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Misteltcin, Vis cum album L.
i Norge

Ioh. O. Josephsen

Josephsen, J.O. 1993. Misteltein, Viscum album L., i Norge. Blyttia 51:
1-15.

Viscum album L. in Nonvay.
-The mistfetoe(Viscumalbum L.) is a rareandverystriking plant in the

Nonvegian flora. lt is the only parasite in Nonvay with a wooden tissue
and has a very peculiar (root-systemD.

It occurs only in a very lim ited area around the mid part of the Oslofjord.
The distribution today is considered to be a relic from the warmer post-
glacial period.

In 1933 Johs. Hansen published an extensive investigation on the
mistletoe in Norway. Since then no similar investigation has been carried
out. The Nonvegian Botanical Association encouraged in 1988 amateur
botanists to investigate their local flora. This is the background for the
present paper.

The question is whetherthe Norwegian mistletoe is threatened or not?
Considering the fact that 60 years have passed since the last investi-

gation, that the mistletoe in the meantime has been protected by law, that
we have received information about possible environmental changes in
the form of acid rain, increased CO2 in the atmosphere etc., the situation
called for a new investigation.

Conclusions show that the area of the mistletoe has decreased slight-
ly. However, at the same time it has expanded strongly within its present
distribution area, especially within the city of old Horten, in Hurum and
at the island of Jeloya. The decline in the peripheral distribution areas,
however, does not necessarily mean that the mistletoe in those areas is
threatened, but may be due lo an abnormal sexual balance and/or altera-
tion of the bird fauna.

Mistletoe in Nonrvay can not be regarded as threatened.

Joh. O. Josephsen, Lyngveien 36, N-3118 Tonsberg

Tilskyndet av Norsk Botanisk Forenings
oppfordring i 1988 til amatsrbotanikere om
A interessere seg for floraen i lokalmiljoet,
fant jeg at jeg ville se litt nermere pd mistel-
teinen, som jo har sine voksesteder i mitt
narmiljo og som jeg gjennom flere ar har in-
teressert meg for.

Det jeg forst og fremst ville bringe pA det
rene, var mistelteinens generelle tilstand pr.
idag. Johs. Hansen giorde i 1931-32 (Hansen
1933) en omfattende registrering av mistel-
teinforekomstene. I de tiAr som siden er gAtt,
har det funnet sted vesentlige miljoendrin-
ger som manogsA kunnetenke ville inlluere
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pe mistelteinpopulasjonen ogleller dens
vertstrer. Vi kan eksempelvis nevne: sur
nedbor, oket CO2 i atmosfreren og mulig
drivhuseffekt, utslipp av gasser som pivir-
ker ozonlaget etc. Dessuten har vi siden
1931 hatt noen kalde vintre som kan ha vir-
ket negativt.

Mistelteinen har giennom Artier hatt tra-
disjonell, kulturell og rituell betydning
(Krohn 1960). Hos oss gjorde dette seg sarlig
gfeldende i forbindelse med julefeiringen, og
under krigen fant det derfor sted en ner-
mest ukontrollert hosting av misteltein for
salg til julen (Finn Andersen pers. medd.) I
tillegg fant det ogsA sted en relativt omfat-
tende hugst av vertstrrer som man enten
snsket fernet eller som ble felt i forbindelse
med nyere planer for arealbruk uten hensyn
til mistelteinforekomster. I 1956 ble imidler-
tid mistelteinen fredet - i 1976 ogsA verts-
trrerne. Det hersker imidlertid noe uklarhet
om fredningsbestemmelsene ogsi gjelder

"sddde" eksemplarer.
Mistelteinen er omtalt og generelt vurdert

flere ganger (Danielsen 1957, Hafsten 1957,
Hoeg 1957, Osthagen 1984, Hsiland 1985),
men det har giort seg gieldende en viss usik-
kerhet med hensyn til bestandens tilstand:
Er den trygl etablert eller i fare? En periode
mente man den var truet med utryddelse
(Danielsen L957, A*}ragen 1984). I en liten
notis i Blyttia (Ilreg 1957) sies det at man
ved en tur rundt pd Karljohansvern i Horten
far inntrykk av at det ikke er noen fare for
mistelteinen. .Men dette gielder bare Hor-
ten. Ellers i sitt utbredelsesomrdde er mis-
telteinen de fleste steder i fare og pi retur".
Hsiland konkluderer i 1985 med at mistel-
teinen er .sjelden, men ikke truet i dag".

Botanisk Selskap for Tbnsberg og Omegn
skal ha pAbegynt en undersskelse i begyn-
nelsen av 1950-arene (Hoeg 1957), men noe
fremlagt resultat har jeg ikke funnet i litte-
raturen.

I og med at det ikke er gjort noen liknende
undersskelse som den Johs. Hansen giorde i
1931-1932, syntesjeg, i relasjon til den tiden
som er gdtt (60 Ar), til de ulike vurderinger,
de mulige miljoendringer som har funnet
sted og fredning av mistelteinen, at det ville
vare av interesse A fd glort en ny vurdering.
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Systematikk
Mistelteinen hsrer til mistelteinfamilien
Loranthaceae L. (Flora Europaea 1964). Fa-
milien omfatter ca. 36 slekter og mer enn
1400 arter. De fleste forekommer i tropene.
VAr misteltein har hvite bar og kalles derfor
Viscum q,Ibum L. (alba : hvit). Den er den
eneste art av familien som vokser hos oss.

Den er vintergronn og gir bare pd lovtrar. I
Mellom-Europa finnes det ogsA former som
gAr pA bartrrer. De fleste artene i slekten
Viscum er eviggronne busker som v6r, og
halvsnyltere.

kvesett
Misteltein er en saregen og sjelden vekst i
vAr flora (Danielsen 1957, Hnland 1985).

Saregen i og med at den er den eneste snyl-
tevekst av denne typen hos oss (med veddan-
nelse og sreregent (rotsystemD), og sjelden i
og med at den bare forekommer i et begren-
set omrAde omkring midtre Oslofiord (fig. 1).

Det er sannsynligvis mistelteinens avheng-
ighet av spesielle klimatiske forhold som be-

Drammen

Hol-me-
strand

TOnsberg

, , . ?9k'
Fig. 1. Mistelteinens (Vrscum albumL.)utbredel-
se omkring midtre Osloford.

The distribution of the mistletoe (Viscum album L.)

around the mid part of the Oslofjord.
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stemmer dens omride (Hafsten 1957). Men
en rekke faktorer spiller inn, slik som polli-
nering, frospredning, tilgang pA egnede
vertstrrer etc

Den menes i vere en av de mest varme-
kjere vekstene vi har, og det antas at det er
sommertemperaturen som er den avgjoren-
de begrensende faktor (Hafsten 1957). Her
til lands har nettopp omrAdet omkring midt-
re Oslofiord den heyeste gjennomsnittlige
sommertemperatur. Det er giort pollenfunn
fra den postglaciale varmetid (for ca. 5000 ar
siden) som viser at mistelteinen da hadde et
langt storre utbredelsesomrdde enn i dag
(Hult6n l97l);fra Sognefiorden i nord,langs
kysten til Oslofiorden og i innlandet helt opp
til Mjostraktene. Man antar at klimaendrin-
ger over tid har pAvirket utbredelsesomrA-
det. En klimaforverring omkring 500 ar
f.Kr. mener man fsrte til at mistelteinen ba-
re overlevde i det nAvarende omrAdet. Den
oppfattes derfor som en relikt (Hafsten
1957).

Litteraturen om mistelteinen er meget
omfattende. Det aller meste som er skrevet
om den for 1923 tror jeg er tatt med i den me-
get omfattende og store monografi (pA 832 si
der) von T\rbeuf da ga ut, og som vel med ret-
te kan kalles mistelteinens "Bibel" O\rbeuf
1923). Som nevnt har vi Johs. Hansens
(1933) undersokelse fra Norge, og fra Sverige
har vi en omfattende undersokelse av Wall-
d6n (1961), begge med mange litteraturhen-
visninger. For nyere litteratur kan bla. hen-
vises til Luther & Becker (1987).

I og med at mistelteinen er en snylter som
vokser pA trar, forstAs det at den ikke kan ha
et vanlig rotsystem. NAr mistelteinens frs er
blitt festet til barken pA et egnet vertstrg
vokser det ut en rotspire som kalles .senker,'
(betegnelsen uhaustorium" er til dels ogsi
brukt) som borer seg giennom barken og
trenger inn i vertstreets blstbastlag, senere
ogsA inn i vedsubstansen ogfdr kontakt med
vertstreets sekundrere xylem. Etter ett til to
6r vokser det ut en mistelteinplante. Et mis-
teltein-brer som faller pA bakken, kan spire,
men det kan ikke sl6 rot og vokse og dor etter
kort tid. For i kunne slA rot mA det ha kon-
takt med barken til et egnet vertstre.

Mistelteinen er en busk og vokser med en

Misteltein 3

Senk.er

Fig. 2. Skjematisk fremstilling av misteltein
med dens senker.

Schematic presentation of the mistletoe with its root
system called "senker".

karakteristisk todelt (dichntom) forgrening
(fig.2). Arsskuddene er ca. 8 cm lange, noe
varierende avhengig av irlige vekstbeting-
elser. Bladene er motsatte, smalt ovale og
leraktige. Det er ogsA observert tre blad i
"klsverform" (fig. 3), og endel atypiske blad-
former forekommer O\rbeuf 1923). Veksten

Fig. 3. Mistelteinbusk med awikende bladform
("kloverbladform"), funn.1 i Horten.

Mistletoe with deviating leaf form (clover leaf form),
found in Horten.
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glor at buskene far kuleform (fi9.4). De vok-
ser oftest h4rt oppe i trekronene og kan lett
forveksles med skjrerereir eller heksekoster.
De buskene som lettest iakttas er fua tl2 til
1 m i diameter. Dette er en vanlig storrelse,
men mistelteinen kan ogsd bli storre. Gjen-
nom vertstr&rnes eget bladverk kan mistel-
teinen vrere vanskelig i oppdage, men etter
lovfelling sees den lett, ogsA fordi den er vin-
tergronn. Gronnfargen blekner noe i vinter-
tiden (vinterfarge), og det kan se ut som om
den er i dArlig forfatning. Dette gjelder sar-
lig hann-eksemplarene (Tirbeuf 1923). Blad-
ene felles hvert andre eller tredje Ar.

Mistelteinen er srerbu. Den blomstrer tid-
lig pri vAren, og blomstene er smA og uanseli-
ge, men dufter godt, srerlig hannblomstene.
Pollineringen skjer ved fluer. Honningbier
henter pollen fra hann-blomstene, men bess-
ker ikke hunn-blomstene! Forholdet mellom
hann- og hunn-planter er ikke helt klarlagt.
Walld6n har funnet at det er flere hunn-
planter enn hann-planter, muligens i forhol-
det 3:1. Jeg har provd A vurdere dette og er
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enig i at hunn-plantene er i klar majoritet -
vurdert ut fra befruktede individer. Skjonns-
messig synes forholdet rimelig men det er
meget vanskelig - ikke minst pga. misteltei-
nens hyppige forekomst hoyb oppe i trekro-
nene, A fi inspisert et tilstrekkelig antall in-
divider til en pAlitelig statistikk. En kjonns-
bestemmelse mi skje pi "kloss hold", helst
under blomstring. En bestemmelse pi av-
stand og pA grunnlag av fruktsetting vil bli
meget usikker, da det vil vrere vanskelig om
ikke umulig. A skille hann-eksemplarer fra
enkelte sterile eller ikke pollinerte hunn-
individer. Man kan derfor kanskje regne
med at forholdet 3:1 ikke er undervurdert.

Mistelteinfrukten er et brer, og den er en
av de fA vekster i vAr flora som har hvit
frukt. I hvert brer er det fra I-3frs.

Frospredningen er ikke helt klarlagt. Det
er imidlertid liten tvil om at fugler spiller
den alt vesentligste rolle, og at spredningen
skjer ved endozoochori (innvortersspred-
ning). Fuglene spiserbrerene. Barene erom-
gitt av en ytre hinne (exocarp) som omslutter

Fig. 4. Karakteristisk mistelteinvekst i "kuleform". (Foto Reidar Jorgensen.)

Characteristic gro\ rth of mistletoe in a "ball-shaps". (Photo Reidar Jorgensen).
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det rikeligg slimete fruktkjottet (mesocarp).

Fruktkjottet er klebrig idet det inneholder
et limstoffsom er kalt uiscin. Viscinet er an-
gitt A vrere et av de beste limstoffer i natu-
ren. Exocarpen brytes i fuglenes tarmkanal.
Men exocarpen og fruktkjsttot er mer eller
mindre uforderyelig og kvitteres som en sli-
met streng med frsene (som perler pA en
snor',, og pA gfunn av limstoffet klebes disse
lett til vertstreets bark. At slimlaget folger
med, er av stor betydning den forste tiden.
Fuglene kan ogsi gulpe opp brereng eller de
kan gni ber, som har festet seg til nebbet,
mot barken. Exocarpen gir frukten fast, ikke
klebrig over{late, slik at hele bar som faller
ned ikke uten videre fester seg til grenver-
ket. Walld6n (1961) fremhever at exocarpen
mi brytes fcrr beret kan spire. Vanligvis sor-
ger fuglen for det. Men blir et bar liggende
pA en gren, og exocarpen er brutt, har det
selvsagt en mulighet for 6 spire. SAledes er
det ogsA mulig A "sA' misteltein ved i feste
brutte ber til barken pi et egnet vertstre og
beskytte det mot regnvrer og 6 bli spist av
fugl. Men pd grunn av mistelteinensr sereg-
ne rotsystem og levesett, kan den ikke podes
(Ttrbeuf 1923, Luther & Becker 1987). Wall-
d6n (1961) angir at det har vrert vanskelig A

fi "sidde" individer til 6 blomstre og sette
frukt, men det har lyktes i Horten (Finn An-
dersen, pers. medd.) og likesA i SkAne (Kraft
L977). Ved inspeksjon i Botanisk hage i Oslo
hssten 1992 viste det seg at en av de implan-
terte mistelteinene viste tydelig tegn til
fruktsetting.

