lab. 2 er vist forholdene for fjellmarihand
(Dactylorhiza pseudocordigera) og gullmyr-
klegg (Pedicularis oederl) i samme bestand
og i parallelle ruter med og uten slAtt. Det
gAr klart fram at fertiliteten til begge artene
er vesentlig mindre i sldttef latene. Dette gjel-
der ruter med slAtt i begynnelsen av august
annenhvert Ar. Forholdene endres ved slAtt
seint pA Aret, eller ved sjeldnere slAtt. I kant'
samfunn som gror til med hogvokste gras
(bl.a. blAtopp), urter og busker, vil de f leste
av orkid6artene og andre konkurransesvake
og lyselskende arter som gullmyrklegg etter
hvert avta, og artene vil etter hvert bli borte. I

slike kantsamfunn vil en moderat slatt vere
gunstig for disse artene.

For Solendet naturreservat er det nylig (9.

april 1985, jf. Moen & Rohde 1985) godkjent
en skjotselsplan. Etter denne planen vil det
hvert Ar bli utfsrt slatt og rydding i reservatet.
MAlsettingen med skjotselen pA Solendet er:
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Fig. 3. Breiull dominerer ofte rike bakkemyrer. Nordmarka i Nordmore. Foto: Asbjorn Moen 770g04.
Eriophorum latifolium on a sloping rich fen. Nordmarka, Nordmsre. Photo: Asbisrn Moen 770g04.

1. Bevare et gammelt slAttelandskap med
typisk vegetasjon og flora.

2. Bevare variasjon i vegetasjonen innen re-
servatet ved ulik slattepavirkning.

3. Bevare sjeldne eller plantegeografisk in-
teressante arter ved bevisst skjotsel som
fremmer disse artene.

PA Solendet naturreservat er det utfort bota-
niske studier sammen med omfattende prak-
tiske skjotselstiltak. Erfaringene f ra Sslendet
vil kunne komme skjotsel av andre'rikmyr-
lokaliteter til gode. I Sverige er det ogsA ut-
fsrt endel arbeid som kan ha overforingsverdi
(jf. Elveland 1978, Tyler 1981).

3. Grafting
For landbruket har myrene til alle tider vert
viktige produksjonsarealer, og i hundrevis av
dr var myrsldtten viktig (se foran). BAde slAtt
og husdyrbeite har pAvirket rikmyrene, men
myrokosystemene er ikke destruktivt endret.
Hosting av den naturlige vegetasjon er ikke
lenger lonnsomt, og myrene groftes lor Aske
produksjonen. Groftingen larer til bedre
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gjennomlufting ved at grunnvannet senkes.
Derved vil en del av det organiske materialet
(torven) brytes ned, noe som forer til at tid-
ligere bundne naringsstoffer blir frigjort.
Ved skikkelig grofting skjerdet varige endrin-
ger i myrokosystemene, og det skjer omfat-
tende endringer i plante- og dyrelivet.

En regner ikke med at det ble dyrket myr i

Norge for omkring 1750, og det er forst enda
ett hundreAr seinere at myrgrofting ble almin.
nelig (Loddesol 1948). OS pA den tid var det
nok mesl rikmyr som ble tail, for det var fsrst
ved inngangen til vdrt Arhundre at kunst-
gjodsel kom i vanlig bruk. I v6rt Arhundre har
groftingsintensiteten variert sterkt, bl.a. etter
hvilken landbrukspolitikk som er fort, og i

rekorddrene pA 1930-tallet ble det torrlagt
nesten 200 km'? myr pr. Ar, det meste for skog-
reising. Fortsatt groftes myr til landbruksfor-
mdl, og mer enn halvparten av arealet som
nydyrkes i dag er myr.

Med de effektive metodene for torrlegging
av myr som vi i dag rir over, blir det mer og
mer vanlig A benytte myrene til byggeom-
rAder, idretts- og parkanlegg osv.
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Tabell 1. Antall blomstrende eksemplarer av fire kalkkrevende orkid6arter fra faste proveflater pd
Solendet naturreservat. De f ire kolonnene til hogre viser antallet individer som blomstret flere av Arene
1982-84.

Number of llowering specimens of certain specles of orchids in the Sslendet nature reseve recorded
in f ixed quadrats during the period 1982-84.

1982 1983

1982 1982 1982 1983
+83

1984 +83 +84 +84 +84

Dactylorhiza cruenta - blodmarihand
Dactylorhiza pseudocordigera - fjellmarihand
Gymnadenia conopsea - brudespore
Nigritella nigra - svartkurle

Tabell 2. Antall blomstrende eksemplarer av fjellmarihand (Dactylorhiza pseudocordigera) og gullmyr-
klegg (Pedicularis oederi) i provellater (til sammen 'l 12.5 m'?) som ikke er sl6tt pd ca. 30 dr (.uslAttr) og i

provef later som er slAtt annenhvert ar ((slattD).
Number of f lowering specimens of two specles in f ixed quadrats in areas not mown for about 30 years

("usldtt"), and areas regularly mown the |ast ten years ("sldtt").

1 981 1 982 1983 1984

108241032
4422734172
1513521171
353654721216

Dactylorhiza pseudocordigera

Pedicularis oederi

- fjellmarihand

- gullmyrklegg

Usldtt
slatr

Uslatt
sratt

29 44 22
2155

25 78 47
4309

73
11

189
25

Totalt regner en at ca. 4000 km2 myr, eller
20-25% av myrarealet under skoggrensa er
groftet. Myrarealet fordeler seg svert ujevnt
p6 hogdebeltene (fig. 4), og det er mellom-
boreal og nordboreal region som har mye
myr. For eksempel utgjor myrene under 150
m o.h. bare 2-3oh av landarealet i Agder-
fylkene, mens ca. 15oh av arealene under
barskoggrensa mellom 300-600 m o.h. er
myr (etter Landskogtakseringen, jf. Moen &
Pedersen 1981). Lignende fordeling gjelder
for alle deler av landet, og i fig. 4 er vist for-
delingen av myrfrekvensen pA hogdenivA for
ostlige del av Ostlandet (etter Ness 1969). I

dette omrAdet ligger myrfrekvensen pd knapt
2oh tor arealene under 100 m o.h., mens land-
arealene som ligger 500-1000 m o.h. har ca.
20o/o myrdekning. Arealet av boreonemorale
og sorboreale myrer har alltid vart lite, og
det er disse 169landsmyrene som er mest ut-
satt for bruk til landbruksformAl, byggeom-
rAder o.1., og i mange deler av landet (f.eks.
pA Jaren) er nesten alle myrer odelagt.

Det sparsomme myrarealet, den omfatten-
de bruk og den store variasjon som vAre ldg-
landsmyrer oppviser har gjort det nodvendig
A prioritere arbeidet med vern av disse om-
rAdene. Og i ldglandet i mange deler av lan-
det er forholdet at alle rikmvrer som er intakt
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har fredningsverdi. Men ogsdr de mellom-
boreale rikmyrene har lenge vert utsatt for
storstilt grofting, og de seinere Arene har
ogsa rikmyrer i nordboreal, og til og med i

ldgalpin region blitt groftet for dyrking. I dis-
se regionene er det mye myr 6 ta av, men i

mange deler av landet er flekkene av rikmyr
sma, og rikmyrene tas fsrst p.g.a. at de er
best egnet for landbruksformAl. Den nye giv i

landbrukspolitikken, sammen med bedre
oversikt over rikmyrforekomstene (bl.a. som
lalge av vegetasjonskartlegging) utgjor en
direkte trussel for rikmyrene. Det er viktig d
fd fredet rikmyrer i alle deler av landet, men
en bsr i tillegg soke i hindre at landbruket
tar resten. Vi har svert store areal av middels
bonitet som er nesten like godt egnet for
landbruksformAl, og ved en bevisst land-
bruks- og naturvernpolitikk bor en spare areal
av de rikeste typene.

4. Fredning
Arbeidet med landsplan for myrreservater
startet i '1969, og fram til 1984 ble det utarbei-
det en rekke botaniske fagrapporter for fylker
eller landsdeler (jf. bl.a. Moen 1973, 1984,
Flatberg 1976, Vorren 1979). Undersokelsene
i Sor-Norge omfatter ca. 900 lokaliteter der
det inngAr f lere tusen enkeltmyrer, og i Nord-
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Fig. 4. Myrarealet i prosent av landarealet innen hogdebelter f or ostlige deler av Ostlandet. Etter Ness
(1969).

Mire area in percentage of land area at various altitudes (m o.h.= metres above sea level) in patts ot
Southeastern Norway (after Ness 1969).

Norge er ogs6 et stort antall myrer vurdert.
Gjennom landsplanen soker en 6 komme
fram til et utvalg av strengt freda omrdder
som representerer variasjonsbredden av
vAre myrer. Inventeringsmetodene, klassifi-
seringssystemene og kriteriene for A grup-
pere myrene i vernegrupper er tilpasset for-
mAlet med myrplanarbeidet (det henvises til
de siste 6renes fylkesrapporter for beskrivel-
se).