Jeg har ikke funnet noen undersskelse
som forteller hvilke fugler som spiller den
stsrste rollen for spredningen av misteltein-
barene her til lands. Etter de opplysninger
jeg har fdtt, synes sidensvans 6 vare ster-
kest i bildet. Tbekkene av sidensvans er s6-
kalte nreringstrekk. NAr sidensvansflokke-
ne kommer til Hortensomrd.det, forsvinner
mistelteinbarene fort. Sidensvans kan for-
tare store mengder bar. Reidar Jorgensen
(pers. medd.) forteller at han i 1985 var med
pd et NRKopptak pd Molen. De tok en pause
under store lindetrrer med misteltein, "da
det kom en stor flokk sidensvanser, og det
kom en masse slim ned pA oss da flokken
gikk los pd berene. Det kostet meg ogsd fle-

Misteltein

re hundre kroner i reparere fotoapparatet
som det kom masse slim p6, med den folge at
det lAste seg helt fast". Man forstAr godt at
det gar an 6 komme ut for en slik situasjon,
ndr von T\rbeufforteller at det kan ta ned til
7 min. for barene 6 passere fuglens tarmka-
nal. Bide von T\rbeuf (1923) og Walld6n
(1961) fremhever ogs6 sidensvansen som en
viktig frospreder. Det samme gior Milberg &
Tlrberg (1990) for Sveriges vedkommende.
Men andre berspisende fugler som troster
og dompap (som streiffugl), mA man ogsA an-
ta spiller en rolle hos oss. I sydligere egner er
duetrosten angitt i vere den viktigste fro-
spreder. PA tysk kalles den til og med "Mis-
teldrossel", pA engelsk "Mistelthrush". Ja -
og ikke nok med det - ogsd dens latinske
navn er blitt knyttet til mistelteinen, idet
den har fAtt navnet Ttrdus uisciuorus DtJe-
trosten er imidlertid ikke alminnelig hos
OSS.

Man vet at etter at frsene er kvittert av
stsrre fugl, spises de ogsA av smdfugl. Hvil-
ken rolle dette siste spiller for frosprednin-
gen i positiv eller negativ retning vet man
ikke. Man vet heller ikke om frsene beholder
sin spireevne etter enda en tarmpassasje.

Berene blir sittende pA buskene utover
vinteren og vAren. Selv har jeg sett bar i
mai. Atbereneblirsittende si lenge, kanha
med deres farge i gor.e. I fugleverdenen er
hvitt en darlig PR-fargg slik at rode ber,
som rognebar, kanskje foretrekkes. Men at
de blir sittende, er ogsd avbetydningfor mis-
telteinen, da barene forst modnes sent pA
hssten.

Det har vert diskutert om mistelteinbe-
rene er glftige. Von Ttrbeuf(1923) anfsrer til
og med at mistelteinber har vart en hyppig
Arsak til forgiftninger hos barn, og at de har
en narkotisk giftvirkning.

Man vet at mistelteinen bla. inneholder
giftstoffet uismtoxin, og det har senere vist
seg at dette kan deles i flere fraksjoner
(lhunberg 1982). For fuglene kan giftstoffe-
ne neppe bety noe - muligens v&re medpri 6
befordre den raske tarmpassasjen? Nar det
gielder mennesker, har jeg ikke kunnet fin-
ne noen omtale av sikre forgiftningstilfeller.
Men det er muligens riktig som det er an-
fot-t, at viscotoxinet odelegges i menneskets



Joh. O. Josephsen

tarmkanal (VAre medisinske planter 1984).
At barn f.eks. skulle spise mange bar av vAr
misteltein, er lite trolig. Brerene har ingen
usmak, men limstoffet (viscinet) kleber seg

allerede ved det fsrste beret ubehagelig til
ganen og frister ikke til fortsatt spising. Von
Tubeuf (1923) anfsrer at mistelteinens blad-
verk ofte blir spist av dyr med stor forkjrer-
lighet, og han mener derfor det er lite rime-
lig at dette er giftig. Men viscotoksinet er re-
elt giftig og nAr det i dyreforssk tilfsres
utenom tarmkanalen, enten ved injeksjon i
Aresystemet eller i bukhinnen, kan dets gif-
tighet mAles. Hos mus er da dsdelig dose
(LD50) 0,1-0,5 mg/kg legemsvekt (Thun-
berg 1982). Gift,stoffene kan ekstraheres fra
bladverket og grenene.

Mistelteinen har tidligere vart meget
brukt som medisinplante, og det er interes-
sant at forskjellige stoffer fra forskjellige
mistelteinarter for tiden er gienstand for ad-
skillig medisinsk oppmerksomhet. De forss-
kes ved mulig virkning pA blodtrykk, hjerte-
muskulatur, immunsystem og ved forskjelli
ge former for kreft (Luther & Becker 1987).

I tillegg til frospredningen formerer mis-
telteinen seg ogsA ved adventivknopper. Fra
senkersystemet som brer seg fra primarste-
det bAde utover i grenverket og innover mot
stammen eller tvers igjennom gren eller
stamme (fig.2),kan det vokse ut nye planter.
Sd snart primersenkeren fra en spirende ki
me har fAtt kontakt med vertstreets xylem,
kan formering via adventivknopper frnne
sted. Det betyr at et tilsynelatende enkeltin-
divid av mistelteinen i noen tilfeller kan be-
std av flere individer. Det samme kan s$e
ved spiring fra et polyembryonalt bar.

Det synes 6 vare forskjell pA de forskjelli
ge vertstrar med hensyn til mottagelighet
for mistelteinen. Lind, lonn og apal er de
trrr der man finner de storste misteltein-
forekomstene Man har ingen forklaring pA
dette. Walld6n (1961) mener det har med im-
munitet 6 gtrore, og at den er genetisk betin-
get. Nar immunitetsbarrieren fsrst er brutt,
lettes den videre spredning. Dette er en. hy-
potese jeg ikke har sett bekreftet av andre.
Luther & Becker (1987) diskuterer ogsi de
forskjellige mulighetene Det md imidlertid
ogs6 vrere individuelle forskjeller innenfor
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samme art, da man midt blant lindetrar
som er massivt befengt med misteltein ogsA

kan se trar som er helt ((rene),. Det er eien-
dommelig da man skulle tro at de var utsatt
for betydelig smitte fra brerspisende fugl i
nabotrarne. Enkelte tresorter synes til og
med A vare immune overfor vAr misteltein.
Pi arter som bok, plomme og kirsebar har
jeg ikke selv sett eller fAtt opplysninger om
funn av den, heller ikke i litteraturen.

Som nevnt er de fleste mistelteinarter
halvsnylterq deriblant vAr. Hele planten
inneholder klorofull. Til og med i senkersy-
stemet kan man se spor. Det betyr at mistel-
teinen har evne til fotosyntese. NAr det giel-
der naringsstoffer den kan skaffe seg ad den
vei, er den selvhjulpen(autotrofl. Men den er
helt avhengig av verbstreet nAr det gielder
tilfsrsel av vann, mineraler og andre stoffer
trrer og busker tar opp via sitt rotsystem. Bi-
de vann og mineraler mA den ha bAde for
transpirasjonen og fotosyntesen. I dette
stykket er den ikke selvhjulpen, den er h.ete-

rohof.
Siden mistelteinen er en parasitt, er det

generelt sett ikke gunstig for et tre n bli be-
fengt med misteltein. P6 den annen side er
det heller ikke gunstig for "snyltegjesten' A

drive rovdrift pA sin vert. Thr den livet av ver-
ten, tar den ogsd livet av seg selv. Det er mu-
lig at mistelteinen her har funnet en balan-
se" Det er faktisk en del uenighet om i hvil-
ken grad mistelteinen skader sine vertstrar.

Hansen (1933) anfsrer at han ikke har
kunnet finne de skadelige innvirkninger av
mistelteinen her i landet som dem man har
funnet i Sverige og kanskje serlig i sydlige-
re egner. Det er pdfallende at skadelige tegn
ikke er mere fremtredende enn det som sy-

nes A kunne registreres. Det er sannsyligvis
ikke lett d skille mellom eventuelle skader
som skyldes mistelteinen, eventuelle alders-
forandringer eller skader av annen ersak.
Man ser i HortenomrAdet ogsa "skader" pi
trrer som er uten misteltein. Jeg er derfor til-
beryelig til d erklrere meg enig med Hansen.
Forbausende er det ogsa i se hvor gamle
vertstrarne kan bli. Vi kan nevne et eksem-
pel. Det stdr en apal ved Dragsund (fig. 5)
f)en er nA ca. tzO ar gammel, og man vet
med sikkerhet at det har vert misteltein i
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Fig. 5. Misteltein i ca. 120 ar gammel og doende
villapal ved fhagsund. (Foto Joh. O. Josephsen.)

The misletoe in a .|20 year old wib apple tree at
Dragsund. (Photo Joh. O. Josephsen).

den fra berynnelsen av trettiArene. Apalen
er dsende n6. Men en villapals levetid angis
til ca. 100 6r (fylkesgartner Holt pers.

medd.). Dette treet har da godt og vel normal
levetid til tross for at den har vrert befengt
med misteltein i mer enn 60 ir! Man kan og-

sA se lindetr&r som er i forbausende god for-
fatning selv om det er rikelig misteltein pA

dem, 50-60, ja kanskje opptil 100, som Wall-
d6n (1961) anfsrer, i ett tre. Mange av de trrer
der mistelteinen finnes er etter alt 6 dsmme
meget gamle. Mistelteinen selv angis til A

bli 30-40 ar (70 er er ogsA nevnt), og det be-

tyr at et vertstre i sin levetid kan huse flere
generasjoner av misteltein.

NA er det imidlerbid ikke lett A bestemme
mistelteinens alder. Den har ikke Arringer.
Alderen bestemmes gierne med antall 6rs-
skudd (internodier), men irsskudd kan brek-
kes av i sterk vind. Man kan ogsd telle hvor
mange Arringer mistelteinens senker passe-

rer ved sin vekst inn mot verbstreets marg.
Dawson & Ehrlinger (1990) benyttet begge
metoder i en studie av en bartremisteltein
(Pharadendron j uniperium) og fant overens-
stemmelse.

Ndr skadene pi vertstrrerne ikke er mer
fremtredende enn de synes 6 vare, fristes
man unektelig til A stille et interessant

Misteltein 7

sporsmAl, nemlig om mistelteinen via sin fo-
tosyntese ogsi er i stand til A tilfere vertstre-
et noen av sine egne assimilasjonsstoffer og
ikke bare "suge ut" verten. T\rbeuf (1923)
diskuterer dette inngAende, men han awi-
ser det ut fra at det ikke kan pAvises silror-
celler (phloem) i mistelteinens senkersystem
og ingen plasmodesmer (forbindelseskana-
ler) mellom vertstreets og mistelteinens cel-
ler. Det er ogs6 p6vist at det osmotiske tryk-
ket i mistelteinens celler er hoyere enn i
vertstreets (Walld6n 1961), og det betyr at
peissiv transport gar fra vertstreet til mistel-
teinen.

Jeg har lyst til 6 nevne et par interessante
iakttakelser. Walld6n (1961) opplevet 6 se

lindetrar som ble angrepet av lindemileren
(Erannis dzfuliaria) og fullstendig ribbet for
eget bladverk, men han sier at han har aldri
sett sA kraftige mistelteiner som i disse
trarne. Det kan kanskje forklares ved at
mistelteinen far alt uten konkurranse fra
vertstreet, men det betyr ogsA at misteltei
nens bladverk alene er i stand til A opprett-
holde sirkulasjonen i vertstreet. Walld6n
sier imidlertid ikke noe om hvordan det gikk
med disse trarne.

Den andre iakttakelsen knyttes til et ek-
speriment T\rbeuf (1923) giorde. Han ribbet
en apal med misteltein for alt eget bladverk
og klarte i holde liv i mistelteinen i 6 Ar! Det
mA vel bety at apalen levet like lenge og ikke
bare var et (rsrsystemD for mistelteinen? I si
fall har vertstreets rotsystem enten si lang
levetid etter at tilforsel av assimilasjonsstof-
fer er opphort, eller sA har det f6tt disse stof'
fene tilfsrb via mistelteinens bladverk.
Vertstreets rot viserjo at den har livsfunksjo-
ner i og med at den absorberer bAde vann og

mineraler og klarer A opprettholde mistel-
teinens liv. Ogsd dette eksperimentet viser
at mistelteinens bladverk er i stand til d opp-

rettholde sirkulasjonen i vertstreet. Mistel-
teinens transpirasjon er mange ganger stor-
re enn vertstreets (Walld6n 1961, Luther &
Becker 1987) - et fenomen som er vanlig for
parasitter (Strassburger 1978) - og man kan
forstA at den da kan erstatte meget av verts-
treets bladverk. Men mistelteinen er avhen-
gig av en rot som fungerer - pd hvilken mdte
den enn gjor det.
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T\.rbeufs (1923) p6stand om at misteltei-
nens senker ikke inneholder silrsrceller
(phloem) synes ikke A vare riktig(Luther &
Becker 1987). Men det er riktig at det ikke
kan pivises noen forbindelser i form av plas-
modesmer mellom mistelteinens og verts-
treets silrorceller, og det kan ikke pAvises no-
en overgang av organiske stoffer fra mistel-
teinen til vertstreet eller omvendt. Det er
gjorb isotopforsok med laCOz. Man har fsrst
latt bladverket pA den grenen mistelteinen
sitter pd bli omgitt av en atmosfare med
t4COz uten at man har registrert overgang
av det radioaktive karbon til mistelteinen.
Sd har man giort det motsatte og heller ikke
kunnet pAvise overgang fra misteltein til
vertstre umiddelbart, men etter A ha latt
mistelteinen vare i den radioaktive
CO2-atmosfrere i tre uker, har man funnet
en liten overgang (Luther & Becker 1987).
Hvordan forholdene da i T\rbeufs forssk ville
vare etter et ar, eller 6 ar, er fortsatt et dpent
sporsmAl, likesa om vertstreets rot holdes i
live eller kan fortsette 6 fungere autonomt
sA lenge mistelteinen holder vreskestrom-
men i xylemsystemet vedlike.

I tillegg til at mistelteinens senkersystem
da far tilfersel av naringsstoffer via eget
phloem, inneholder det ogsd chloroplaster.
Mistelteinen hat jq i motsetning til planter
ellers, sin.rot i lyset", og da er muligheten
der for en "lokab fotosyntese med produk-
sjon av assimilasjonsstoffer.

Etter enbred drsftelse av de skader mistel-
teinen kan forvolde pd vertstreet, refererer
Luther & Becker (1987) en konklusjon satt
opp av Hawkworth i 1983 og som generelt
sett synes rimelig. Jeg synes den ogsA kan
stA som en konklusjon for generelle skader
man md anta mistelteinen forvolder pA
vertstrrerne, selv om skadene kan vare van-
skelige A registrere.