En rekke rikmyrarter og plantesamfunn pA
rikmyr er sjeldne i vArt land, og i landsplan-
arbeidet er det lagt stor vekt pA A fA med dis-
se spesra/omrddene. Ellers kan ogsA rik-
myrene v@re representative for en region
eller fandsdel, og de utgjor da typeomrdder.

Med utgangspunkt i de botaniske fagrap-
portene gjennomfores fylkesvise verneplaner
ved et samarbeid mellom miljovernavdelin-
gene i fylkene og Miljoverndepartementet.
Dette er en omstendelig prosess som tar
f lere Ar, og hittil (pr. 1.1.1985) er det 9 fylker
som har gjennomfort myrreservatplanen
(Ostfold, Akershus med Oslo, Vestfold, Tele-
mark, Vest-Agder, Hordaland, Nordland,
Troms). Innen hver av disse fylkene er det
opprettet 10-20 myrreservater. OgsA innen
noen andre fylker er det opprettet noen f6 re-
servater, og i alt er det nA 120 myrreservater i

Norge, og disse dekker et areal p6 knapt 200
km'? (Miljoverndepartementet 1985). Ogsd de
ti gjenvarende fylkene er kommet langt i

sine planer, og i lopet av 2-3 6r vil det vare
ca.300 myrreservater i Norge. Omkring halv-
parten av disse har innslag av rikmyr. Det er
mange f ine rikmyrer med en sver variasjons-
bredde som allerede er f redet i Norge, og her
er noen eksempler (jf. Skogen 1969, Moen
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1972,1978,1983, Moen og medarb. 1983, Vor-
ren 1979):

Giellebekkmyrene i Lier representerer boreo-
nemorale rikmyrer med innslag av en rekke
sjeldne planter, bl.a. tuestarr og bunkestarr
(Carex caespitosa, C. elata). Innen omrAdet
fins mange orkid6arter, bl.a. den sjeldne myr-
f langre (Ep i pact i s pa I u stris).

Flottene i Drangedal har veksling mellom
f latmyr, bakkemyr og strengmyr der rike f lek-
ker inneholder arter som engmarihand, smal-
marihand og brunskjene (Dactylorhiza incar-
nata, D. traunsteineri, Schoenus ferrugi-
neus).

Havmyrene pd Hitra har mange smA rike f lat-
myrer i dalsokkene med arter som engstarr,
loppestarr og brunskjene (Carex hostiana, C.
pu I ica ri s, Schoenus ferru g i neus).

Sslendet i Roros domineres av ekstremrike
bakkemyrer med arter som sotstarr, myrtust
og guf lmyrklegg (Carex atrofusca, Kobresia
simpliciuscula, Pedicularis oederi). Orkid6-
rikdommen er svert stor, se tidligere omtale.

Kaldvassmyra i Verdal har store kildefram-
spring som tommer seg ut i Kaldvatnet, der
det er tykke avleiringer av kalkgytje. Myrene
omkranser denne ukalksjoen,, og det inngAr
arter som taglstarr, kjevlestarr og nebbstarr
(Carex appropinquata, C. diandra, C. lepido-
carpa).

Bogen i Karlsoy har ekstremrike myrer med
(sorligeD arter som engstarr og nebbstarr
(Carex hostiana, C. lepidocarpal. Omrddet
har svart rik myrf lora der bl.a. lappmarihand
(Dacty lorh iza la ppon ica) inngAr.
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Astuieggi i Bardu har palsene som mest
typisk innslag, men det inngAr ogsA rikmyr
med ostlige arter som huldrestarr, f innmarks-
starr og blokkevier (Carex heleonantes, C.
laxa, Salix myrtilloides).

Selv om det er gjort mye i arbeidet med A
verne rikmyrer i Norge, s6 stAr mye arbeid til-
bake. Inventeringsarbeidet for myrplanen har
for store deler av landet vert for dArlig, og
det fins helt klart mange viktige myrer som
bsr komme med. Ytterligere kunnskap om
vAre myrer vil ogsA nodvendiggjsre ve(n av
f lere objekter.

De aller fleste rikmyrene som fredes har
vert pAvirket av menneskelig aktivitet. For
en god del av disse myrene vil det skje ve-
sentlige endringer i vegetasjon og f lora som
tolge av suksesjoner etter kulturpAvirknin-
gens opphor. I en del tilfeller mA det settes i

gang skjotsel som erstatter gamle bruksfor-
mer som har vart viktige i utformingen av
det en onsker A bevare. Her ligger det store
og utfordrende oppgaver for oss som bota-
nikere og naturvernere.

Summary
Rich fen vegetation in Norway
Rich fens (see e.g. Sjors 1983)occur in areas
in which the subsurface geology shows a
lime-rich rock formation. ln the lowland areas
(boreonemoral and south boreal region) of
Southern Norway such areas are usually
found in the vicinity of the main centres of
population. This explains why this type of
natural vegetation, which is particularly suit-
able for cultivation, is in danger of disappear-
ing entirely from parts of the country.

In the last 15 years about 900 mire locali-
ties have been investigated as part of the
Norwegian national plan for mire nature re-
serves. 120 mire localities are already pro-
tected as nature reserves, most of them in 9
of the counties. Within a few years each of
the 19 counties of Norway will have its own
mire-reserve plan, and then about 300 mire
nature reserves are likely to have been estab-
lished. In addition to these reserves, mires
tected in the national oarks and in other
types of nature reserves.

Rich fen vegetation is estimated to occur
in about half of the mire nature reserves, and
some of the rich fens are considered to be of
international conservational importance.
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Rich fens were nearly everywhere cut for
hay in ancient rural Norway. Later haymaking
has gradually ceased, the fen surface is often
invaded by bushes and woody dwarf-shrubs,
very often Myria gale in lowland fens and
Betula nana and Sa/lx spp. in upland fens.

Traditional experimental mowing, by
scythe, was commenced about 10 years ago
on some rich fens in Central Norway (Moen
1985a). Some typicaleffects of scything that
have been noted are an overall reduction in
the deciduous scrub and dwarf-shrub cover-
age and tall herbs, and of the grass Molina
caerulea. At Sslendet nature reserve near
Roros the former landscape has been re-
stored by scrub clearance and burning of the
dead bushes and old plant litter. The form of
management will in future differ from one
part of the nature reserve to another, so as to
include variation in vegetation composition
and give preferance to some rare species,
e.g. orchids.
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Sanddynevegetasion
r en vegetasionstype under stadig
forandring
Sand dune vegetation - an ever changing vegetation type

Klaus Hsiland

Botanisk museum
Trondheimsveien 23 B
0562 Oslo 5

Norge har en lang kystlinje. Faktisk like lang
som fra Nordpolen til Sydpolen skal vi tro
folkeskolens geografibok og rekne med alle
bukter og viker. Derf or virker det noe underlig
at sanddyner er sd sjeldne hos oss. Men
reiser vi langs kysten, oppdager vi raskt at
berglendt strand med brattheng og sva er
den altoverveiende strandtypen. Av og til ser
vi noen bukter med sandstrand, til og med
noen smA sanddyner; men skikkelig sand-
dynelandskap slik som vi finner i Danmark,
blir det nesten aldri. Stsrre sanddyneland-
skap dannes der kraftig pAlandsvind frakter
sandmassene i havet opp pd land.

I Sor-Norge er det bare sanddynene p6
Lista og Jeren som nAr opp til Danmark og
Nederland sine sanddynelandskap (Herik-
stad 1956, Hsiland 1974,1978, Larsen '1977),

men pene, om ikke sd velutviklete sanddyne-
landskap finnes pA Karmoy, Stad og More
(Sovik 1944, 1945,1946, Lundberg 1983, 1984).
I Nord-Norge finner vi sanddyner forst og
fremst i Troms og Finnmark, og her mdr spe-
sielt Varangerhalvoya f ramheves (Nordhagen
1955, Thannheiser 1974, Elven & Johansen
1983, Fjelland et al. 1983).

Sanddynelandskapet
Det som serkjenner sanddynelandskapet
som okosystem, er dets dynamikk. lkke noe
annet naturlig okosystem i lavlandet i Norge
er sA utsatt for forandringer og bevegelser.
Her kan landformene forandre seg i lopet av
ett Ar. Nye dyner kan bygge seg opp, vandre
eller forsvinne, som nAr brenning eller vind
bryter gjennom en dynerand og blAser sand
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innover. Av og til kan hele dynen blAse bort.
Da blir virkningen narmest katastrofal, med
odeleggende sandflukt og oversanding av
dker, eng og hus. Men forandringen kan ogsA
vere langsom, som ndr dyner gradvis bygges
opp, etableres og vandrer.