Det nevnes fem punkter:
I Reduserer heyde og omfang.
2 Reduserer vitaliteten.
3 Indikerer redusert levetid.
4 Reduserer fruktbarheten.
5 Bereder grunnen for skadeangrep, eksem-
pelvis av insekter og sopp.
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Fig. 6. Mistelteinens utbredelse i Norge i 1933 et-
ter Johs. Hansen. Svarte ringer angir pAviste lo-
kaliteter. Hvite ringer angir steder der folk hus-
ker at misteltein har vokst. Krvss er usikre loka-
liteter.

Distribution of the mistletoe in Norway in 193[] ac-
cording to Johs. Hansen. Black circles indicate ob.
served localities. White circles indicate places
where people remember the existence of the mis-
teltoe.

Utbredelse og status
Som allerede nevnt giorde Hansen (1933) en
omfattende og meget god undersokelse av
mistelteinens utbredelse og tilstand i
1931-1932 (frg.6)

Jeg har bare delvis fulgt Hansens frem-
gangsmAte med d skrive til en rekke perso-
ner i de aktuelle distrikter. Forholdene er
annerledes i dag. Mistelteinen er som nevnt

t____.t______i___ ".
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fredet, og det betyr at den bsr folges opp av
de respektive kommuner der den frnnes. En-
kelte kommuner har ogs6 gode informasjo-
ner, og her harjeg hentet opplysninger. I til-
legg har jeg vert sA heldig d ha tre fremrag-
ende kontakter, nemlig Finn Andersen i
Horten, Reidar Jorgensen i Hurum og Ed-
mund Ree i Moss. Alle disse er i besittelse av
inngAende kjennskap til mistelteinforekom-
stene i sine distrikter. Uten deres hjelp had-
de ikke denne redegiorelsen for misteltein-
forekomstene vert mulig. Dessuten har jeg
selvsagt selv vart rundt i distriktet og inn-
hentet opplysninger og hatt tallrike telefon-
kontakter.

Alle Hansens angitte forekomster (fig. 6)
er ikke kontrollert. Jeg fant det formAlslost,
da det stadig finner sted (tildels raske) en-
dringer i lokalitetene. Hosting og felling har
ikke minst bidratt til slike endringer siden
tredveArene. Jeg har konsentrert meg om 6
prove A karblegge mistelteinens yttergren-
ser for A se om de hadde endret seg i forhold
til Hansens (1933) angivelser, og likeledes A

karblegge mistelteinens aktuelle tilstand
innenfor de pAviste grenser.

Den langt storre utbredelse mistelteinen
hadde, og som er p6vist ved pollenfunn, er al-
lerede nevnt. GAr vi 100 ar tilbake, finner vi
mistelteinen stort sett i det samme omrAde
som nA, men med noe videre grenser.

Fra 1870 irene foreligger det opplysninger
i T\rbeufs monografi (1923) om forekomst av
misteltein i Christiania idet han refererer til
Blytts flora, men dette er ogsA betvilt. Haf-
sten refererer til forekomster pA Lindoya og
i Asker (Hafsten 1957). I Vestfold angis den
fra Holmestrand i nord til Valls ved Tbns-
berg i syd. Det er ingen angivelser om fore-
komster pA Hurumlandet. PA ostsiden av
Oslofiorden foreligger det opplysninger om
forekomst i Fredrikstad i1842 og pd Jelerya i
1854 (J.I. Iversen, Rygge, pers. medd.). Han-
sen (1933) fikk inn opplysninger om fore-
komster i Grimstad og Stavern(siste sted an-
gitt si noyaktig som pi Hverven), men han
kunne ikke bekrefte det ved selvsyn. Det be-
tyr selvsagt ikke at den ikke har vart sett pi
disse steder.

Hansen (1933) fant den sydligste lokalitet
noen kilometer nord for davarende Tbns-
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bergbygrense @asbergronningen). I 1919 er
det angitt at det er misteltein pd kirkegar-
den midt i Tbnsberg. Den nordligste fore-
komsten fant han ved Rsdstsen ved Filtvet.

PA sstsiden av fiorden angir Hansen at
mistelteinen har meget liten utbredelse:
(over hele Jeloya i spredte eksemplarer".
Han har ingen angivelser om forekomster
pi fastlandssiden.

P6 vestsiden av Oslofiorden (fig. 7) har det
ikke lyktes ved denne undersskelse A opp-
spore misteltein ssr for Asgardstrand. I As-
gArdstrand finnes det to eksemplarer, nem-
lig en i et av de store lindetrarne foran Kjo-
sterudgArden, og en i en have et par hundre
meter i luftlinje vestenfor. Den forste er nok
et gammelt individ. Det har ikke vart obser-

Fig. 7. Mistelteinens utbredelse p6 vestsiden av
Oslofiorden.
Tbtthetav skravur indikerer tetthet av forekoms-
ter. Enkeltforekomster er markert ved prikker.

The distribution of the mistletoe at the west side of
Oslofjord.
The density of hatching indicates the density of oc-
curences. Single stations are marked with dots.

@r*,.-
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vert bar pA den. Jeg har ikke kunnet be-
stemme om det er hann- eller hunn-
eksemplar. Den henger meget hoyt. Den
andre er et hunneksemplar i en lonn som er
ca.7-8 Argammelt. Denharvart kjent i4-5
ir, men eieren av hagen har ikke sett brer pA

den heller.
Den neste lokaliteten nordover finnes i

Gunnerebrekka (Fagerlund). Her fant ogsA
Hansen (1933) misteltein. I dag er det en se-

lje her som det er rikelig misteltein i og som
befinner seg i god stand. Tidligere var det og-
sA en hagtorn med misteltein her, men den
er borte. Det finnes ingen andre forekomster
pA eiendommen.

Med tanke pA mulig pollinering av mistel-
teinene i Asg6rdstrand, er det ca. 3-4 km i
luftlinje fra denne lokaliteten til Asgard-
strand. Noen lang vei for pollinering skulle
dette ikke vrere hvis det er riktig som WalI-
d6n (1961) angir at fluer kan ferdes over sto-
re avstander. Men det ser ikke ut til at polli
nering har funnet sted i AsgArdstrand. Det
kan bety at de er ikke-pollinerte eller sterile
hunneksemplarer.

Hansen (1933) fant ogsA misteltein i Hol-
mestrand, bla. ved den tidligere Larersko-
len. Det foreld opplysninger om at det skulle
v&re en misteltein i Duun-hagen, mulig

"sAdd". Den kunne ikke finnes, men tilfel-
digvis oppdaget jeg at jeg hadde et bilde i
mitt "foto-herbariumo av denne misteltei
nen, tatt i 1985. I dagfrnnes det ikke mistel-
tein innenfor det gamle Holmestrand byom-
r6de. Dens nordligste registrerte lokalitet i
Vestfold er hos Anders Rreggestad i Vdle like
ssr for grensen til det gamle byomrAdet og li
ke inntiljernbanen pA vestsiden. Her er det
en lsnn med 5 livskraftige busker. Det er re-
gistrert to lokaliteter pd Mulasen. I Snekke-
stad - HellandomrAdet forovrig har det all-
tidvert misteltein, ogdet er det sannsynlig-
vis fortsatt, men det har vart vanskelig i fA
opplysninger om forekomster her idag.

Hvor langt vest mistelteinen gir, er van-
skelig 6 bestemme. Kommer man utenfor de
nere omrdder av gamle Horten byomride
avtar forekomstene raskt og tynnes ut jo len-
ger fra man kommer - bAde i nord, vest og
syd. Grensen synes d kunne settes ved Vest-
foldbanens tras6. I nord har vi den nevnte lo-
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kaliteten hos Reggestad, her tett inntil pA

vestsiden. Ved Skoppum stasjon har man li-
keledes en lokalitet tett inntil, men pA ostsi-
den. Men vest for Vestfoldbanen foreligger
det ingen opplysninger om mistelteinfore-
komster.

De store, massive forekomstene finner vi
innenfor det gamle Horten byomrAde, og den
nermeste sonen omkring (frg. 8 og 9), ogsA
pA eryene. Pd Bastoya, der det tidligere var
meldt om lite misteltein, er det i dag flere go-

de forekomster.
I dette omrddet er det ingen tvil om at det

har funnet sted en formidabel okning, som
etter alt 6 dsmme fortsetter. Man kan pA be-
fengte trer se mange unge individer som
tegn pi dette. Befolkningen berynner ogsA A

reagere. Lokalavisen Gjengangeren har
f.eks. overskrifter som:
.Mistelteinen i ferd med d kvele mange trar
i Horten" (4.3.92) og "Mistelteinen kveler
trar i Horten/Borre" (10.3.92). Innslagene

Fig. 8. Eksempel pd den massive mistelteinvekst
i det sentrale Hortenomrdde. (Foto Joh. O. Josep-
hsen.)

Example of the massive mistletoe grovth in the
central Horten area. (Photo Joh. O. Josephsen.)
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Mistletoe at lGrljohansvern in Horten. (Photo Joh. O. Josephsen.)
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vekst. Det er rikelig med unge individer. Lo-
kalitetene pd Hurumlandet er imidlertid be-
grenset til enkeltstAende vertstrrer, men ofbe

med flere busker i hvert tre. PA Mslen deri-
mot, som ogsA horer til Hurum kommune,
har man de samme massive forekomstene
som i det sentrale Hortenomr6det (frg. 10).

Her fant Hansen bare 20 eksemplarer. P.i
Mslen har mistelteinen vrert fredet siden
1934. Pe de ovrige eiyene tilhorende Hurum,
nemlig Ramvikholmen og Tbfteholmen er
det ogsA rikelige forekomster. Pd Ramvik-
holmen har Edmund Ree sett det stsrste ek-
semplaret han noensinne har sett - 1-2 m i
diameter. Pi Vealss (i Hurum) forekommer
den ogs6.

P6 sstsiden av Oslofiorden fant Hansen
som nevnt bare spredte eksemplarer pA Jel-
oya. I dag er bestanden ogsdr her okende. Det
er registrert 23 sikre lokaliteter, og de som er
inspisert viser den samme gode trivsel som
ellers, og det oppdages stadig nye forekom-
ster. Lokaliteten pi Bilcrya er imidlertid gdtt
ut, og pA Bevoya er det idag bare 6n mistel-
tein. I likhet med situasjonen pA Hurum er
forekomstene ogsA her lokalisert til spredte,
enkeltstAende vertstrar (fig. 11).

PA fastlandet har det tidligere forekommet

er ledsaget av illustrerende bilder. Men det
mi gjores en korreksjon. Mistelteinen er av-

bildet i store mengder pA en "eik". Det ville
vart en sensasjon, men det er galt. Bildet er
fra en lind.

PA Hurumlandet (se frg. 7) synes det A ha
vert en stabil, men ikke stor forekomst. Den
nordligste lokaliteten vi finner i dag ligger
litt nord for Filtvet sentrum og er den nord-
ligste naturlige lokalitet her i landet, om-
trent pA sarnme breddegrad som i Sverige
(Walld6n 1961). Vi har flere, til dels gamle

"sddde" individer i Botanisk hage i Oslo. De
er i relativt god forfatning med markert ve-
getativ spredning. Det har ikke vrert obser-
vert blomstring, men i juni 1992 viste det
ene eksemplaret tydelige fruktanlegg. Det
blir interessant A se om det ogs6 vil medfore
naturlig spredning. Det ser derfor ut til at
mistelteinen godt kan vokse ved denne nord-
lige grensen. Men den naturlige nordgrense
er som nermt ved Filtvet. Dette svarer til
Hansens funn i 1933, men den lokaliteten
han fant ved Rsdstsen, er gdtt ut. Vi finner
i dag misteltein ogsA ved Tbfte og Holmsbu.
Begge lokalitetene er nye i forhold til Han-
sens angivelser. Ved Tbfte er den ca. 10 Ar
gammel. Mistelteinen viser ogsA her god

Fig. 9. Mistelteinforekomster pri Karljohansvern i Horten. (Foto Joh. O. Josephsen.)



Fig. f0. Enorme mistelteinforekomster i lindetrer pd Molen i Hurum. (Foto Reidar Jorgensen.)

Enormous mistletoes in lime trees on Molen in Hurum. (Photo Reidar Jorgensen.)

L2 Joh. O. Josephsen

misteltein i Son, men den angis 6 vere ut-
gdtt for et par Ar siden, og det kjennes ikke
til misteltein der lenger. I Rygge og Onscy
har den vart, muligens vesentlig "sAdde"
eksemplarer. Jeg har ikke kunnet finne at
noen av disse tidligere angitte forekomster
fortsatt eksisterer. I dag synes det bare i frn-
nes to lokaliteter, nemlig en i Moss by og en
relativt nyoppdaget lokalitet i Foten i Onsey.

Lokaliteten i Moss by finnes i Byfogd
Sandbergsgt. 30. Det er et hann-eksemplar i
et meget gammelt epletre. Mistelteinen er
ogsi meget gammel, 30-40 ar, muligens mer
(ifolge eieren av eiendommen), og vertstreet
er sA gammelt at stammen er helt uthult, og
man venter at det vil falle nar som helst i et
kraftig vindkast. Denne lokalitetens dager
synes derfor talte. Dessuten, fortalte eieren,
brekker skjarene mistelteingrener til rede-
bygging!

Lokaliteten i Foten er spesielt interessant,
idet den er den absolutt sydligste lokaliteten
som er registrert i dag. PA vestsiden svarer
det til Vrengensundet. Det finnes tre busker
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i en lind, ganske vanskelig tilgiengelig. Det
var til og med vanskelig d inspisere dem med
kikkert. Men det syntes i vare to eksempla-
rer med ber og ett uten. Denne siste er da
sannsynligvis et hanncksemplar som har
befi:uktet de to andre. Hvis ikke st6r man
her overfor et tilfelle av langdistansepolline-
ring. Den nrermeste lokalitet pollinering
kunne skje fra, er Raueiy. Her har det vert
misteltein, men det har ikke lyktes d fa opp-
lysninger om fortsatte forekomster. Det kan
selvsagt finnes ukjente lokaliteter i nerhe-
ten, men hvisdet ikke skulle vare det, og det
ikke er misteltein igienpARaueiy, er nrcrrne-
ste sted pollinering kan skje fra Jeloya eller
vestsiden av fiorden. Lokaliteten ved Foten
har vart kjent av lokalbefolkning og milje
vernavdelingen i Rygge kommune i 4-5 ar.
Buskene er nok noen dr eldre, men syntes A

vaene omtrent jevngamle.
Man kan jo undre seg pe hvordan denne

fierne etableringen har oppstAtt. Mulighe-
ten for spredning over noe lengere distanser
er imidlertid tilstede. Vi har jo blant ber-
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Fig. 11. Mistelteinens forekomst pdr ostsiden av
Oslofiorden. Markerer isolerte vertstrrer. (Enkel-
te steder kan det vare flere enn angitt).

Mistletoes at the east side of the Oslofiord.

spisende fugler ogsa de som kan fly lange
strekninger pA kort tid, som f.eks. duer og
mAker.

Det er funnet, eller det foreligger sikre
opplysninger om forekomst av misteltein pA
folgende vertstrar i vArt omrAde: Lind, lonn,
epletre (enrekke sorber), pere (ogsA flere sor-
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ter), rogn, rognasal, asal, selje, poppel, pil,
hassel, ask, hagtorn, krossved, prydeple, ro-
binia (frg. 12), hyll, osp, bjork, kastanje, nype-
rose og eik (unge skudd). Opplysningene om
forekomst pA eik er nok noe usikre De tre
fsrste er de desidert hyppigste vertstrrerne.
Hansen (1933) angir at 75Vo av forekomstene
frnnes pA lind. Det kan nok stemme, men vi
har inntrykk av at det nA er en reell okning
pd lonn.

Konklusjon
Mistelteinen har en sikker etablering om-
kring midtre Oslofiord. Den nordligste na-
turlige grense finnes vedFiltvedt som i Han-
sens undersskelse (Hansen 1933), og den
sydligste i en nyetablert lokalitet Foten i
Ostfold.

Fopulasjonen er i god forfatning og i god
vekst. Vi frnner ingen tegn til at verken mis-
telteinen eller dens vertstrer pA noen mdte
er truet. Fredningsbestemmelsene har ut-
vilsomt virket etter sin hensikt. I det gamle
Horten byomrAde og pe Mslen i Hurum
truer tettheten av mistelteinen A bli sd stor
at den for hageeiere og skogmyndigheter
muligens begynner A bli et problem. Det er
uttalelser som tyder pi at respekten for fred-
ningsbestemmelsene av denne grunn svek-
kes.

I Vestfold har mistelteinen innskrenket
sitt vekstomrAde i forhold til de angivelser
som er gitt fra tiden fsr 1900 og i forhold til
Hansens undersskelse i 1931-32. Hoeghs
iakttakelse i 1957 (Hoeg 1957) der han anty-
der at mistelteinen kan vare truet i perife-
rien omkring Hortenomridet, var nok alle-
rede da en riktig iakttagelse som stemmer
med det man nA finner. Ogsa pA ostsiden ser
man det samme. Lokalitetene pi fastlands-
siden avtar, mens den oker pA Jeloya.

Det ser ut til at mistelteinen etablerer seg
mere markert i de sjonere omrider.

Det synes vanskelig 6 uttale seg om i hvil-
ken grad okologiske forhold er skyld i end-
ringene. Ifalge opplysninger fra Norsk insti
tutt for luftforskning (1990), synes det A ve-
re smA forandringer i giennomsnittsbempe-
raturen for de siste 30 er - mulig en lett sk-
ning i sommertemperaturen, og det kan jo
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Fig. 72. Misteltein i Robinia i Horten. (Foto Joh. O. Josephsen.)

Mistletoe on Robinia in Horten. (Photo Joh. O. Josephsen.)

ha kommet mistelteinen til gode. Nar det
gjelder sur nedbeir, er det fra Norsk institutt
for vannforskning NIVA, (Henriksen, Lien
& Tlaaen 1990) oflentliggjort kart over tile-
grensene i Syd-Norge for de enkelte omr6der,
og det viser at mistelteinens omrAde forels-
big kommer godt ut.

De kalde vintrene vi hadde i 40-, 60- og
S0-Arene, synes ikke 6 ha skadet misteltein-
populasjonen. Den samme erfaring gjorde
Walld6n (1961) for Sveriges vedkommende.
Det er ogsA bekreftet av Milberg & Tlrberg
(1990). De samme forfattere er ogsi inne pd
at en skjev kjonnsfordeling kan virke inn pA

mindre lokaliteter. Og i tillegg mA man vrere
oppmerksom pd at mistelteinutbredelsene
ogsA har et ornitologisk aspekt Milberg &
Tlrberg 1990). Okning eller tilbakegang
kan skyldes endringer i fuglebestand eller
fugletrekk.

I likhet med Hansen (1933) er det funnet
lite uttalte skader pd vertstrarne som folge
av mistelteinangrep. Men skader er ogs6
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vanskelig A vurdere i relasjon til bla. alders-
forandringer pi trerne, ev. kombinasjoner
av aldersforandringer og mistelteinangrep.
Det er forbausende A se hvor gamle verts-
trar kan bli selv med massiv misteltein-
vekst i grenverket. Vurdering av skader lqor

eventuelt vare gienstand for en selvstendig
undersokelse.

Som fredet bsr mistelteinen vare beskyt-
tet ogbli overvAket av de respektive kommu-
nale etater. Det blir spennende A se om den i
fremtiden ikke bare vil fortsette i trives der
den nri vokser, men ogsd om den etter hvert
vil ske sitt utbredningsomrAde igjen. Det er
iallfall riktig som ogsA Hsiland (1985) frem-
hever, at mistelteinen i dag hverken er truet
eller i fare.

En spesiell takk rettes til: Finn Andersen,
Horten, Reidar Jorgensen, Hurum, og Ed-
mundRee, Moss. Thkktil alle de kommuner
som velvillig har svart pA mine foresporsler
og gitt opplysninger fra sine arkiver. Thkk til
Odd Egil Stabbetorp, Botanisk hage og mu-
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seum, for meget verdifull faglig veiledning i
forbindelse med utarbeidelsen av manu-
skriptet og for verdifulle opplysninger om
mistelteinen.

En oppfordring
Hvis det er noen lesere som kjenner til mis-
telteinforekomster som ikke er nevnt i den-
ne undersokelsen og som menes A vare av
interesse for vurdering av mistelteinpopula-
sjonen, vil man anmode om at de melder fra
til forfatteren eller til Botanisk hage og mu-
seum i Oslo.
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SMASTYKKE

En rar orkide uten klorofull
I vAr flora har vi tre orkid6er som alltid
mangler klorofrll: huldreblom (Epipogium
aplryIlum), fuglereir (Neofria nidus-otsis) og
korallrot (Corallarhiza .trifi"dd. De er alle
sterkt spesialiserte planter, uten egentlige
blad og kraftige korallfortnete sopprotsjord-
stengler. Stor var derfor min forbauselse da
T. Skare Jakobsen brakte inn en klorofrltfui
orkid6 med store, hvite blad (sefig. L)fra6v-
reeide sater pa Gissand i Os ner Bergen.
Alle andre karakterer stemte med breiflan-
gre (Epipactis helleborine), sA dette matte
utvilsomt vrcre en sakalt tapsmutant, der
evnen til 6 danne kloroffll er gitt tapt.

Slike tapsmutanter er ikke uvanlige ner
det gielder blomsterfarge, f.eks. rosslyng
med hvite blomster, men nar klorofyllet gar
tapt, vil dette normalt vrere et dodelig awik:
en plante uten kloroftll har ingenting 6leve
av. Men orkid6er har sopprot, som for det for-
ste hjelper de ynkelige sme froene med 6
etablere seg i spirefasen, og deretter gjen-
nomsoker jorden for mineralstoffer og leve-

rer disse til plantene som i sin tur normalt
leverer fotos5mteseprodukter til soppen.

Unntaket fra normalregelen er de tre fsrst-
nevnte som me ha alt servert fra den tjenen-
de soppen, sA hva den har igien for strevet, er
ikke sA lett 6 forsti. Og enda merkeligere er
det at soppen til breiflangre, som normalt
ma fa adskillig levert fra sin vert, kan ha
klart A tilpasse seg totalt slaveri. Jeg kan ik-
ke se noen annen forklaring pd at denne
hvitbladete plante har kunnet overleve, og
ikke bare det: den har holdt seg i noen d,r, og
faktisk dannet en liten koloni. Eksemplaret
som ble innbrakt var riktignok bare nrer
halvparten sA hoyt som en normalplante
tatt i nerheten (se figuren), men virket kraf-
tig og hadde helt normalt utviklete blom-
sterknopper!

At dette ma vare et sjeldent fenomen, er
ikke vanskelig d forsti, og etter en rask gjen-
nomgang av nordiske floraer, var det bare A

konstatere at i Norden virker dette 6 vere
forste gang. Heller ikke floraer fra Mellom-

Misteltein L5
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Fig. 1. Den hvitbladete breiflangren med rosafio-
lett stengel (til venstre), sammen med en nor-
malplante fra samme lokalitet (som dessverre
henger litt med blomsterstanden). Foto: Jan
Berge.

Europa eller De britiske oyer s5rntes A kjen-
ne til fenomenet, og giennomblading av di
verse populare orkid6bsker ga ogsA nega-
tivt resultat. Da gjenstod bare en mulighet:
Finn Wischmann, orkid6kjenner og bokorm
med detektivegenskaper. Og ganske riktig
han lyktes 6 finne noen fA angivelser fra
Syd$skland (Ascherson & Graebner 1902:
864) og Syd-England (Godfery 1933:68-69).

Hva skal sd vir plante hete? Ja, det er litt
usikkert, og egentlig langt mindre viktig
enn selve fenomenet, men et navn pi form-
nivri for d betegne dette merkelige awiket
burde vel frnnes. Ascherson og Graebner kal-
ler den varians lusus (hva ni det mitte vare
for rang) tpseea. Dette fordi stengel (ogsd pd
vArt eksemplar) er anthocyanfarget, og
Apenbart ogsA delvis bladene pA deres ek-
semplar. Der finnes en del andre forslag,
men sA vidt jeg kan se er dette det eldste
brukbare epitetet, og da blir det altsa Epr-
pactis lwllcborine f. rcsea
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BOKANMELDELSE

I(art over naturvernomrAder
Nasjonalatlas for Norge - Hovedtema 5 Mil-
ja - Naturaernomrddcr Statens Kartverk.

Vdrt store nasjonalatlas berynner A ta
form, og det som hittil er utgitt er av meget
hoyt kvalitet. Dette gielder ogsA heftet Na-
turvernomrAder. Ikke bare er den informati-
ve verdi ho5l, men selve layout og trykking
har giort dette til en meget lesverdig publi
kasjon.

Ikke bare omtales kort vAre viktigste ver-
neomrider, men de fleste aspekter omkring
naturvern har ogsd fAtt egne kapitler, slik at
vi her har fatt et meget tiltalende referanse-
verk. For enhver som er interessert i miljoar-
beid, er dette hefte uunverlig. De mange
flerfargekartene bidrar i hoy grad til A lette
oversikten, og sarnmen med de mange vakre
bildene er dette blitt et viktig bidrag i opp-
lysningsarbeidet i miljokampen. Her har vi
fhtt en flott katalog over vAre naturverdier.
Lars Erikstad, NINA og Geir Hardeng Fyl-
kesmannen i Ostfold har all rere av dette
heftet.

Leif Ryvard.en
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Vinterforrird etter fi ellrotte
Microtus oeconomus (Pall.),

pf, Hardangervidda

Klaus Hsilandl, Eivind Astbye2, Kjartan octbye2 og Kjell Magne Olsen2

Hoiland, K., Ostbye, E., Ostbye, K. &Olsen, K.M. 1993. Vinterforrad etter
fjellrotte, Microtus oeconomus (Pall.), pA Hardangervidda. Blyttia 51:

17-2't.
A winter reserve of the root vole, Microtus oeconomus (Pall.), in Har-

dangervidda, S Norway.

- In the summer of 1992 a large and undamaged winter store, suppo-
sed to have been made by the root vole (Microtus oeconomus) during the
winter of 1991/92, was found at Finse (about 1200 m a.s.l.) in Ulvik muni-
cipality, Hordaland County, S Norway. The store was organized in four
heaps and contained totally 6'10 g plant rhizomes where Polygonum vivi-
parum look about 900/0, Eriophorum angustifolium about 8ol0, and Carex
nigra about 2o/o.

Using a simple chemical analysis, the amount of soluble sugars (glu-
cose, fructose, and sucrose) was estimated to approximately 190/o of the
total dry weight of the rhizomes ot Polygonum viviparum - a rather high
value. Previous investigations in North Finland have shown that rhizo-
mes of Eriophorum angustifolium make up the main winter food for root
voles. Our finding shows that root voles probably gather the most
nutrient-rich plants at hand in their actual habitats - in our case Polygo-
num viviparum.

lNorsk institutt for naturtorskning (NINA), Pb. 1037, Blindern, N-0315
Os/o.
2Biologisk institutt, avdeling for zoologi, Universitetet i Oslo, Pb. 1050,
N-0316 Oslo.

Innledning
Fjellrotte (Microtus oeconnmus) er en av de
vanligste sm6gnagerne i flere fiellstrok i
Norge. Vi finner den fra Hardangervidda og
nordover til Ssr-Tlondelag og fra den nordli-
ge delen av Helgeland og videre nordover i
Nord-Norge. Den forekommer for swig i kal-
de og tempererte omrider fra Norge og
Mellom-Europa og ostover giennom Asia til
det nordvestlige Nord-Amerika. Den lever
ogsA i isolerte forekomster blant annet i

Nederland, Osterrike, Polen, Ungarn og
langs Ostersjokysten til Sorvest-Finland.
Fljellrotte er, pe saulme mAte som lemen
(Lemrnus Lemmus), kjent for sine markante
3-4 arlige variasjoner mellom toppar i be-
standstetthet. I bunnArene opptrer den i sd
lavt antall at den er svrert vanskelig A opp-
dage. I toppArene kan den forekomme i me-
gethoye tetthete4 ofte alternerende med le-
men i dominans.