Sanddynevegetasjonen berer derf or sterkt
preg av de forandringene sanddynene gjen-
nomgAr. De ulike vegetasjonstypene er til-
passet de forskjellige okologiske forholdene,
Vegetasjonen preges av soner alt etter hvor
etablert eller erodert sanddynelandskapet
er. Studiet av sanddynevegetasjonen og dens
sonering kan derfor fortelle mye om de oko-
logiske forholdene, og ogsA om hvordan
plantene har tilpasset seg de forskjellige mil-
joene.

De f ramherskende skologiske prosessene
i et sanddynelandskap kan deles i tre typer:
De byggende, de etablerende (eller konsoli-
derende) og de eroderende (se f.eks. Ranwell
1972l,.

Tangvollvegetasion
Fsr vi behandler selve sanddynene, skal vi se
pA en seregen vegetasjonstype som ogsA
hsrer med i sanddynelandskapet, tangvoll-
vegetasjonen.

Tangvollvegetasjon finner vi langs hele
Norges kyst, og mange av plantene vi f inner i

tangvollvegetasjonen i sanddynene gjenfin-
ner vi andre steder. P6 den f late stranda for-
an sanddynene - der det er for mye salt og
for kraftig vind til at dynegrasene kan vokse

- avlegges mye driftmateriale (tang, tare og
annet drivgods; dessverre ogsd soppel og
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olje). Her finner ett6rige, salttAlende planter
seg til rette. De mA kunne vokse under svart
urolige forhold, men de drar samtidig nytte
av all planteneringa (nitrogen og fosfor) som
frigjores n6r tang og tare rAtner. De produ-
serer mye frs som overlever den urolige vin-
teren og som eventuelt kan spres med hav-
strommer til nye strender.

Tangvollvegetasjonen er svert vekslende
fra Ar til annet. Noen Ar kan den vare svart
livskraftig, andre dr kan den vere nesten
borte. OgsA de artene som inngAr, varierer i

frekvens. Dette skyldes variasjon av tang-
mengde og fro som spirer. En del av tangvoll-
plantene ser ut til A foretrekke sandgrunn.
Serfig typisk er sodaurt (Sa/so/a kali), en

Vindrctning ,

egen varietet av strandreddik (Cakile mari-
tima Kvar.,, integrifolia) og i Nord-Norge til en
viss grad pof arreddik (Cakile arctica) (Elven &
GjelsAs 1981). Men tangvollplanten framfor
noen i Sor-Norges sanddyner er nok solvmel-
de (Atriplex laciniata) (Elven 1984). Denne
vakre arten vokser i mer eller mindre naken
sand, ofte pd helt nedsandete tangrester for-
an dynene i storre sanddynelandskap. Den er
sjelden og er antakelig kommet til Norge i ny
tid, trolig med havstrsmmer fra Jylland. Den
finnes iallfall pd Lista, Jeren og Karmoy
(Nordhagen '1940, Hoiland 1974, 1978, Elven
'1984, Lundberg 1984). Strandarve (Honcke-
nya peploidesl kan ogsA forekomme i forbin-
delse med tangvollvegetasjon, gjerne i tette,
lokale bestander.

Grunnvann

Fig. 1. A) Dannelse av embryonaldyner ved strandkveke (Elyttigia iuncea) (omtegnet fra Ranwell '1972;

opprinnelig fra Nicholson 1952). B) Vekstform hos marehalm (Ammophila arenaria) (omtegnet fra
Gimingham 1964). C) Vekstform hos krypvier (Satix repens) i krypvierdyner (etter Hoiland 1974).

A) Fotmation of embryonic dunes by Elytrigia iuncea (redrawn f rom Ranwett 1972; originally lrom
Nicholson 1952). B) Growing-form ol Ammophila arenaria (redrawn from Gimingham 1964). C) Growing-
torm of Salix repens rn Salix repens danes (trom Hoiland 1974).

cB
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De byggende prosessene
De byggende prosessene utformer sand-
dynene. Det er med dem det egentlige sand-
dynelandskapet starter sin utvikling. Dynene
dannes ved at plantene - hos oss hoved-
sakelig flerArige gras - virker som ei felle
for den fykende sanden. Mellom strdene i ei
marehalmtue, for eksempel, er det tilnermet
vindstille. Sand som blAser inn i grastua, vil
falle ned mellom strAene og avleire seg.

I Norge har vi tre dynedannende gras:
Strandkveke (Elytrigia juncea), marehalm
(Ammophila arenaria) og strandrug (Elymus
arenarius). De to fsrste er strengt bundet til
sanddyner ved havet, mens strandrug ogsA
finnes pA andre slags strender, og av og til
ogsA i innlandet. Marehalm er den mest ef-
fektive dynedanneren, og den blir ofte plantet
for A hindre sandf lukt, f.eks. pA Jeren. lmid-
lertid finnes strandkveke og marehalm ikke
lengre nord enn til Nordmsre. Derfor er det
strandrug som er den effektive dynedanneren
i Nord-Norge.

Strandkveke tAler relativt mer salt enn
marehalm (Gimingham 1964) og kan derfor
gro opp like ovafor nivdet for hoyeste spring-
flo. Den danner lave tuer med stive blad (f ig.
1A) og utlopere som sprer seg skrAtt gjennom
sanden som avleirer seg etter hvert. Eldre
planter danner ogsA vannrette, lange ut-
lopere som kan gi opphav til nye tuer (fig.
1A). Dynene kan derfor utbre seg i sammen-
hengende belter. Da strandkveke tAler mer
salt og sjovann enn marehalm, vil den greie
seg utafor marehalm. Derfor f inner vi strand-
kvekedynene foran marehalmdynene, ofte
som en lav bord. I sanddyne-terminologien
kalles de lor embryonaldyner (embryo=fos-
ter), siden de er de forste dynene som dan-
nes. lmidlertid vil slike embryonaldyner ogsA
kunne dannes av marehalm eller strandrug

pd steder hvor det ikke er okologiske forhold
for strandkveke, f.eks. utafor dens utbredel-
sesomrAde.

Marehalm har atskillig kraftigere vekst og
vekstform enn strandkveke, og den tdler over
tre ganger sA mye sandpAlegging. Mens
strandkveke bare greier 30 cm sand pr. Ar,
kan marehalm tAle en sandpdlegging pA opp-
til 1 m drlig (Ranwell 19721. Veksten hos
marehalm likner en del oA den hos strand-
kveke. Dette gjor at marehalmdynene ogsd
kan danne sammenhengende belter. Men
den vertikale veksten er sterkere, og mare-
halm har en tett og kompakt skuddbygning
(fig. 1B), noe som gjar al det dannes store
tuekomplekser. Vi fAr ei meget effektiv sand-
felle. Marehalmdynene vokser fort i hoyden,
og de kan pA gunstige steder bli over 10 m
hoye. P6leiringen av sand er sterkest der den
fykende sanden tref fer marehalmdynene.
Bakover blir sandpAleiringen svakere. Derfor
er marehalmdynene bratte p6 lusida og slak-
ke pA lesida (se fig. 2).

Strandrug likner mye pA marehalm ivekst-
form, men tAler ikke sdr sterk sandpdlegging
og er en mindre effektiv dynedanner. I om-
rAder hvor marehalm har optimale forhold, vil
denne utkonkurrere strandrug. Derimot dan-
ner strandrug pene dyner i sanddyneland-
skap som ligger utafor utbredelsesomrddet
til marehalm, sjol om dynene ikke blir sd
hoye. Sarlig flotte strandrugdyner f inner vi
pd Varangerhalvaya (Nordhagen 1955, Elven
& Johansen 1983).

Plantesamfunnene pA de unge dynene er
meget artsfattige, og ofte bestdr de uteluk-
kende av reinbestander av ett av de omtalte
dynegrasene. Av og til kan vi finne spredte
innslag av ettArige arter f ra tangvollene. Slike
dyner kan vi kalle med et lAnt dansk uttrykk
tor hvite dyner (hvide klitt) (Warming 1909).

Fig. 2. Dynelandskap dannet ved progressive prosesser. Med ubackshoreD menes omrAdet mellom nor-
mal f lo og de forste embryonaldynene.

Dune-landscape formed by the prcgrcssive system. Backshore is the area between normal f lood-tide
and the lirst embryonic dunes.
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De etablerende prosessene
Dersom vi skal snakke om et sanddyneland-
skap, og ikke bare om sanddyner, mA de etab-
lerende eller eroderende prosessene ha fAtt
lov til d virke pd dynene. Dannelsen av sand-
dynelandskapet kan foregA pA to forskjellige
mAter: Yed progressly eller eroderende land-
skapsdannelse (Ranwell 1972). Det progres-
sive systemet blir formet av de etablerende
prosessene, mens de eroderende prosessene
rAr det eroderende systemet.