I vare fellstrok lever den vanligst i myrom-
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rAder og fuktige gras- og starr-rike plante-
samfunn. Den er en ren herbivor (plante-
etende) art, som om sommeren spiser hoved-
sakelig overjordiske plantedeler, mens den
om vinteren foretrekker underjordiske utlo-
pere og lagringsorganer (Thst 1982). Det an-
gis at den bare tilfeldig samler inn og legger
opp vinterforrAd, og da ikke i sA stort omfang
som sine nrere slektninger markmus(Micro-
tus ogrestis) og sorlig markmus (M. arualisl
(Frank & Zimmermann 1956). Johan Thst
sier etter mangeArig feltarbeide med fiellrot-
te i Nord-Finland at han ikke med sikkerhet
har kunnet bestemme om de forrid som ble
funnet, stammet fra denne arten. Han forbel-
ler (i brev) at klatremus (Clethriarnmys gla-
reolus), gfdsidemus (C. rufocanus) og rodmus
(C. rutilus) trolig regelmessig samler vinter-
forrAd. Videre skriver han at fiellrotte i
Nord-Amerika samler vinterforrAd, som
eskimoene utn5rttet, mens vAr fiellrotte ikke
samler forrAd i like stor grad. Han anfffier
ogsA at Fallas, som gav arten dens latinske
navn oeconomus (som skulle henspeile pA
dens skonomi), giorde dette pi grunnlag av
observasjoner som gjaldt innsamling av vin-
terforrAd.

Gjennom 30 irs feltarbeide i FinseomrA-
det pA den nordvestre delen av Hardanger-
vidda (Jlvik, Hordaland) er det bare noen fA
ganger funnet vinterforrAd av jordstengler
av harerug (Polygonum uiuiporum) som er
blitt vurdert til A vere samlet av fiellrotte.

Sommeren 1992, umiddelbart etter at res-
ten av vintersnsen hadde smeltet bort i de
forste dagene avjuli, fant vi pA en storre se-
dimentasjonsflate i omrAdet en ansamling
pd frre forrddshauger og et sd godt som
ubrukt vinterbol.

Basert pA 30 Ars fangst av smAgnagere i
omr6det ble dette forr6dslageret vurdert til
A vrere innsamlet og vinterbolet bygget av
fiellrotte. Markmus opptrer riktignok i om-
rddet, men alltid f6tallig. De sesongfuktige
myromrAdene pA sedimentasjonsflatene er
et mer typisk fiellrottehabitat, mens mark-
mus, nAr den forekommer, helst lever i de ri-
kere fuktsigene i dalsidene. Klatremqs og
grAsidemus, som ogsA finnes pd Finse, lever
her i tsrre og mer steinrike habitater. (Store
vinterforrdd av frrstikklangg oppkappede
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biter av fi ellburkne (ArDyr ium diste ntifoliu m)
er vanlig hos klatremus pd Hardanger-
vidda.)

Selv om ingen absolutt sikker artsbestem-
melse kan fastslAs. vurderer vi det som over-
veiende sannsynlig at lageret var lagt opp av
fiellrotte. Fangst av smAgnagere i omrAdet
hssten 1991 viste at fiellrotte dominerbe over
markmus i forhold 2:1 (Erik Framstad pers.
medd.).

Siden det er sApass fd undersskelser over
fiellrottas vinterforrAd i Fennoskandia, kun-
ne det vere interessant A se noJrere pd inn-
holdet. Spesielt fordi haugene inneholdt sto-
re mengderjordstengler av harerug, en plan-
te som er kjent for A vrere bAde nreringsrik
og velsmakende og som har vart brukt ti-
menneskemat i nads6r (Llreg 1975, Bleka-
stad 1979).

Beskrivelse av forridet
Funnet ble gjort 2. juli 1992 pd Awe Finse-
fetene (ca 1200 m o.h.) - ei sedimentasjons-
flate dannet av vanntransportert materiale
fra isbreen Hardangerjokulen. Vegetasjonen
er en mosaikk av flere vegetasjonstyper, med
svartmyr (Stygro-Caricion limosae) og grA-
starr-slAttestarr-mJir (Caricion canescentis-
nigrae) som de dominerende utformingene.
Spor etter vinteraktivitet av smd.gnagere
var storst i grAstarr-slAttestarr-myra. Her
var marka over store deler helt opprotet og
gjennomarbeidet, med tallrike lopeganger
og vinterbol.

PA et tuet parti i grAstarr-slittestarr-myra
i kanten mot en mindre vannsamlingvar det
frre forrAdshauger og et sd godt som ubrukt
vinterbol av fiellrotte-typen pA et omrAde av
stsrrelse ca 4 m2. Tb av haugene hadde en el-
liptisk form - som en hvelvet bdt - ca
l5-20x7-8 cm. De to andre var mer runde,
ca 10x 10 cm. Noye giennomsoking av storre
deler av omrddet gav ikke flere funn av for-
rAdshauger. Den eller de mus som la opp for-
rAdet og bygde vinterbolet antas A ha for-
svunnet, enten pi grunn av naturlig dod el-
ler predasjon. Gjenlevende mus i nabolaget
hadde seinere liten mulighet til 6 komme til
dette lageret, fordi det tidlig pA hsstvinteren
dannet seg ei iskake mot bakken. Dette kan
ha hindret andre mus A ta seg fram til lage-
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ret under snoen. Smdgnagere i Finse-om-
rddet hadde en bestandstopp hosten 1991,
hvoretter bestandene dsde ut i lopet av hss-
ten og vinteren 199L192.

Hssten 1,992 ble omridet gAtt over igjen.
Selv om det like etter avsmeltingen virket
som om det meste av urtevegetasjonen var
beita bort og bakken helt gjennomrotet un-
der vinteren, virket det nA gront og forholds-
vis uskadd. Bare noen fi steder var det enni
tydelige tegn etter vinterbeitinga. Tblling av
blomsterstander av harerug i 14 ruter d 1 nf
lagt i tilsynelatende lite eller ubeita partier
mellom vierkratt gav en middelverdi pd 33
planter pr. rrf (variasjon: 2-89). I synlig hard-
beita omrAder gav 10 ruter et snitt pi 1,6
planter av harerug (variasjon: 0-10). Ingen
ferske beitemerker var synlig pA noen av
plantene.

Forhold og mengde av de ulike
plantedelene
Forrridshaugene ble blandet, og en passende
stor porsjon ble tatt ut. Plantedeler ble frn-
sortert med hensyn til art. Hver fraksjon ble
veid for seg. Derved fAr vi et estimat over an-
delen av de enkelte artene i forrAdet.

Det innsamlede materialet veide ca 610 g.

Av dette ble det tatt ut en porsjon pi 76,101
g. Denne bestod av folgende plantedeler:
Jordstengler av harerug (hbgonum uiuipa-
rumL.) 68,34 g dvs.89,9Vo, hvilket tilsvarer
ca 549 g totalt; jordstengler av duskull (Err-
ophnrutn angustifulium Honck.) 6,161 g dvs.
8,IVo, hvilket tilsvarer ca 50 g totalt; og
skudd av slittestarr (Carac nigra(L) Reich.)
1,6 g, dvs. 2,l%o,};lvilket tilsvarer ca 13 g to-
talt. Andre plantedeler utgjorde mindre enn
0,5Vo.For eksempel ble det funnet en spore-
stand av myrsnelle (Equisetum palustre L.).
Harerug utgjsr sAledes den absolutt domine-
rende bestanddelen.

For A finne ut hvor mange planter av hare-
rug som utgjor fonddet, ble 150 jordstengler
veiet separat. Middelvekten av hver jord-
stengel ble utregnet deretter.

Gjennomsnittlig vekt av hver jordstengel
av harerug ble beregnet til 0,13 g. Dette vil
tilsvare omtrent4220 planter. Imidlertid va-
riererjordstenglene en god del i stonelse, og
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det angitte antallet er derfor unoyaktig. Vi
kan regne med at forr6det inneholder jord-

stengler fra 3500-5000 planter.

Analyse av sukker i jord-
stengler av harerug
Harerug inneholder mye opplagsnrering i
jordstenglene, forst og fremst stivelse, men
ogsA sukrose (rsrsukker), glukose (druesuk-
ker) og fruktose (fruktsukker) (Hegnauer
1969). De innsamlede jordstenglene smakte
tydelig sott og mAtte derfor inneholde gan-
6ke mye sukker. Av den grunn kunne det va-
re interessant i se nsyere pA sukkerinnhol-
det.

Metode for analyse av sukker
Den innveide fraksjonen avjordstengler av harerug ble
overhelt 400 ml destillert vann i en erlenmeyerkolbe.
Jordstenglene stod til trekking og svelling i tre dogn.
Deretter ble jordstenglene malt i et rdkostjern og put-
tet tilbake i kolben sammen med ytterligere 200 ml de-
stillert vann, tilsammen 600 ml.

Kolben ble satt pA ei varmeplate med magnetrsrer og
stod ved 80 'C i 6n time. I vannet skulle det nA vere
opplost sukrose, glukose og fruktose.

Opplosningen ble filtrert ved hjelp av ei brichner-
trakt med vannstrAlepumpe. Filtrerpapiret var av fa-
brikat Schleier & Schuell, 589 Schwarzband og hadde
diameter 70 mm. PA grunn av mye leirpartikler, ble pa-
pirene fort tette og mAtte flere ganger byttes ut med
nye. Filtreringsprosedyren ble gientatt to ganger.

Fra den filtrerte opplosningen ble det mdlt opp 100
ml som ble tilsatt 10 mI konsentrert saltsyre (HCl) og
helt i en erlenmeyerkolbe. Dette stod med magnetrorer
pA varmeplate ved 100 'C i en time. All sukrose skulle
nA vare hydrolysert til glukose og fruktose. Dette ble
glort fordi den kvantitative mAlingen kan bare analy-
sere reduserende sukker som glukose og fruktose, ikke
sukrose. Den hydrolyserte sukkerlssningen ble filtrert
pA nytt og deretter noytralisert med fast natrium-
hydroksid (NaOH).

Mengden av reduserende sukker kan mAles ved hjelp
av mengden av koppe(I)oksid (Cu2O) som produseres
fra en opplosning av toverdig kopper etter likningen:
2 CsHtrOs-CHO + 2 Cu++ + 4 OH- = >
2 CaHrrOs-COOH + CuzO + 2HzO.
Dette innebarer at to molekyler sukker resulterer i ett
molekyl Cu2O og samtidig oksyderes til en karboksyl-
syre.

En god metode er Fehlings veske, som brukes til ana-
lyse av reduserende sukker i klassisk kjemi (f. Pauling
1955). Vasken ble laget etter folgende oppskrift: 10 g
koppersulfat (CuSOn.511r6; ble lsst i 100 ml destillert
vann, likeledes ble 10 g natriumhydroksid (NaOH) lsst
i 100 ml destillert vann. Begge losningene ble blandet
og det oppstod et blAtt bunnfall av koppe(Il)hydroksid
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(Cu(OH)2). Deretter ble kalium-natrium-tartrat (seig-
nettesalt) (KNaCaHnOu.4H2O) tilsatt til bunnfallet
loste seg, og vi fikk en dypbld, vannklar vreske som be-
stdr av en kompleks basisk kopperforbindelse. Dette er
Fehlings veske.

Til den 100 ml hydrolyserte, noytrale opplosningen
ble det tilsatt 150 ml Fehlings vaske. Dette ble oppvar-
met til kokepunktet og det ble dannet et gulrodt bunn-
fall av Cu"O.

Opplosningen ble deretter filtrert to ganger ved hjelp
av biichnertrakta med vannstrAlepumpe og samme ty-
pe filtrerpapir. Dette filtrerpapiret ble veid pA forhAnd.
Etter filtreringble papiret vasket med 200 ml destillert
vann. Pd filtrerpapiret 16 nA en mengde Cu2O som til-
svarer to ganger mengden av reduserende sukker i opp-
Iosningen. Filtrerpapiret ble torket i varmeskap ved 50
"c.

Mengde reduserende sukker ble funnet etter folgen-
de likning:

x 2. Mol vekt red. suk.
vekt Cu2O Mol vekt CueO

x : vekt red. sukker

Den innveide fraksjonen av harerug inne-
holdt ifolge analysen 12,8 g reduserende
sukker, hvilket innebrerer at de torre jord-
stenglene inneholder 18,77o sukker, et over-
raskende heryt tall, men ikke uventet, den
sste smaken tatt i betraktning. Hele forrA-
det inneholdt faktisk omtrent 103 g sukker!

Diskusjon
I Nord-Finland rapporterer Thst (1966, 1972,
1984) at hovedfoden til fiellrotte om vinteren
er forsteArsjordstengler av duskull. Disse er
rike pA bdde proteiner og karbohydrater,
men naryaktige tall for mengde i duskull har
vi ikke klarb e skaffe. Eldre stengler er at-
skillig mindre neringsrike, spesielt pA pro-
teiner (Thst 1972). Thst (1972, 1984) fant en
signifikant positiv korrelasjon mellom
mengden og tilgangen pe fsrsteArs jord-
stengler av duskull og vintervekt og overle-
velsesevne hos fiellrotte. Han konkluderer
med at tilgangen pA brukbare jordstengler
er en av hovedArsakene til populasjonssving-
ningene hos fiellrotte - mer enn aktuell po-
pulasjonsstorrelse.

ForrAdshaugene fra Finse inneholdt rundt
87o jordstengler av duskull - alle forsteArs
stengler. Dette lave tallet stAr i kontrast til
observasjonene til Thst (1972,L984). Han an-
gir heller ikke harerug som hovedfsde til
fiellrotte, til tross for at arten ogse er vanlig
i Nord-Finland (Hult6n 1971). Arsaken til
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dette er kanskje sa enkel som at harerug ik-
ke vokser eller er sjelden i fiellrottas habita-
ter i Nord-Finland. Tlast (1966) har funnet ut
at de nord-finske leveomrAdene for fiellrotte
om sommeren er sesongfuktig mark domi
nert av nordlandsst arr (C orex aquatilis), fla-
skestarr (Carq, rostrata) og duskull, dels pA
ripne myrer, dels pd flommark ved innsjoer,
elver og bekker. Om vinteren flybter fiellrot-
ta til torrere omrAder som ligger over niviet
til v6r{lommen, enten til myrtuer med pas-
sende naringsplanter, slik som duskull, el-
ler til steder over 6vre flomsone pA flom-
mark. Ingen av de nevnte habitatene er gode
lokaliteter for harerug.

Det virker som om fiellrottehabitatet pA
Finse awiker ved A inneholde ganske mye
harerug i tillegg til duskull - som riktignok
dominerer over fsrstnevnte ndr det gjelder
dekning. VAre undersokelser viser at hare-
rug inneholder svert mye sukker og m6 der-
for vare en svert ettertraktet nreringsplan-
te. Dette stemmer med Kiillman (1991) som
angir folgende verdier for harerug (oppgitt
som mg/g tsnvekt): Glukose og fruktose
19,8, sukrore 52,6, karbohydrater totalt
645,2 og protein 44,8. Omregnet vil dette si
7 ,24Vo sukker totalt. Vdrt tall er over dobbelt
sA heryt, noe som enten skyldes regionale for-
skjeller eller ulik analysemetodikk.

Proteininnholdet er ogsi ganske hoyt,
4,487o. Imidlertid har denne, som en av de
meget fA urteaktige vekster i Europa, etab-
lert ektotrof mykorrhiza (jf. Hesselman
1900). Dette tyder sterkt pA at den vil ha
bedre tilgang pA nitrogen og annen mineral-
naring fra jordsmonnet, og sAledes vrere
mer nreringsrik enn andre urteaktige plan-
ter pd habitatet. Vi bsr derfor kunne kon-
kludere med at harerug utgjor et meget godt
nreringsgrunnlag. Den store mengden av
denne i forhold til andre arter i vinterforrA-
det mA bety at fiellrotta foretrekker den
mest neringsrike planten som finnes i det
aktuelle habitatet.
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Fantastisk!
Bo Mossberg, Lennart Stenberg og Stefan
Ericsson. Den nordiskaflnran. Wahlstriim &
Widstrand, Stockholm, 1992. 696 sider, ill.
farger. (Kan bestilles for kr 439 giennom
Norsk Naturbokhandel, P.b. 720, 3252 Lar-
vik.)

Jeg berynner liksi godt med konklusjo-
nen: Denne boka er et crrlustr for alle botani-
kere enten de er nyberynnere eller profesjo-
nelle. Kort sagt, dette er floraen vi har ven-
tet pA lenge! En fullt oppdatert behandling
som tar hensyn til alt som har skjedd de siste
6ra b6de nAr det gjelder systematikk og nye
utbredelsesdata for nordiske karplanter, og
som samtidig har fargeillustrasjoner av alle
artene. Kan vi egentlig onske oss noe mer?

Bo Mossberg har tegnet alle artene og
skisser av det miljoet noen av artene vokser
i. Han stir ogsd bak layout og typografi.
Tbksten er skrevet av Lennart Stenberg, og
kartene er gjort av Stefan Ericsson

Vinterforrdd etter fiellrotte pd Hardangeruidda 2L

Dette er en fullstendig nordisk flora i or-
dets rette forstand. Alle de nordiske landene
(med unntak av Grsnland) er med, dvs. Dan-
mark, Finland, Fereryene, Island og Sverige.
Rrsonlig savner jeg Svalbard, sjol om eiy-

gruppa er behandlet i andre floraer.
NAr det gjelder utvalget av arter, er det all-

tid et problem hvor mange tilfeldige ruderat-
og forvilla hageplanter som skal tas med.
For ruderatplantenes vedkommende er de

mest tilfeldige artene sleiyfet. A inkludere
samtlige ruderatplanter som en eller annen
gang har vert funnet i Norden, ville jo ha
giort boka helt uoversiktlig. Jeg synes forfat-
terne har giort et nennsomt skjonn og tatt
med de vanligste eller mest ierynefallende
artene, sjol om jeg sterkt savner omtale av
potet og i sardeleshet tomat, ndr sA mange
andre sjeldnere forvilla arter er tatt med.
Forvilla hageplanter er derimot bedre repre-
sentert med f.eks. 9 taksa av Spiroeaog 5 av
Cotonea"ster Mange av disse er etterhvert
blitt sA godt naturalisert at de fortjener plass
i en flora. Det er ogsd frnt at det er skilt mel-
lom de hageplantene som forvilles og even-
tuelt naturaliseres, og de som bare std,r igjen
pA forlatte boplasser uten srerlige tegn til
spredning.

Et annet sporsmil er hvor mange apomik-
tiske taksa som skal inkluderes. Her har flo-
raen lagt seg pa en sunn pragmatisk linje.
Slekter som marikepe (Alchemilln),
rogrVAsal (Sorbus) og rose (Roso) er gitt en
fullstendig behandling mens biornebar
(Rubus fruticosus coll.), lsvetann (Td'r@@-

cum) og sveve (Hi.era.cium)blir gjennomgdtt
mer summarisk. En etter min mening riktig
vurdering.

Men ogsi sola har sine flekker. Det er ikke
til i unngi at det sniker seg inn feil her og
der - mest .fluelort", heldigvis. Den forste
merkverdigheten mster oss allerede pA vare-
bindet. Her er tydeligvis de frre himmelret-
ningene representert med hver sin plante:
Nord med svalbardvalmue, vest med reve-
bjelle og sor med pukvete (Melnrnpyrum ar-
uense), men hva som skal representere ost er
mer mystisk. Tbgningen viser en oransje
klump med bar eller steinfrukter. Rsdtroll-
b rer (Actae a ery thro car p a) vil le plante geogra-
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fisk vere et utmerket valg, men tegningen
er ikke overbevisende. En annen mulighet
kunne vare molte - noksa brukbar plante-
geografisk, men illustrasjonen overbeviser
enda mindre. Da stAr bare tindved igien.
Fruktene til tindved likner unektelig teg-
ningen mest, men busken representerer
ikke noen typisk ostlig art med sin norske
utbredelse langs trondelagskysten.

Den mest pAfallende mangelen, er frava-
ret av nskler. Jeg er fullt pA det rene med at
floraen oftest vil bli brukt etter bla og se
prinsippet. Men det er unektelig ikke lett A
bestemme feks. rublom (Draba) eller arver
pd denne mAten. Jeg synes i det minste at
det burde ha varb laget nokler til kritiske
slekter eller slekter med uanselige arter.

Kartene viser dagens aktuelle utbredelse
av artene. Dette innebrerer at utg6tte fore-
komster ikke er inkludert - et i og for seg
greit standpunkt, men av og til synes jeg nok
man har gAtt litt for konsekvent til verks.
For Norges vedkommende betyr dette at ar-
ter som fettblad (Liparis lneseliD og klump-
andemat (Lemtw gibba) mangler. For uinn-
viete er det derfor umulig 6 vite om disse ar-
tene aldri har vart funnet hos oss, eller om
dg som riktig, er forsvunnet. UtgAtte fore-
komster kunne med fordel ha vrerb angitt
med et sarskilt symbol. Dessuten har man
heller ikke vart konsekvent. Skogho5rmol
(Rumnx sanguineus) stAr pA kartet oppfort
med en forekomst i Oslq men denne gikk ut
fsr Arhundreskiftet og var attpAtil en rude-
ratforekomst. Til gjengield er den heiyst le-
vende forekomsten av jartistel (Senatuln
tinctnrin) pd Jaren glemt.

For valurt (Sy rnphytum officinal.e) og ftwal-
ufi (S. asprum) har strektegningene av
blomstene og den tilhorende teksten under
byttet plass.

Nar det gielder slekta pilblad, er det mye
uoverensstemmelser mellom kart og tekst:
Sagittnria natans er pA kartet galt angitt for
Ovre Fasvik;det er S. sagittifoliasom er fun-
net der. Sistnevnte er til giengjeld pn kartet
utelatt for Fasvik. Ikke nok med det, den
tredje arben, S. I,atifolie, er i folge kartet ut-
bredt langs Bottenvika og i Finland, mens
teksten hevder at den kun er forvilla i Dan-
mark.
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Kartene til hollerkesporc (Corydalis copa)
og frngerlerkespore (C. pumiln) har byttet
plass.

Tbgningen av svinesennep (Erucostrum
gallicum) er ikke god (viser muligens en an-
nen art), og de norske lokalitetene er ikke
angitt.

Systematikken til skjorbuksurt (Cochlea-

rin) er foreldet og burde istedenfor ha fulgt
msnsteret til det blant annet Inger Nordal
og Reidar Elven har funnet ut, og som vil bli
brukt i den planlagte nyutgivelsen av Lids
flora.

OgsA rublom - (Draba-) systematikken er li-
te ajour. For eksempel godtas dowerublom
(Draba daurensis) reservasjonslsst som en
egen art uten A diskuteres mot skredrublom
(Draba dauri.ca).

Den norske utbredelsen til svarbkurle (Nl-

Sritelln nigra) er ikke fullstendig dekkende.
Agnbok (Cqrpinus betulus) er oppfort med

en potensiell utbredelse langs sorlandskys-
ten. Er dette giort for A ligge i forkant av en
mulig klimaforbedring?

For noen av artene er det angitt om de er
pi tilbakegang. Her synes jeg tekstforfatte-
ren har varb lite konsekvent. Arter som sol-
bom (Arnira mantnna), enghaukeskjegg
(Crepis proemnrsa) og smAslirekne (hlygo
num minus) er f.eks. betraktet som (mins-
kande" (er det virkelig riktig for sistnevnte
vedkommende?), mens det ikke std.r noe om
vedtatt truete arter som myr{langre(Epipac-
tis palustris) og honningblom (Herminium
marnrchb).

Den samme vilkarlige behandlingen far
de giftige artene. De relativt ufarlige troll-
brerartene far betegnelsen (mycket giftiga",
mens det ikke stAr noen ting om finnmarks-
prrrs (Ledum palustre) som egentlig er en
ganske giftig plante.

Men alt i alt; dette er bare sm6plukk, og
ting som er lett d korrigere i seinere utgaver.
La meg til slutt presisere at dette ikke bare
er en meget god flora, det er ogsA en used-
vanlig vakker bok. Illustrasjonene - bAde
enkeltartene og skissene av miljoene (i nrer-
mesb impresjonistisk stilart) - er smA kunst-
verk! Her kombineres nytte og skjonnhet pi
en fullkommen mAte.

Klaus Haila.nd
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Hvorledes kom vasspesten
til Norge?

Knut Fegri

Fagri, K. 1993. Hvorledes kom vasspesten til Norge? Blyftia 51:29-24.
How did Elodea canadensis come to Norway?
- E. canadensls was f irst observed near Oslo in 1925. The introduction

has been attributed to HAkon Tveter, a landowner at the lake where the
first find was made. Howevel there is evidence that whoever did import
the species, it has hardly been Tveter. Dispersal to Norway was probably
anthropochoric, but how and when is unknown.

Knut Fagri, Universitetet i Bergen, Botanisk institutt, Ailegt. 41, N-5007
Bergen.

Vasspest, Elndea canadensis, gjorde sin oIfi-
sielle inntreden i Norges flora da professor i
alminneligbotanikk ved Universitetet (i Os-
lo) Haaken H. Gran fant den i Ostensjovan-
net sommeren 1925. Herbariebelegg fta
ham finnes ikke. derimot fra H. TVeter fra
samme ar (Hb O).

Den 31. august 1926 foretok Jens Holm-
boe sammen med Johannes Lid en ekskur-
sjon til Ostensjovannet for d etablere Elndea-
funnet der. Hvilket lyktes. Herbariemateri-
ale samlet av Lid og Stermer i IIb O.

I en artikkel i Tidens Tbgn for 12.juliL929
skriver Holmboe: "PA en ekskr:rsjon for no-
gen dager siden (1. juli, K.F.) fant jeg den i
stor mengde i Lutvannet. ...Efter min an-
modning har stud.real. Kristian Horn nett-
opp foretatt en undersskelse av (Noklevan-
net) med det resultat at vannpesten ble pA-

vist to steder." Horns innsamlinger er datert
1. og 3. juli (Hb BG, O, TRH).

Sd var det temmelig stille om Eladea i
Ostre Aker. Den ble i mellomtiden funnet
ved Borregard (1940, Hb O).

I 1960 publiserte Hoeg en artikkel i Blyt-
tia: "Haakon TVeters optegnelser om floraen
i Ostensjo". TVeter var en heryt ansett mann
som bla. drev Ostensja gard,1875-1930. Det
foreligger et manuskript fra hans hdnd:

"Ostensjovannet. En monografi av Haakon
TVeter L925". Hoeg skriver (op. cit. L42) KBo-

tanisk museum i Oslo frkk nylig et eksem-
plar av denne.' Den har altsA ikke foreligget
pA museet da Gran, Holmboe og Horn gjorde
sine funn. PA grunnlag av TVeters manu-
skript sier Hoeg (p. 145) at (en annen inn-
plantet art,..., er vasspest (Elodea canadpn-
sis) som nA er alminnelig i vannet". Siden
den gang har det vrert opplest og vedtatt at
TVeter har plantet inn Elndea i Ostensjovan-
net (cf. Brun et aI..1965).

Men det er etpar ting som stemmer darlig.
Ifolge Holmboe (1930:133) bragte TVeter
hssten 1925 inn til Botanisk museum (dir-
lig K.E) materiale av Eladea fta Qstensjo-
vannet. Det ville vrere lite rimelig at han
hadde gjort dette pA denne mAten, dersom
han selv hadde plantet den, eller at Holmboe
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reser-vasjonslsst hadde uttrykt seg slik om
han hadde visst eller hatt mistanke om at
den var innplantet av TVeter. Herbarieeti-
ketten inneholder ingen antydning om noe
slikt (Hb O). I Hoegs arbikkel om TVeters ma-
nuskript er det forowig en opplysning som
jeg underslo i sitatet ovenfor: (som bare er
nevnt i en hindskreven tilferyelse". Med an-
dre ord, iI925, da Gran fant Elndca, kjendte
TVeter etter dette ikke til at den fantes i
Ostensjovannet, hvilket hanjo burde om han
hadde plantet den selv. Herbariematerialet
er udatert og kan i og for seg godt vaere en
falge av at TVeter har f6tt kjennskap til
Grans funn. Manuskriptets hindskrevne
tilferyelse er ikke datert, og kan godt vrere
mye yngre enn funnet.

Etter Lid (herbarieetikett Hb o)fylte Eln-
deai1926 et omrAde pd 5x15 m i bitstovi-
ken til TVeter, og Stormer tilfoyer at den er

"tilsynelatende naturalisert". SA langt kun-
ne denknaptvere kommet om denvar plan-
tet (av TVeter eller andre) i L925 og for den
tid kan det ikke vare, siden den ikke er
nevnt i manuskriptet.