Vi skal forst se pA det progressive syste-
met: Dette virker ved at en dynerand legges
til den forrige etter hvert som sanden blAser.
Dynene vokser utover mot strandlinjen, som
ogsA f lytter seg utover. Derved vil det gradvis
dannes nytt land etter hvert som dynene vok-
ser. Slike progressive dynesystemer opptrer
helst der vinden er moderat. I Norge er dette
det vanligste systemet og finnes de fleste
stedene hvor vi har sanddyner av noenlunde
storrelse.

Et tverrsnitt gjennom et progressivt dyne-
system gir et karakteristisk bilde (fig. 2).
Fsrst har vi embryonaldynene (nAr vi ser bort
fra tangvollvegetasjonen). SA kommer de
store marehalm- eller strandrugdynene. Inn-
over vil det etter hvert innfinne seg bunn-
vegetasjon i sanddynene. De andre artene
som fsrst dukker opp og indikerer en viss
etablering, er ofte strandflatbelg (Lathyrus
maritimus), dkerdylle (Sonchus arvensisl og
en sandvarietet av rsdsvingel (Fesfuca rubra
var. arenaria). Etter hvert blir bunnvegetasjo-
nen tettere, og moser, men sjelden lav be-
gynner A finne seg tilrette. Slike etablerte
sanddyner danner en overgang mellom de
unge sanddynene (hvite dyner) og de mer
etablerte vegetasjonstypene innafor. De har
fremdeles et tett dekke av dynegras, men
bunnvegetasjonen er ofte felles med de etab-
lerte plantesamf unnene. Danskene kaller
dem for grd dyner (grA klitt)(Warming 1909).

Dyne-grashei
Bak de grA dynene kommer dyne-grasheia.
Dette er flate omrader med et kortvokst dek-
ke av relativt tsrketAlende urter der sand-
varieteten av rodsvingel inngAr som et kon-
stant og dominant innslag. Det lave relieffet
skyldes dels at vinden etter hvert flater ut de
gamle dynene, og dels en sakte og jamn
sandpAlegging fra de foranliggende dynene.
Marehalm og andre dynegras trives dArlig og
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er ofte sterile og helt nedliggende. Dette
kommer av at de krever en konstant sandpA-
legging, ellers vil vektspunktene vokse opp
over jordoverf lata og bli utsatt for torke, vind,
frost eller trAkk.

Plantegeograf isk kan vegetasjonen pA
dyne-grasheiene deles i en sorlig og en nord-
lig utforming: Den sorlige preges av gul-
maure (Galium verum), tirilltunge (Lotus cor-
niculatus), skjermsveve (H ieracium umbella-
tum), gjeldkarve (Pimpinella saxifraga) og
bitter bergknapp(Sedum acre), og ide mest
sorvestlige landsdelene ogsd kystfrostjerne
(Thalictrum minus), blAmunke (Jasione mon-
tana) og sandskjegg (Corynephorus canes-
cens/ (TUxen 1967, Hoiland 1974,1978, Lund-
berg 1983, 1984). I den nordlige (eller rettere
sagt nordostlige) finner vi innslag av nord-
ostfige pfanter som silkenellik (Dianthus
superbus), russemjelt (Oxytropis campestris
subsp. sordida) og den nordostlige under-
arten av setermjelt (Astragalus alpinus
subsp. arcticus) (Elven & Johansen 1983).
fnnsfaget av ryllik (Achillea millefolium) og
fuglevikke (Vicia cracca) virker ogsA atskillig
storre i nord enn i sor, mens de typiske artene
som er nevnt for de sorlige dyne-grasheiene,
mangler eller er svart sjeldne. En del av de
sorlige artene gdr nord til Vest-Finnmark,
mens de nordostlige artene forst begynner A
prege dyne-grasheiene ost for Porsanger (se
Elven & Johansen 1983).

Etter hvert som vi beveger oss innover, vil
dyne-grasheia gro mer og mer til. Vi fdr
humusdekke over sanden, og nedbsr og
humussyrer forArsaker utvasking. Forholde-
ne legges tilrette for lyngplanter som ross-
lyng (Calluna vulgaris) eller krekling (Empet-
rum spp). Vi fAr ei dyne-lynghei bak dyne-
grasheia. Denne dyne-lyngheia er mer arts-
fattig enn dyne-grasheia, noe som skyldes
bdde forsuringen og at flere arter fra dyne-
grasheia utkonkurreres av lyngplantene.

Klimaksvegetasjonen i et progressivt dan-
net sanddynelandskap vil vere skog som vil
variere alt etter landsdelene. Som oftest er
det furuskog, men i Sorvest-Norge ogsA fat-
tig eikeskog, og nordpA bjsrkeskog.

De eroderende prosessene
Disse kan deles i grunn og dyp erodering.
Den grunne eroderingen er ofte svart lokal
og forArsaker at det overste vegetasjonsdek-
ket fjernes slik at sanden under blottlegges.
Dette skjer som oftest etter menneskelige
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inngrep som i trdkk- eller kjorespor, eller ved
moderat oppdyrking eller massetak. Dess-
verre kan et enkelt kjorespor etter 6n gangs
kjaring gi grunn erosjon (Lundberg 1983) og
fordrsake videre erosjon og blottlegging av
sand. Slike eroderte omrdder blir pA Lista
kolonisert av graset sandskjegg (Hoiland
'1978), som derved gir en viss beskyttelse mot
videre sandf lukt. Men dette er en meget sjel-
den art i landsmdlestokk.

Det er derimot de dype eroderende kreftene

som betyr noe for dynelandskapet. Dersom
lusida av en sanddyne utsettes for sterke
brenninger eller sars kraftig pAlandsstorm,
vil det skje en undergraving av dynen (f ig. 3).
Lusida vil etter hvert bli tilnermet loddrett,
og rottene til dynegrasene blir blottlagt. Det-
te vil skade veksten til dynegrasene, noe som
gAr ut over dynens stabilitet. Dersom storre
deler av dyneranden blir undergravd slik, vil
den kunne begynne A vandre innover i vind-
retningen. Vinden vil erodere sand helt ned

Btottttgtr
rtittor.

Undergraving aY

Dyncnnden vendrlr

Erodrring til
g ru nnvlnnet

Dannetsc av ny
embryonetdyne

Vendringcn sttnsrr

Dynrn otabtrrcs

dynrtrru

dyncrand

Fig.3. Dannelse av dynelandskap ved eroderende prosesser.
Formation ol dune-landscape by the eroding system.
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til grunnvannsspeilet hvor sanden er for vAt
til A kunne eroderes. Dyneranden vil bevege
seg innover inntil pAlandsvinden er blitt for
svak til A f lytte den lengre. Her vil den legge
seg til ro og etableres etter det monsteret
som ble beskrevet under det progressive sys'
temet.

Etter hvert vil det danne seg en ny dyne'
rand p6 det stedet den bortvandrete sto (fig.
3). NAr denne er blitt stor nok, kan ogsA den
bli undergravd og vandre innover. Derfor kan
vi av og til oppleve f lere parallelle dynerender
i et sanddynelandskap.

Dynetrau
Mellom dynerendene er det ofte erodert ned
til grunnvannet. Disse eroderte omrAdene er
fuktige, f late forsenkninger som ofte er over'
svomt om vinteren. I sanddyne-terminologien
kalfes de to( dynetrau. Vegetasjonsutviklin-
gen i dynetraua ser ut til 6 folge et bestemt
monster. Pd Lista (hvor jeg har studert sand-
dynelandskapet) dom i nerer krypkvei n (Agros'
tis stolonifera) i de yngste dynetraua, mens i

eldre trau dominerer krypvier (Salix repens),
musestarr (Carex scandinavica), sandsiv
(Juncus balticus), vill-lin (Lrnum catharti-
cum), jirblom (Parnassia palustris) og moser
som broddmose (Calliergonella cuspidata)
og vArmose (Pellia sp.) (Hoiland 1974,1978,
Larsen 1977). I de nordsstlige dynetraua pA

Varangerhalvayaet det derimot f innmarkssiv
(Juncus arcticus) som dominerer (Elven & Jo-
hansen 1983).

Et eiendommelig fenomen som kan iakttas
i forbindelse med eroderende dynelandskap,
er krypvierdynene. Disse oppstAr dersom et
dynetrau oversandes, f.eks. ved at sand fra
en vandrende dyne eller gjennom et vind-
brudd i dyneranden blAser over trauet. Da vil
den opprinnelige vegetasjonen ds ut, unntatt
eventuell krypvier. Denne vil kunne gro opp
gjennom sanden og danne dyner ved videre
oversanding, samtidig som den fAr vann fra
den fuktige undergrunnen dannet av det opp-
rinnelige trauet. Krypvier har en vekst som
hovedsakelig er rettet oppover (f ig. '1 C). Vann-
rett vekst er sjelden, og planten danner ikke
utlopere. Krypvierdynene vil derfor ikke dan-
ne sammenhengende belter, men vil framtre
som atskilte tueformete hauger som mest av
alt minner om hoysAter utover et jorde.

Krypvierdynene er en av de sjeldneste
vegetasjonstypene i et sanddynelandskap,
og skikkelige dyner av denne typen finnes
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antakelig bare igjen pA Lista. Dette skyldes
hovedsakelig oppdyrkingen av de indre
delene av dynelandskapene pA Jeren, noe
som har gjort det av med krypvierdynene.
Dessuten krever de store og velutviklete
sanddynelandskap for A komme til utvikling;
slike vi bare finner pi Lista og Jeren.

Parabeldyner
Det er sjelden at hele dyneranden eroderes
og vandrer (Ranwell 1972). Oftest skjer ero-
deringen over et mindre omrAde av dyne-
randen. Vind eller sterke brenninger kan
bryte hull i den, og vi fAr et svakhetspunkt
som vinden kan arbeide videre med. Dersom
hullet bryter gjennom dyneranden, fAr vi en
slags vindtunnel, et vindbrudd. Sanden bld'
ser i en parabel innover bak bruddet. Her vil
det etablere seg dynegras som gir opphav til
en parabeldyne med beina vinkelrett pA dyne-
randen (fig. 4).

Parabeldynen vokser og vandrer i vind'
retningen, og sanden eroderes ned til grunn-
vannsspeilet. Vi fAr derved dannet et dyne-
trau som er omgitt av parabeldynnen. Etter
hvert lukkes vindbruddet ved at det dannes
embryonaldyner i Apningen. Til slutt ligger
dynetrauet helt omgitt av sanddyner.

Sanddynelandskapet

- en naturtype i tare?
Sandynelandskapet har mange verneverdier:
Det representerer et dynamisk okosystem
med interessante og instruktive naturlige
suksesjons- og erosjonsstadier som er nyt-
tige bAde for forskning og undervisning. Det
er et sjeldent okosystem i Norge. De ssr'
norske sanddynene representerer en nordlig
utloper av de mellomeuropeiske sanddynene.
Og de nord-norske savner nesten sidestykke
i verdensmdlestokk. Sanddynelandskapene
huser f lere sjeldne arter av sdvel hoyere som
lavere planter. Flere av dem oppviser interes'
sante tilpasninger, og de er ofte sA spesiali-
serte at de ikke forekommer utafor sanddyne-
omrAder; f .eks. strand listel ( E ry ng i u m m a ri t i'
mum) (se Halvorsen 1982), solvmelde (Atri-
plex laciniatal og sandskjegg (Corynephorus
canescens). Vi finner ogsA ei rekke sand-
dyne-okotyper av mer utbredte arter. Mange
av dem er ennA ikke klarlagt systematisk.
Sanddynelandskapene har dessuten stor re-

kreasjonsverdi bAde for naturopplevelse og
f riluftsliv.
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Vindrctning -

V indbrudd

Dynerand

Fig. 4. Dannelse av vindbrudd og parabeldyne med dynetrau.
Formation of blow-out and oarabolic dune with dune slack

Dessverre er det mange trusler mot de nor-
ske sanddynelandskapene (spesielt de sor-
norske):

Oppdyrking av de indre delene av sand-
dynelandskap har foregAtt i utstrakt grad pA

Jeren og er i ferd med A skje i andre sand-
dyneomrAder, f.eks. pA Lista. Ved planering
av gamle dyner, slik at grunnvannet lettere
n6s, og gjodsling skapes det gode muligheter
for Akerdrift eller kunsteng og kulturbeite.
Dette har gAtt hardt utover mange av de ser-
egne vegetasjonstypene i etablerings- eller
eroderingsfasen og er nok Arsaken til at
f.eks. krypvierdynene er blitt si sjeldne. I for-
bindelse med oppdyrking skjer ogsA masse-
uttak av sand til ulike formAl. BAde oppdyr-
king og masseuttak kan tare til erosjon og
sandf lukt.

Betenkelig er ogsd den omseggripende
plantingen av bartrer - sarlig buskfuru
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(Pinus mugo)og sitkagran (Picea sifchensis/

- i sanddyneomrAdene. Det er forst6elig at
bondene vil beskytte hus og jordbruksland
ved leplantinger, men disse bartrerne er
unektelig et fremmed innslag. Det ville vere
atskillig bedre om en istedet plantet trar og
busker som horer hjemme i den naturlige
klimaksvegetasjonen i dynelandskapet (som
foreslAtt av Lundberg 1984).

I de siste Ara er ogsA konflikten mellom
naturvern og friluftsliv pA sanddynene kom-
met i sokelyset (og grundig utredet av Lund-
berg 1983, 1984). Dessverre er det slik at
onsket om A bevare urort natur ikke alltid er
forenlig med folks snsker om bruk av de
samme omrddene til friluftsliv. Serlig har
sanddynevegetasjonen vist seg A vere sAr-
bar overfor slitasje, noe den har til felles med
annen vegetasjon som opptrer i okologisk
ekstreme miljaer, det v@re seg hogfjell eller

Parabetdyne

Dynetreu
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tsrre kalkbakker rundt Oslofjorden. For mye
lrAkk larer til at arter som ikke tAler trAkk
(f .eks. gulmaure og kystfrostjerne) forsvinner.
Vi fAr etter hvert dannet dpne sAr og stier,
som sA kan legge grunnlag for videre erosjon
og utarming av f loraen. Enda verre er den til-
takende (og tildels ulovlige) bruken av kjare-
toy i sanddyneomrAdene. Bare 6n gangs bil-
eller motorsykkelkjoring kan lage et 6pent
kjorespor som kan starte videre erosjon og i

verste fall odeleggende sandflukt. Uheldig
tilrettelegging med hensyn til friluftslivet ved
f.eks. fjerning av vegetasjon, pAfylling av ny
sand, eller bygging av storre anlegg som
hoteller, campingplasser osv. har en kata-
strofal virkning pd sanddynelandskapet.

Forsopling fra land og sjo er meget skjem-
mende og tildels skadelig for folk og fe. Verre
er derimot ilanddrevet olje som kan legge seg
som en hinne over pionervegetasjonen i de
ytterste dynene. Plantene fAr derved redusert
fotosyntese og vekst, og iallfall pd kort sikt
kan vegetasjonen skades. Heldigvis ser det
ut som om strandvegetasjonen har god re-
genereringsevne sjol etter kraftig oljefor-
urensning.

Hva er blitt gjort?
Heldigvis har Strandloven forhindret utstrakt
hyttebygging i vdre stsrre sanddynelandskap
og derfor indirekte skjermet mange f ine loka-
liteter.

Av konkrete verneforslag for norske sand-
dyner foreligger det en del, men bare ett av
dem har hittil resultert i vern etter Lov om
naturvern. Dette er Jerstrendene, som i 1978
ble fredet som landskapsvernomrAde med
innlagte plante- og fuglefredningsomrAder
(Miljoverndepartementet 1976, 1985). NAr det
gjelder Lista, er det framlagt en liknende
verneplan (Lista-utvalget 1979), men noe
endelig vern er i skrivende stund ikke vedtatt.
Ogsi for sanddyneomrddene pA Karmoy og i

Troms og Finnmark er det utarbeidet verne-
forslag (Lundberg 1983, 1984, Fjelland et al.
1983, Elven & Johansen 1983). Det er A hdpe
at flere av disse verneforslagene ender med
konkret vern. Da har vi fAtt vernet noen av
vAre mest verdifulle og representative sand-
dyneomrAder.

Summary
Sand-dune vegetation is rare in Norway and
is increasingly exploited for agriculture,
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conifer plantations, or recreation purposes.
Some of the vegetation types typical for the
prograding or eroding dune systems, especi-
ally the hummock shaped Salix repens
dunes, have decreased after cultivation or
afforestation. Trampling or crossing by cars
and motorcycles lead to open scars or paths
which promote erosion and damaging sand-
drift.

There is a great need for a conservation
strategy for our remaining sand-dune areas.
The sand-dunes on Jeren, SW Norway, are
protected by law since 1978. Conservation
plans have been worked out for the Lista
Peninsula, SW Norway, and conservation
proposals for the island of Karmoy, SW Nor-
way, and the dune areas in Troms and Finn-
mark Counties, N Norway.
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Flommarksskog og -kratt

Alluvial forests and thickets

Eli Fremstad

@koforsk
c/o Universitetet i Trondheim
Museet, Botanisk avdeling
7000 Trondheim

Trass i at Norge har mange vassdrag, har vi
lite av flommark. Det henger sammen med
topograf ien; det er forst og f remst i land med
store elvesletter at flombetinget eller flom-
pdvirket vegetasjon er eller har vert utbredt.