I avisartikkelen fra 1929 skriver Holmboe

"Det er vel kanskje det sannsynligste at den
(Eladea, K.F.)likesom i adskillige andre land
fra fsrst av kan vere innplantet av menne-
sker". Selv med Holmboes alltid meget re-
serverte uttrykksmAte ville han neppe ha
uttrykt seg sA forbeholdent om han hadde
forbundet forekomsten i Ostensjovannet
med direkte innplantning fra TVeters side.
Det stemmer da ogsd helt med Holmboes
egenhendig skrevne etikett pi TVeters inn-
samling av 1925.

Det kommer enda en opplysning til. I avis-
artikkelen Sfr. 1930: 123) skriver Holmboe:

"I Lutvannet mener opsitteren pA gdrden
Fagerholt d ha lagt merke til den fra kort ef-
ter de store reguleringsarbeider som ble fer-
dig i 1916". Selv sA amatormessig som den-
ne opplysning er, er det grund til A ta den al-
vorlig. At de omtalte reguleringsarbeider -
som i Nsklevannet 1923 - kan ha hatt sin
hovedeffekt i denne forbindelse ved endring
av vannregimet, forteller naturligvis ingen-
ting om floraens innvandringsvei eller
-betingelser, men det er verd i legge merke
til at disse vannene i motsetning til Osten-
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sjovannet er oligotrofe (Holmboe 1930: 134);
det er ikke umulig at reguleringen og bru-
ken som drikkevannsbasseng kan ha endret
regimet fra dystrofi til ren oligotrofi og der-
ved ha skapt bedre livsbetingelser for elodei
der. Forswig synes vasspest-forekomstene i
disse vannene A ha vart ganske efemrere
(Rsrslett 1969).

Det forekommer meg at vi far begrave el-
ler iallfall sette et stort sporsmAlstegn ved
forbellingen om Haakon TVeter som plantet
El.odea i Ostensjovannet, og heller holde oss

til Holmboes mere reserverte formulering
inntil det - om noen gang - kommer nye da-
ta i saken. At vasspest er kommet til Norge
ved menneskets hjelp, kanskje ved flere lei
ligheter, er vel temmelig sikkert, men om
det har vrert med vilje eller uawitende, lar
seg neppe klarlegge.
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Ferskvannsformen av rs dalgen
Asterocytis ornata funnet i Norge

Anders Langangen

Langangen, A. 1992. Ferskvannsformen av rodalgen Asteroqtis ornata
funnet i Norge. B/yftia 51:25-28.

The red alga, Asferoqytis ornata, found in freshwater in Nonvay.

- The red alga, Asterocytis ornata, earlier only reported from seawater
in Norway, is now found in freshwater, in lake Padderudtjern in Asker.
This lake, former rich in charophytes is now eutrophicated, and has a rich
vegetation of helophytes. Rich growths of different filamentous algae
species as Spirogyra, Rhizoclonium, Chaetophora and Batrachosper-
mum were found. Asferocytis was found in shallow water, epiphytic on
the roots of Scirpus sy/vaflcus. Lake Padderudtjern has a high content of
electrolytes. This is partly due to little replacement of water and leakage
of saltfrom the highwayduring winter months. The alga is probably much
more common than the finds indicates as it has probably been over-
looked.

Anders Langangen, Hallagerbakken 82 B, N-1256 Oslo.

Rodalgen Astercqtis ornqta(C. Agardh) Ha-
mel. lever i saltvann, brakkvann og fersk-
vann. For Norge ble den forste gang angitt
av professor Wille fra Risorfiorden (Wille
1901). Sundene (1953) fant den pA Hvaler
hvor den vokste epiffttisk pd svartdokke (Ib
lysiphania nigrescera). Jeg fant den ogsA pd
Hvaler i august 1992, og da epifrbtisk pA
Caldophnra i Vikerkilen pA Asmaloy. Dette
er en meget salt brakkvannslokalitet, med
kloridinnhold pi 8500 mg/I.

Rueness (L977) oppgr at arten er sjelden
og at den vokser epifyttisk pA forskjellige al-
ger og ilegress mellom Oslofiorden og
Tbondheimsfiorden.

Denne utbredelsen er bekreftet giennom
flere hovedfagsoppgaver i marin botanikk
(Rueness, i brev).

Den 14.6.1992 fant jeg arten for forste
gang i ferskvann her i landet. Funnet ble
giort i Fadderudtjern utenfor Asker.

Beskrivelse av arten
fil tross for at Astercrytis er en rodalge, er
den blAgronn av farge. Den danner smA tus-
ter pi forskjellige planter i vann. T\rstene er
fra fd millimeter til 10 mm lange og bestar
av enkle, grenete trider. T!6dene er L2-20
pm brede. Cellene er fra 5-10 pm brede og
opp til dobbelt si lange. Kromatoforen er
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Fig. t. Astcroqtis ornata (foto J. Rueness).

Fig. 1. Aste/oqytls ornata (photo J. Rueness).

stjerneformet og den har en sentral pyrenoi
de. Celleveggen er relativt tykk og giennom-
siktig Arten har en forgreningsmdte som
far den til i minne om bldgronnalger (frg. 1).

Artens navn
Den kjente svenske algeforskeren Carl A.
Agardh beskrev i 1824 en ny algeart som var
funnet ved Tlanberg i Miilaren (ferskvann).
Han kalte arten for Conferua ontala Senere
ble slektsnavnet endret til ,4stercqtia hvor
det var en art til, Asteroqtis ramnsum som
var beskrevet fra saltvann. Videre undersc
kelser viste etterhvert at bdde ferskvanns-
formen og saltvannsformen tilhorte sarnme
arb. Etter nomenklaturreglene frkk algen
navnet Asteroqtis orrwla (C.Ag.) Hamel.

Drew og Ross (1965) har i dag f6tt gien-
nomslag for at navnet pi algen skal vere
Chrcodnctylan ornatum (C. Ag.) Basson. Jeg
har valgt ikke 6 bruke dette navnet fordi det
nesten ikke er brukt i noe av den litteratu-
ren jeg har hatt tilgiengelig.

Arten giennkjennes lett pd den vakre stjer-
neformete kromatoforen og den spesielle
smaragdgronne fargen. Av den grunnvil jeg
foreslA at algen pi norsk kalles smaragd-
rodalge

Padderudtjern som lokalitet
Fadderudtjern ligger kloss opp til europavei
E18 utenfor Asker i Akershus. Berggrunnen
bestar av kalkstein.

Fadderudtjern var i sin tid en rik kransal-
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gelokalitet. I herbariet ved Botanisk Muse-
um i Oslo er det kollekter av Chara strigosa
og Chara esryra som ble samlet her av pro
fessor Axel Blytt i 1868. Neste innsamling
ble gjort av Brynjulf T\rti i 1935. Han sam-
let Chara strigosaog Chara globulnri,s.

I dag er tjernet betydlig eutrofiert, og
kransalgene storb sett borbe. Jeg fant imid-
lertid sterilg sberkt bevokste individer av
Chara asryra. pd ipne partier mellom starr-
vegetasjonen langs sorsiden (frg. 2). Tjernet
er nA omgitt av mer eller mindre tette be-
stander av sennegras, elvesnelle, sjosivaks
og gul nskkerose. Dessuten finnes det mye
vanlig tjonnaks og blanktjonnaks. Langs
motorveien er det en smal kant med lovskog
(mest or). Her er bunnen tett dekket med be-
voksninger av tridformete alger som Spiro
gtra og Rhi.zoclaniurn hieroglphicum. De
sarnme algene vokste ogsA tett pA kvister
ute i vannet.

Astzrcqtis ornnla fant jeg pA rotter av
skogsivaks i den nordvestre delen av vannet
(se pilen pd frg. 2). Her vokste den sammen
med store mengder av Chaenphoraincrassa-
fo (hjortehornsalge). De to artene skilles lett
pd fargen, Chaeaphnra er rent gronn, og
thallus er fast fordi algen er innleiret i gele-
masse. Astcrocytis brer seg mer ut og har et
lssere utseende (frg. 3)

Pi det samme stedet fant jeg ogsi den me-
get egenartede algeassosiasjonen Batrach-
ospermetoChaetophoretum (Hartog 1959)
og algesoppen Achlya rorerws&

Den 14.6.1992 mdlte jeg folgende kjemiske
faktorer i Fadderudtjern:

ledningsevne

7,6 60 mgl 20-25 mgft 330 pdcm

Det betyr at Padderudtjern er rikt pA elekt-
rolytter. Det skyldes sannsynligvis at vann-
massene i liten grad skiftes ut. Dessuten vil
utvilsomt veisaltet (natriumklorid) som bru-
kes pA europavei E18 til slutt renne ut i tjer-
net. De omliggende tjerna, Hogstadvann i
nord og Nordvann i sor har lavere elektro
lvttinnhold.

CapH
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Fig. 2. Padderudtjern. Sett fra ssrsiden mot nordvest. Motorveien gar langs veiskjaringen i bakgrun-
nen. Pilen peker mot funnstedet av Asteroqti.s (Foto 14.6.1992).

Fig. 2. Lake Padderudtjern. Photo taken from the south side. The arrow points to the localig of Asteroly'is.
(Phoro 14.6.92.)

Det undersokte materialet
Arten vokste som epifftt pi rottene til skog-
sivaks som var kommet ut i vannet etter at
det var ryddet en bAtplass i en skog av sjosiv-
aks.

Koloniene var blAgronne, 1-4 mm langq
buskformet. Thallus var rikt forgrenet. Al-
getrddene hadde en bredde ph 12,5-15 pm.
Cellene var opp til 10 pm brede og 20 pm lan-
ge. I celler i deling var det to kromatoforer.
Figur 1 viser et fotografi av den undersokte
algen.

I en av algeprovene somjeghar hatt stAen-
de noen m6neder, ble det dannet akineter av
samme t5rye som er beskrevet av Lewin og
Robertson (1971). Slike akineter er sannsyn-
ligvis beskrevet som en egen rodalgeslekt,
Chroothece

Utbredelsen i Skandinavia
Den kjente norske utbredelsen er nevnt. I
Sverige er arten blant annet funnet langs

Fig. 3. Rotter av skogsivaks med, Astcroqtis orna-
ta og C haetnphora incrassafo. Enkeltpilene peker
rnot Asteroqtis og dobbeltpilen mot Choetnphora.
Fyrstikken er mAlestokk. Materiale fra Padde-
rudtjern.

Fig. 3. Roots of Scftpus sylvaticus with epiphytes.
Asterocytis ornata and Chaetophora incrassata.
Single arrows = Asterocytis and double arrow =
Chaetophora. The match can be used as scale.
Material from lake Padderudtjern.
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vestkysten (Kylin 1944) og pd Gotland (Ride-

lius 1933).
Israelson (1949) hevder at "Asterocytis (or-

nata) seems to be widely distributed in the
eutrophic waters at lovr altitudes". I Dan-
mark oppgir Christensen og Thomsen (L97 4)
arten fra en rekke saltvanns- og brakk-
vannslokaliteter i nord og langs ostkysten.

Sannsynligvis er Astercqtis ornata vanlig
bAde i brakkvann og i eutrofe innsjoer, men
som for mange andre arter fra de sarnme
miljoene, er ogsA denne i stor grad ovensett.
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SMASTYKKE

BIO Biologenes interesse-
organisasjon
BIO har som hovedformal e styrke biolo
giens stilling i samfunnet og arbeide for at
biologisk fagkunnskap blir tatt i bruk pA
alle nivA i samfunnsplanleggingen. BIO er
bla. horingsinstans for myndighetene i sa-
ker som bersrer biologiske problemstillin-
ger. BIO onskerogsae styrke faglig samhold
og kontakt mellom norske biologer.

Organisasjonen ledes av et st5rre pe syv
personer sammensatt avfolk somjobber inn-
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enfor skole, universitet og forvaltning, samt
hovedfagsstudenter.

BIO utgir tidsskriftet BIOLOGfiTe ganger
i iret.

BIO forssker hvert Ar A arangere en stsrre
konferanse om et aktuelt tema. I 1992 var te-
ma "biologenes stilling i grunnskolen".
Tidsskriftet vArt, BIOLOG, kommer med
fyldige spesialnumre der innlegg og disku-
sjoner fra konferansen blir gjengitt.

Det arrangeres ogse flere dpne mst€r/de-
battkvelder i lopet av eret hvor aktuelle te-
ma tas opp til debatt. I hsst var Riokonfe-
ransen pA dagsorden. Elin Enge fra felles-
kampanjen for jordas miljo og utvikling inn-
ledet sammen med Rter Johan Schei fra
Miljoverndepartementet.

BIO er assosiert medlem i ECBA (Ihe Eu-
ropean Communities Biologist Association).
Dette gir oss mulighet til samarbeid med
biologer i andre europiske land.

For 6 komme sterkere pA banen i viktige
sporsmdl i samfunnsdebatten trenger vi fle-
re medlemmer. Det vil ogsA vare frnt om fle-
re viljobbe aktivt i organisasjonen. BIO ons-
ker ogsA stsrre geografisk spredning i orga-
nisasjonen, og ser det som en mulighet at det
opprett€s lokale grupper ved de andre uni-
versitetene i landet.

For A bli medlem med stemmerett i BIO
m6 du i tilleggtil d ha interesse for biologi og
biologiske problemstillinger ogsd ha minst
20 vekttall (: ett 6rs studium) i biologi. Selv
om du mangler denne formelle kompetan-
sen i biologi, kan du likevel bli stottemed-
lem.

Bli medlem i BIO, din egen interesseorga-
nisasjon og glsr en innsats for biologisk vik-
tige speirsmdl. Var med A jobbe aktivl for d
pAvirke de viktige beslutninger som skal fat-
tes i tiden framover.

Narmere opplysninger/innmeldingsslipp
kan fas ved henvendelse til
BIQ postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo tlf.
22 85 46 26. Kontoret er betjent mandager.
Ellers kan beskjed grs pe telefonsvarer.
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Plantetradisjoner pa Kamtsjatka -
og i Norge

Eli Fremstadr og Jaanus Paalz

Fremstad, E. & Paal, J. 1993. Plantetradisjoner pA Kamtsjatka - og i Nor-
ge. - Blyftia 51:29-38.

Ethnobotany in lGmchatka - and in Norway.

-An outline is given of thetraditional useof plants of the native popula-
tion in lGmchatka in the Far East. Roots of Fritillaria camschatcensis and
five other species with edible subterranean parts were staple food. They
were often consumed with wild berries, fish and meat. Other important
food pfants were Heracleum dulce, Epilobium angustifolium, Filipendula
kamtschatica, and fulygonum viviparum. A variety of species were used
as vegetables. Wild berries were consumed to a large extent, as were
marine algae, such as Laminaria japonica. Fibers were produced from
Urtica platyptiylla, and Leymus mol/is. Animals were killed with arrows
with poison from species of konitum, which contain some of the stron-
gest pf ant toxins in the world. The fly agaric Amanita muscaria was highly
appreciated and widely used as a drug. Many plants were used for curing
illnesses, of which scurvy and boils were there some of the most fre-
quent.