Med "f lommarkD siktes det her til f latt land
i og rundt elver og som oversvommes peri-
odevis og noenlunde regelmessig, dessuten
til mark som vanligvis ikke oversvommes,
men der grunnvannspeilet pAvirkes av vann-
standsvingningene i elva. Kozlowski (1984)
definerer alle elvesletter som har vert over-
svomt i historisk tid som f lommark - i histo-
risk tid kan det ha skjedd mye som har om-
dannet en flomutsatt elveslette til tsrt land.

I engelsk faglitteratur (botanisk eller geo-
morfologisk) brukes termene 'f loodplain'
eller 'alluvial plain', pA tysk <Aueu eller
eller 'alluvial plain', p6 tysk oAueu eller
uFlussaue". Pd norsk har vi ikke hatt noen
god betegnelse pA denne type landskap, noe
som vel viser at den hos oss ikke har hatt
noen sentral plass i naturvitenskapene. I

Gudbrandsdalen, som har de stsrste flom-
marksarealene i Norge, brukes fra gammelt
av (vollD, men dette ordet gir de f leste av oss
andre assosiasjoner. Det er vel sA hensikts-
messig a nytte uflommark" selv om det ikke
er noen vel innarbeidet fagterm.

Flommark f innes pA alle kontinenter (uten-
om Antarktis). Oversvomte, fruktbare elve-
sletter har gitt livsgrunnlag for store befolk-
ningskonsentrasjoner opp gjennom tidene
og dannet kjernen i mange lands og regi-
oners bosetting og neringsliv. Naturlig eller
tilnermet naturlig flommarksvegetasjon er
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folgelig mange steder en saga blott, eller en
finner rester som er truet av ytterligere inn-
grep, serlig reguleringer, forbygninger, opp-
dyrking, masseuttak, moderne skogsdrift,
tettstedsutvikl i ng m.m.

Miljoforhold
Utforming og artssammensetning av den
naturlige vegetasjonen pA flommarker av-
henger av en rekke lorhold som griper inn i

hverandre: elveleiets utforming, variasjoner i

vannforing, lengdene pA periodene med over-
svsmmelse og torrlegging, erosjons- og sedi-
mentasjonsforhold, kornstsrrelse og kjemis-
ke egenskaper til det elvetransporterte mate-
rialet, geografisk plassering, vegetasjons-
periodens lengde for A nevne noen viktige
faktorer. I og med at sd mange forhold sam-
virker, skulle en tro at flommarksvegetasjon
var meget variert, men ettersom relativt fA
arter er tilpasset det A bli satt under vann i

deler av vegetasjonsperioden og kanskje i til-
legg bli utsatt for betydelig mekanisk sli-
tasje, er de f leste f lommarker forholdsvis fat-
tige pd bAde arter og plantesamfunn. De oko-
logiske virkningene av periodevis oversvom-
melse er i prinsippet noks6 ens fra den ene
regionen til den andre selv innen et sd enormt
omr6de som Europa og nordligere deler av
Asia. Flommarksvegetasjon viser derfor rela-
tivt mindre geograf isk variasjon enn vegeta-
sjon pd ikke oversvsmt mark. En f inner folge-
lig narbeslektede, om ikke identiske, kratt-,
skogs- og sumptyper over store deler av
Eurasia. Norske typer av flommarksvegeta-
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sjon har med andre ord okologiske og floris-
tiske paralleller i Mellom-Europa, lengerost i

Skandinavia og i Sovjetunionen.

Flommarksvegetasjon
- et lappeteppe
PA en ikke kulturpAvirket elveslette langs et
uregulert vassdrag kan vegetasjonen, teore-
tisk sett, best6 av:

- Apne, gras- og halvgrasdominerte pioner-
stadier p6 ulike typer substat.

- Lsvkratt pa ustabile arer i og ved vannet.
Disse er de fsrste mer lukkede samfunn
som pAvirkes av vannstandsstigning og er
de siste som blottlegges nAr flommen er
pA retur. lmidlertid blir de overste jord-
lagene gjerne noksA torre utpA sommeren.

- Lovkratt og -skog pA oversvomt og dArlig
drenert mark (sumpmark).

- Lovskog pA kortvarig og ikke nodvendig-
vis Arvisst oversvomt mark, men der
grunnvannspeilet influeres av elvas vann-
standsvingninger.

- Apne sumper og fuktenger pA beskyttede
steder som er for vAte og oksygenfattige
til at noen av v6re forvedete arter kan
vokse der.

- Vegetasjon i flomlop, evjer, tjonner og
smAvann der vannstanden er direkte av-
hengig av elvas vannforing.

Lokaliseringen av de ulike vegetasjonstype-
ne pA en elveslette er dels uttrykk for sona-
sjoner (ordning av plantesamf unn eller vege-
tasjonstyper etter okologiske gradienter),
dels resultat av suksesjoner (serier av plante-
samfunn som folger hverandre i tid). Forhol-
dene i dag er resultat av mange store og smA
naturbegivenheter opp gjennom tidene, som
avsnoring og endringer av elvelop, dannelse
av lev6er (naturlige voller) med etterfslgende
forsumpning, utrasninger og sedimentering
av tykke lssmasser under storflommer osv.
Flommarker er i naturlig eller tilnarmet
naturlig tilstand utpreget dynamiske land-
skapssystemer der hendelser i fortid og nA-

tid spiller sammen og danner et vegetasjons-
komoleks.

Flora
Bare ganske fA arter, det gjelder bdde norsk
og europeisk flora generelt, er bundet lil
flommarker som miljo, dvs. at vi bare f inner
dem langs elver med sterkt vekslende vann-
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faring. Av og til kan slike arter bli spredd til
omrAder utenfor flommarkene, men bare
under forhold med liten konkurranse fra
andre arter vil de kunne holde seg der i lengre
tid. Enkelte flommarksarter har fAtt anven-
delse som pryd- og nytteplanter, bl.a. pil- og
poppelarter som pA grunn av rask vekst plan-
tes for produksjon av trevirke.

De f leste av f lommarksvegetasjonens arter
vokser altsA ogsd utenfor f lommarkene; som
ugras i og rundt kulturmark, pd innsjostren-
der, i forskjellige typer skogs-, sump- og eng-
vegetasjon osv. Forresten - endel av de
artene vi i dag kaller ugras - hvor kom de
fra, hvor holdt de til for mennesket skapte
store arealer med kulturmark og ga dem
Apent rom? Burot (Artemisia vulgaris), rein-
lann (Tanacetum vulgare), hestehov (Iussl-
tago f arfara) og andre kan meget vel tenkes A

ha hatt elvearer som sine fremste vokse-
steder den gang landet enn6 var lite berort
og skoger preget landskapet.

Flommarksvegetasjonens relativt enhet-
lige preg over storre omrAder skyldes delvis
at elver er gode spredningsveier. Med vann
f raktes lro,lrukter, hele planter og jordklum-
per med fragmenter av plantesamfunn fra
hoyereliggende omrdder til lavere nivd. PA

denne mAten spres ogsA endel fjellplanter
ned i lavlandet, men alt i alt er det fA av dem
som makter A etablere seg der. Serlig pA de
mest ustabilearene veksler artstilfanget noe
fra Ar til Ar.

Norske forekomster
I forhold til de svere sletteomrAdene i Mel-
lom- og Sor-Europa er det dArlige muligheter
for utvikling av f lommarksvegetasjon i Norge.
De storste elveslettene har vi langs hoved-
vassdragene pd Ostlandet, i Trondelag,
Troms og Finnmark. Vestlandet har noen
smA elvesletter i indre fjordstrok. Utbredel-
seskartet for klAved (Myricaria germanica)
viser ogsd hvor i landet vi har flommark av
noen betydning (fig. 1), selv om enkelte av
prikkene bare representerer enkeltfunn og
smAforekomster av arten. Pd den annen side
har vi mindre omrAder med flommark i dis-
trikter hvor kldved ikke finnes.

Overalt er det bare rester tilbake av opprin-
nelig (lite kulturpdvirket) flommarksvegeta-
sjon, og sA godt som aldri finner en ubrudte
sonasjoner fra elveleiet og inn til dalsidene.
Sonasjonene er visket ut av kulturmark, veier,
forbygninger og bebyggelse. Selv der storre
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Fig. 1. Utbredelsen av klAved (Myricaria germani
ca, viser de viktigste omrAdene med flommarks-
vegetasjon i Norge.

The distribution ol Myticaria germanica indi-
cates the most important areas ol alluvial vegeta-
tion in Norway.

arealer fremdeles oversvommes, er gjerne
vegetasjonen sterkt kulturpAvirket eller om-
dannet til dyrket mark.

Endel viktige flommarksarter (i vid for-
stand) har hos oss et osilig og sorlig utbre-
delsesmsnster. Om dette skyldes mangel p6
egnete voksesteder i vest eller henger sam-
men med andre forhold, skal vi ikke speku.
lere over i denne sammenheng. Det kan ogs6
vare forskjellige Arsaker til at de enkelte
artene har fAtt den utbredelse de nA har.
Uansett er det Ostlandet og Trondelagsfylke-
ne som har den storste artsrikdommen og
differensieringen nAr det gjelder kratt- og
skogsvegetasjon. Bare to av de viktige sam-
funnsdannende artene i Sor-Norge nAr elve-
dalene i Finnmark, til gjengjeld fAr en her
flere steder rike vierkratt som mangler sin
make i Sor-Norge.

Alt i alt har norsk flora bare tre forvedete
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arter som er strengt bundet til f lommark: k16-
ved (Myricaria germanical, duggpil (Sa/x
daphnoides) og mandelpil (Satix triandra).

Kratt- og skogstyper
Inntil for 5-10 Ar siden var f lommarksvegeta-
sjon et lite pdaktet tema innen norsk vegeta-
sjonsokologi, jfr. dog arbeidene til Holmboe
(1936) og Skogen (19721. Etter hvert har noen
spesialstudier og en serie inventeringsrap-
porter i forbindelse med vassdragsunder-
sskelser gitt oss noe mer kunnskap om
hovedtyper av flommarksvegetasjon, deres
utbredelse og litt om hvilke miljoforhold de
er avhengige av.

Flere verdif ulle f lommarksmiljoer av hoyst
forskjellig karakter fra de som beskrives
nedenfor (se f .eks. Moss & Volden 1980, Blom
& al. 1982, Meyer 1984) blir ikke omtalt her,
men m6 trekkes inn i en samlet oversikt over
norsk f lommarksvegetasjon. Det samme gjel-
der vegetasjonen langs elver i fjellomrddene
som vi egentlig vet sv@rt lite om. Her blir
bare omtalt noen kratt- og skogstyper i lav-
landsomrAder; typer som til nylig har vert til
dels meget dArlig kjent, men hvor ferske
undersskelser kan peke pA betydelige verne-
verdier. En rekke av de f ineste bestandene er
meget sArbare for inngrep og mA betraktes
som sterkt truet.

Kldvedkratt. Kldved vokser langs elvene i

store deler av det ostlige og nordafjellske
Norge, samt pA noen lokaliteter i indre Sogn
og Nordmore (fig. 1). I sentrale deler av Sor-
Norge gAr den opp til 1000 m o.h., men de
storste bestandene finnes pA langt lavere
nivA.

Den opptil vel 2 m hoye busken er sar.
deles godt tilpasset voksesteder med grovt,
ustabilt substrat og sterk stromslitasje. Den
er godt forankret i substratet med et kraftig
rotsystem, samtidig som del seige og myke
grenverket boyes av vannet uten d bli knek-
ket. Klokks (1978, 1980) beskrivelser av krat-
tene langs Trondelagselvene gjelder ogsA i

store trekk for kratt i andre deler av Sor.
Norge. Fra Nord.Norge foreligger det ennA
lite data om denne krattypen.

PA landsbasis er kl6vedkratt den vanligste
av de her omtalte krattypene, men arealene
er smd, og bestandene er meget sdrbare for
endringer i vannforing, erosjons- og sedimen-
tasjonsforhold. Krattene er ogsA utsatt for
masseuttak og oppretting av forbygninger.
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Duggpilkratt. Duggpil kjennes lettest pA det
blAgrA, voksaktige belegget som dannes pA
yngre og ellers rodbrune eller purpurfargete
grener (f ig. 2A). Den har sorostlig utbredelse
hos oss og gAr ikke lenger nord enn til Kvam i

Gudbrandsdalen og Alvdal-Tynset i @ster-
dalen der den har hoydegrense ved 6-700 m
(for kart se Fremstad i trykk). Ofte vokser den
spredt p6 rullesteins- og grusorer sammen
med kldved (Galten 1978, Fremstad i trykk);
langs LAgen danner den ogsA storre renbe-
stander pA sand- og siltbanker (f ig. 2B). Den
er mindre slitasjesterk enn kl6ved, men 96r
altsA pA bAde grovt og fint substrat. Under
gunstige betingelser vokser duggpil opp til
store tr@r. Opplysninger pd et herbariebe-
legg fra Osterdalen (i Tromso-herbariet) angir
stammediameter til 40 cm. Selv har jeg sett
en rekke fine individer med 20-25 cm dia-
meter og hoyder pA 10-15 m. Store individer
har Apne, grasiose kroner. Individer pA sterkt
stromeksponerte steder har heller en kort,
grenrik stamme eller buskform (fig. 2B).

Duggpil i seg selv er ingen vanlig art, dugg-
pilkratt enda sjeldnere. SAvidt vi vet finnes
de storste bestandene ved LAgen der den
nok er vanligere enn langs noe annet norsk
vassdrag. De beste bestandene ligger slik til
at de blir sterkt truet ved en eventuell utbyg-
ging av samferdselsnettet i Gudbrandsdalen.

Mandelpilkraft. Mandelpil har vekstform som
en busk, men kan iallfall bli 10 m hoy. Som
ung danner den tette bestander av slanke,
rake individer, under bestandsutviklingen
skjer en selvtynning, og i modne kratt danner
den gjerne spredte klynger av stammer, om-
trent som hassel (fig. 3B). Et viktig arts-
kjennetegn, som ikke nevnes av Lid (1974), er
barken som pA et par centimeter tykke eller
tykkere stammer flasser av og danner et ka-
rakteristisk flekkete monster I ulike brun-
farger (fig. 3A).

Mandelpil vokser langs elver f ra Telemark i

sorvest til Namdalen i Nord-Trondelag (for
kart se Fremstad i trykk). Den 96r ikke hoyere
enn 300 m o.h. I motsetning til klAved og
duggpil vokser mandelpil nesten utelukken-
de pA sand og silt. Ett og annet ungt individ
kan forekomme ute blant kldved, duggpil og
vierarter pA rullesteinsorene, men regulare
mandelpilkratt dannes bare pd finkornete
sedimenter lagt opp pA steder der vannet
strommer langsomt. Derimot tAler den hoy-
ere markfuktighet enn de andre flommarks-
spesialistene og kan ogsA stA pA sumpmark
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(Klokk 1980, Fremstad 1981, i trykk).
Mandelpilkrattene varierer sA mye i ut-

seende og artssammensetning etter utvik-
lingsstadium og fuktighetsforhold at det
viser seg knapt 6 vere berettiget A gi dem
plantesosiologisk rang av assosiasjon slik
bAde Klokk (1980), Fremstad (1 981 , i trykk) og
Kielland-Lund (1981) gjar. Assosiasjons-
navnet Salicetum triandrae er derimot hendig
til A betegne grupper av kratt som er domi-
nert av 6n art, mandelpil, og knyttet til flom-
elver med finkornete sedimenter.

Langs LAgen dekker mandelpilkratt relativt
store arealer. Flere av bestandene er dannet
i de siste 30-40 Ar. LAgen har vert regulert
siden midten av 1940-Arene, og det er bygd
mange kilometer med forbygninger langs
vassdraget. Dette kan hatarl tilskt sedimen-
tasjon i elveleiet og nye muligheter for spred-
ning og etablering av arten.

Kldved, duggpil og mandelpil er alle ut-
pregete pion6rarter som koloniserer og stabi-
liserer lssmasser avsatt i og ved elveleiet.
Ved endringer i elveleiets topografi, strom-
nings-, erosjons- og sedimentasjonsforhold
vil alle krattypene kunne bli invadert av mer
konkurransesterke arter, serlig grAor (Alnus
incana), svartvier (Salix nigricansl og hegg
(Prunus padus), ef ler ogsA bjark(Betula spp.l
og i noen tilfeller gran (Picea abies).

Grdor-heggeskog. I alle landsdeler danner
grAor-heggeskog det siste leddet i utviklin-
gen fra pionerkratt til stabil flommarksskog

- stabil sA lenge miljoforholdene ikke end-
res vesentlig. Skogstypen varierer noe i arts-
sammensetning fra landsdel til landsdel,
men viser i hovedtrekkene en forbloffende
likhet over et spenn pA ti breddegrader. De
nordligste forekomstene finner en i elve-
dalene i Finnmark, serlig i Alta og Lakselv
(Johansen & Nilssen 1983). Nesten overalt
kjennes velutviklet, typisk grAor-heggeskog
pA rikelig med villrips (Ribes spicatum) og el
frodig feltsjikt av sloke (Angelica sylvestris),
hundekjeks (Anthriscus sylvestris), mjodurt
(F ilipendula ulmaria), enghumleblom (Geum
rivale), strutseving (Matteuccia struthiopte-
risl, firblad (Paris quadrifolia), bringeber
(Rubus idaeus), skogstjerneblom (Stellaria
nemorum), vendelrot (Valeriana sambuci-
folia), hundekveke (Roegneria canina) m.ll.

Gamle, velutviklete grAor-heggeskoger kan
vere et staselig syn, men dessverre blir det
stadig sjeldnere. Hvert Ar awirkes grAor-
heggeskog til fordel for granplanting, opp-
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Fig.2 A. Bldtduggete grener pA ung duggpil (Salix daphnoldesl. B. lnterior i et av de storste duggpilkrat-
tene ved L6gen. Trostakervollene, Ringebu, Oppland, sept. 1984.

A. Bluish, pruinose twigs of young Salix daphnoides. 8. One of the largestSalix daphnoides thlckets
at Ldgen, South-Eastem Norway.

Fig.3. A. Stamme av mandelpil (Salix triandra) med karakteristisk oppsprukket bark. B. Modent mandel-
pilkratt der nedre del av stammene er begravd av sand og silt. Fra Elstad, Ringebu, Oppland, juni '1984

etter flomtoppen.
A. Stem ol Salix lriandra with its charccteristic ba* structure. B. Maturc thicket ot Salix triandra.

fhe bases are buried by thick layers of sand and silt. From Elstad in Ringebu, Oppland county, South-
Eeastetn Norway. The picture is taken in June 1984 atter the peak of the spting flood.
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dyrking eller utvinning av flisvirke (se f.eks.
artikkel i Adresseavisen 13.5.1985), og til stor
skade for naturverninteresser, bl.a. fuglelivet.
Selv i grAor-heggeskogsrike fylker som Nord-
og Sar-frandelag og Oppland er det etter
hvert blitt lite igjen av de virkelig fine g16or-
heggeskogene.

Sumpskog. I tilknytning til stsrre f lommarks-
omr6der kan det ogsA finnes sumpskoger
med grAor, svartvier og istervier (Salix pen-
tandra), kanskje ogsa bjork (Betula pubes-
cens/. lgjen synes LAgen A skille seg ut med
den storste typedifferensieringen. En fattig
sumpskogstype med stort innslag av starr-
arter, serlig stolpestarr (Carex juncella), er
der vanlig (se Fremstad i trykk). Noe rikere ut-
forminger av denne uviersumpskogenD kan
inneholde arter som slyngsotvier (Solanum
dulcamara), langstarr (Carex elongata) og
skogsotgras (Glyceria lithuanica). Denne ut-
formingen har bare noen fA lokaliteter som
md vurderes hoyt i vernesammenheng.

Nordboreale vierkratt. Nord for og hayere
opp enn dit grAor-heggeskog gAr, kan en fin-
ne beslektede skogs- og krattyper av stor-
vokste vierarter. Prektige kratt av svartvier,
gronnvier (Salix phylicifolia), solwier (Sa/lx
glauca), kjertelvier (Salix glandulifera) m.tl.
er rapportert fra Vesterelva i BAtsfjord i Finn-
mark (Molster 1981), men forekommer visst-
nok ogs6 enkelte andre steder i ytre Finn-
mark.

Ansvar og vern
Norske f lommarkskratt og -skoger utgjor den
nordlige fortsettelsen av de en gang sd store
og mektige edellovskogene og pil- og poppel-
skogene i Mellom- og Sor-Europas elvedaler
og bekkener. Kratt og skoger beslektet med
vAre klAvedkratt, mandelpilkratt og grAor-
heggeskoger finnes det ennA rester av i

dalene opp mot Alpene. Vern av norske fore-
komster md ses i sammenheng med det
vernearbeid som drives i andre land og i lys
av den almene forringelse av naturmiljoer
som foreg6r i alle land. Det er yi som har an-
svar for at et representativt utvalg av nordis-
ke flommarksmiljoer blir sikret.

Av landets vel 900 verneobjekter av hoyst
forskjellig slag og stsrrelse er det f ire (!) som,
ut f ra de knappe opplysninger som Miljovern-
departementet (1985) gir, med sikkerhet har
flommarksskog eller -kratt: tindvedkrattene
pd Leinora i Ssr-Trondelag og Holmen og Jol-
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ser i Akershus med mandelpilkratt og grdor-
heggeskog, samt Nordre @yern som rett nok
er vernet som viktig fuglebiotop. Noen fA
lokaliteter som angis som graor-heggeskog
kan vare flommarkslokaliteter, og et par
lokaliteter med dels andre vegetasjonstyper
horer ogsA inn under denne kategorien, som
Akersvika ved Hamar. Ellers har flommarks-
vegetasjon som sAdan falt utenfor arbeidet
med vern av natur: ikke er den edellovskog
og ikke alltid vAtmark (i betydningen fugle-
biotop). Heller ikke harvi hatt begrepet "flom-
mark" A henge naturtypen og vegetasjons-
typene opp pa. Forunderligere er det likevel
at flommark ikke ble trukket inn som et sen-
tralt tema i forbindelse med verneplaner for
vassdrag.

Dessverre er det slik at selv varig vern av
vassdrag ikke er en tilstrekkelig forutsetning
for vern av vegetasjonen i umiddelbar tilknyt-
ning til elveleiet. Det hjelper lite A sikre natur-
lig (eller ndverende regulert vannforing) der-
som ikke ogs6 andre inngrep hindres. I dag
representerer landbruket (gjennom grofting,
drenering og forbygning), samferdsel (ved
veianlegg og omlegging av eksisterende tra-
seer), utbygging av industri og servicenarin-
ger (inklusive turisme), masseuttak m.m. vel
s6 store trusler mot flommarksvegetasjon
som vannkraftutbyggingen. Ar for Ar forsvin-
ner eller forringes gode forekomster, men
det er gledelig at f lere av de sterkest berorte
fylkene er klar over problemene og akter A
gjore en innsats. For eksempel vil Oppland
mAtte vurdere verneinteressene langs Ldgen
i forbindelse med dets flerbrr-rksplan for
vannressursene i Gudbrandsdalen. Troms og
Finnmark inkluderer flommarker med grdor-
heggeskog i sine verneplaner for lovskog.
Eksemplene bor etterfolges av andre fylker.

Summary
Compared to some other European countries
there are only small areas of alluvial plains
in Norway. The distribution map of Myricaria
germanica indicates the most important al-
luvial areas. Most of the plains are heavily in-
fluenced by human activities such as farm-
ing, road and retaining wall construction,
settlements etc. Even those areas which are
still flooded have been greatly changed.

Three woody species of the Norwegian
f lora are only found along rivers with uneven
discharge and large spring floods: Myricaria
germanica, Salix daphnoldes, and Salix tri-
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andra. Myricaria germanica is distributed up
to the inner fjord districts of Finnmark Coun-
ty, Northern Norway. The other species have
a south-eastern distribution in Norway.
Thickets of Sa/lx daphnoides are found only
in South-Eastern Norway, whereas Salix tri-
andra is also found in the Trondelag Coun-
ties, Central Norway.

The association Alno-Prunetum is the
most widespread and common alluvial forest
community in Norway. lt is found as far north
as the Myricaria germanica thickets. Further
north and east and towards the mountains
Afno-Prunetum is replaced by birch (Betula
pubescens) stands and luxurious willow
thickets. Some swamp forest types are also
reported from alluvial plains.

Norway has more than 900 protected areas
or objects. Less than 5 of them are alluvial
sites. A survey of alluvial vegetation types
and sites is mostly lacking. However, some
measures have been taken by county authori-
ties who are now working on plans for the
protection of alluvial nature types.
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NORSK MATSOPP
Boka er den forste soppflora som
er laget i Norge for norske forhold. Med et utualg pd el
halvt hundre av de viktigste soppene er floraen spesielt
rettet mot dem som samler sopp som mat.
I floraen er hver art illustuert med fargebilder som viser
karakteristiske kjennetegn, supplert med en kort
beskrivelse. Utbredelse, finnesteder, tilberedning og
matverdi omtales spesielt for hver art.
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VIIIJ VEKSTER ru GAGN OG GLEDE
Siden uminnelige tider har folk i Norge gjort seg nytte av
ait som planteveksten pA hjemstedet bod pA, fra materialer

til hus og skip til barneleker
med blomster og strA. fra folke
mat og kreaturfor til medisin og
fargeemner. Inn i den nokteme,
rasjonelle viten om hva ting
kunne brukes til, vevde det seg
all slags tro og overtro om de
us5rnelige krefter som var i alle
ting og som stod bak alt som
skjedde, krefter som en forsokte
d virke pA gjennom magi. Dette
er en bok om planter og
tradisjon; om planter og hva
folk har brukt de ville vekstene
til, skjkker oq trp og overtro
som har med planter og gjore.

Pris kr 173,- 224 sider
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Forsidebilde: Kalkf uruskog ved
Bamblekysten i Telemark.
Vindformet furu og lilje-
konvaller i skogbunnen.
Kalkf u ruskogens estetiske
verdier er ikke A forakte.
Foto: Jsrn Erik Bjorndalen 1983.
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