Some plants, which occur both in Kamchatka and in Norway, have be-
en used more or less in the same way in such distant parts of the world,
In other cases there are parallells of usage, such as the kamchatkan use
ol H e rac I e u m d u I ce and the Norweg ian use ot An g e I i c a a rc h an ge I i c a ssp.
archangelica, and Urtica platyphyllaand Urticadioicator production of fi-
bres, and in the use of medical plants.

rNorsk institutt tor naturtorskning (NINA), Tungasletta 2, N-7005 Trond-
heim.
2Estonian kadenry of Sclenceg lnstitute of Zoology and Botarry, Vane-
muise 21, EE-2400 Tartu, Estland.

Kamtsjatka og Norge ligger pd hver sin yt-
terkant av det enorrne eurasiatiske konti-
nentet; imellom dem ligger mer enn en tre-
del av den nordlige halvkule. Hva kan fol-
keslagene i sA fierntliggende strsk ha til fel-
les nAr det gielder bruk av planter?

Sodetunionens provinser i det fierne
Astenvar Apnere i begynnelsen av dette ir-
hundret enn etter bolsjevikenes seier, som sA
langt ost fant sted fsrstit922. Den svenske

botanikeren Erik Hult6n har gitt et interes-
sant tidsbilde av Kamtsjatka i 1920-arene
(Hult6n J.973) og gitt blikk inn i halvoyas flo-
ra og vegetasjon i en rekke publikasjoner
(bla. Hult6n 1928-30, 1932-33). Menfsrham
beskrev en rekke forskere kamtsjatkafolke-
nes tradisjonelle bruk av planter. Faal (1991)
har oppsokt de gamle kildene og ut fra hans
sammenstilling har vi jevnfor:t med norske
tradisjoner, srerlig slik Hoeg (1976) beskri
ver dem.
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Innledning
Kamtsjatka ble kolonisert av russiske
fangst- og handelsmenn i andre halvdel av
1600-tallet og berynnelsen av 1700-tallet.
De forste etnografiske undersskelsene ble
gjorb av GW. Steller (1774), en tysker som
deltok i V.J. Berings andre Kamtsjatka-eks-
pedisjon i 17 4043. Arbeidet hans ble fortsatt
av russeren S. Krasjeninnikov. Urbefolknin-
gen besto av tre folk: korjaker, itelmen og ai-
no (kuriler). Korjakene var delt i to grupper.
Den ene gruppen var rein-nomader som
holdt til i innlandet; den andre var bofast og
jaktet sjopattedyr. Itelmen og aino var kyst-
folk eller bodde langs elvene. Disse gruppene
hadde fiske som livsgrunnlag. De etnobota-
niske opplysningene refererer fsrst og
fremst til frskerbefolkningen.

Kamtsjatka - stsrre enn Norge
Med areal pn 350 000 krrf og 1200 km ut-
strekning nord-ssr fir halveya visse likheter
med Norge. Sorspissen ligger atskillig len-
ger sor enn Agder-kysten; Kamtsjatka strek-
ker seg ned til 51' N (tilsvarende Londons
breddegrad), mot Agders 58". Halverya strek-
ker seg over 10 breddegrader. Den ligger i
sin helhet i mellom- og nordboreal sone,
utenom de traktene som er fiellomrAder (al-
pin region, Hiimet-Ahti et al. 1974).

Klimaet er temmelig barskt, ogsA i sor.

Middeltemperaturen i januar er der ca -9"C,
men gradstokken kryper sjelden under 15

Fig. 1. Kratt av dvergfuru (Pinus purnila) dekker
store arealer pd Kamtsjatka. Foto Jaanus Paal.

Pinus pumila forms extensive thickets in Kamt-
chatl<a.
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Fig.2. Betula ermaniikjennes pri de skarptanne-
te bladene med tydelig nervatw. Foto Eli Frem-
stad.

The feaves of Betula ermanii are sharply serrate
and have very distinct nerues.

minusgrader. Det er, som ventet, kaldere i
innlandet; her ligger vinterens minimums-
temperaturer rundt -25'C. Somrene er kjoli-
ge. Middeltemperaturene i juli ligger mel-
Iom 12 og 15"C. Nedbsren er storst i ssrsst
og ast, der det faller ca 1100 mm i iret i lav-
landet. Det er ofte tAke langs kysten. Perma-
frost forekommer mange steder (diskonti-
nuerlig permafrost), og sd lavt som 100 mo.h.
Utbredelsen avhenger av eksposisjon og hel-
ling. Halveya preges av to fiellkjeder i nord-
sorlig retning atskilt av dalen med Kamt-
sjatkaelva, som renner mot nord. Vulkaner
og varme kilder, breer i nord, og fielltopper
dobbelt sA heiye som v6re heryeste i Jotunhei-
men gior landet rikt pi kontraster.

Innlandet i ssr har det gunstigste klimaet.
Her frnnes skoger av gran og lerk (Pirea aju-
nensis, Lari* dahurica). Lavlandet pA vest-
kysten har store myromrider. Ellers domi
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neres lavlandet av "stlanikr, en russisk be-
tegnelse pA lav (0,54 m) og kroket skog og
kratt av dvergfivu(Hnus punziln, fig. 1) og or
(Duschekia (syn. Alnus eller Alnaster)
hamtschati.ca). Disse danner renbestander
hver for seg eller blandbestander i lier og
dalsider ffa havnivA og opp til 1000-2000 m.
Dvergfuru nAr hoyest. Allerede et par hun-
dre meter over havnivd kan dvergfuru og or
imidlerbid bli erstattet av tundra (etter rus-
sisk terminologr). Pd den annen side gAr tun-
dra ogsA ofte ned til havnivi. I nedre deler av
lier, helst med en viss sigevannstilforsel, og
pA elveterrasser, danner bjork(Betula erma-
nii, frg.2) skoger. Bjcnkeskogen er av hoy-
staudetype der viktige arter er en mjodur.t
(Filipendulakarntschatirq fig 3), en slokeart
(Angelica ursinq,), en svineblom (S enecia can-
nabifolius) og en rorkvein (Calamagrostis
Iangsdorffi). Walter (1974:47-5L) viser noen
karakteristiske trekk ved vegetasjonen.

Kamtsjatkas store areal og varierte relieff

Fig. 3. Filipendula kamtschatica vokser i heiy-
staudeskoger og -enger pi Kamtsjatka. Foto Vla-
dimir Hramtsov.

Fifipendula l€mbchatica grwts in tall herb forests
and meadanrs in lQmtchatk.

Plantetradisjoner pd Kamtsjatka- og i Norge 3l

Fig.4. Fritill.aria camschatcensls var en av de al-
ler viktigste matplantene for urbefolkningen pi
Kamtsjatka. Foto Vladimir Hramtsov.

Fritiffaria camschatcensis was one of the most im-
portant food resources to the natives in Kamt-
chatk.

til tross - karplantefloraen er overraskende
artsfattig. Komarov (1951), som har utfu de
mest omfattende botaniske undersskelsene
pA Kamtsjatka, lister bare 828 arter.Selv om
slekts- og artsoppfatninger skulle ha endret
seg i lepet av de siste forti Arene vil dette
neppe gi vesentlig okning i antall arber.

Planter og tradisjon
Desto mer bemerkelsesverdig er det at urbe-
folkningen nyttet mer enn hundre plantear-
ter, men tallet omfatter ogsi en del lav og al-
ger, samt sopp. Disse ga nodvendig og kjer-
komment tilskudd til en ellers ensidig diett
av fisk eller rein, paspedd kjstt fua en del
viltarter. Urbefolkningen hadde navn pi al-
le artene som ble nyttet, og man visste hvor-
dan og nAr mat- og medisinplanter skulle
samles. Giftvirkninger av planter var vel
kjent, likeledes hvilke motgifter som fantes i
andre planter. Mange arter ble brukt til flere
forskjellige formil.
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Matplanter
Da russerne kom til Kamtsjatka, var alle
innfsdte i stand til A fs seg og sine ved d hsste
ville planter. (SaranaD, en russisk term for
lok, var helt vesentlig i kostholdet. Sarana
omfattet seks arter som ble hsstet for sine
underjordiske delers skyld: den kamtsjati
ske rutelilje n (F r itillnr in cams ch alce ns is, frg.
4), tre liljearter (kroll-lilje, Lilium rnartagon),
L. dcbilc og L. pnsybanirum), en marihAnd-
art (Dacqlorhiza aristota) og portulakkarten
Clnynniatuberosa Serlig viktig var rutelil-
jen, som er 2040 cm he5r, har msrklilla
blomster og vokser i torrenger. Den hvitlsk-
lignende lsken er ca2 cm i diameter. (Arten
forhandles i Norgg om noen skulle ha lyst til
d prove den.) Innsamlingen foregikk pA en
saregen m6te. Lsken hamstres av smAgnag-
ere, spesielt fellrotte (Mi.crotus oecorwmus)
som lagrer dem ijordhull. (Jevnfsr hva Hsi
land et al. (1993) skriver om fiellrottas hams-
trevaner i Fennoskandia.) For A lete opp hul-
lene brukte man en kjepp forsynt med en
pigg avjern eller reingevir. Kjeppen ble ban-
ket i bakken, og etter lyden ble hullene loka-
liserb. Dyrene skulle ikke skades, og disse
frkk gjerne en erstatning for tyveriet av lok-
ene i form av en terybit eller andre gjenstan-
der som ble lagt ned i hullene.

Vanligvis ble ruteliljelskene tsrket i sand
og lagret for vinteren. Ved tilberedning ble
de kokt og moset, eller stuet, og blandet med
multer (Rubus chamapmnrus), tyttebar
(Vacciniumuitis-idaca),1<rekling(Empetrurn)
eller fruktene av blileddved(Lonirera caeru-
leo). hoduktet var sott og syrlig pi samme
tid, samt naringsrikt ogmettende. De russi-
ske kolonisatorene var brodspiserg men i
det fierne Osten kunne det bli knapt med til-
forselen av matkorn. I mangel av brod spiste
ogsA russerne sarana og fant at den var en
god erstatning. Da kyr ble innfsrt, berynte
man 6 koke sarana med melk til en grot. Sa-
rana ble ogsA tilsatt supper eller stekt og ser-
vert med kjott og fisk. Tilsatt dyreblod kun-
ne den nytes som blodpolse.

For urbefolkningen pA Kamtsjatka var sa-

rana en av hjornesteinene i ernaringen, hva
skonomiske geografer betegner som (staple
food", og ikke bare et tilskudd i kosten. In-
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gen underjordiske planteorganer har hatt
tilsvarende betydning i norske plantetradi-
sjoner ff. Holmboe 1929).

Nest viktigste matplante var bjonnkjeks-
arhen Hera.cl.eum dulrq en to meter h€D' urt
somvokser i elvedaler, kratt og skogkanter i
kystomrAdene. Navnet antyder at den sma-
ker sstt. Bruken av den var ikke uten proble-
mer, for stenglenes epidermis har kjertler
med en veske som etser huden. Hvis man
ikke brukte hansker nAr bjonnkjeksen ble
bearbeidet, svellet kroppen, og ville man spi-
se stengler tidlig om vAren, mAtte ikke lep-
pene berores av dem.

Stenglene av Herqcleum dulceble samlet i
juni. De ble ribbet for blader; disse ble ka-
stet. Med skjell som redskap ble epidermis
skrapt vekk, og de skrapte stenglene ble
hengt til tsrk pA en solrik plass. Nir de var
passe visng ble de buntet og lagt i nett eller
sekker. Etter noen dager var buntene dekket
av et tynt sukkerlag. Sukkeret ble skrapt av,

eller stenglene ble brukt slik de nA var. Om-
lag 16 kg sukkerdekte stengler ga 50-60 g

sukker. Ved de fleste mAltider ble stengler
lagt i en bolle med vann slik at vannet ble
sstt. Retten ble spist som en suppe.

De russiske kolonistene kalte Heraclcum
dube "sot gras". Krasjeninnikov (1949)beret-

ter (fritt oversatt): "Itelmen bruker sotgraset
ikke bare til d lage sotsaker, supper og flere
mosede blandinger. De kan ikke klare seg

uten det ved noen religios seremoni. Russer-
ne berynte nesten fra starten av sin tilste-
devrerelse pi Kamtsjatka A bruke den til
brennevinfremstilling. NA er det ingen an-
nen vodka A f6."

Som med si mange viktige planter ble og-

sd Heracleum dulce tillagt en del spesielle

egenskaper. Menn som var redde for A miste
potensenunngikk 6 spise den, menskvinner
spiste den for 6 forhindre graviditet. Ved
ofring av dyrble et stengelstykke lagt i mun-
nen pA det.

Herod.eum dulrehar ingen direkte paral-
lell i norsk plantetradisjon, men det er flere
ting som likevel minner om hjemlige for-
hold. hoblemet med etsing kjenner vi fra
forvillede bjonnkjeksarter (kjempebjonn-

kjeks og tromsopalme) i Norge, som har "fir-
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leg saft" ifolge den kommende utgaven av
Lids flora (Lid & Lid in prep.).

uellkvann (Angelira archangelica ssp.

archangelica) har et visst sukkerinnhold, og
stykker av den ble noen steder lagt i ku- eller
reinmelk. Stengler av fiellkvann ble ogsA
spist som snop fersk eller syltet. Hoeg(1976)
mener at en lett kan overdrive betydningen
av fellkvann som matplante; trolig var den
viktigst for befolkningen i Nord-Norge, bAde
for samer og andre (Hoeg 1976, s.207).

Den tredje viktigste matplanten for urbe-
folkningen pd Kamtsjatka kjenner vi godt,
men nordmenns tradisjoner med geitrams
(Epilabium angusffilium) er svakere. P6.

Kamtsjatka ble friske blader brukt som te,
som erstatning for den ekte te (Camellia si-
nensis), nAr denne ikke var A fi tak i eller ble
for kostbar. Det er riktig som Fagri (1970)
pdpeker at teen av geitrams i Russland - og
i de russiske besetningene i det fierne Asten
- ble kalt .Ivan-te', et uttrykk for at teen var
mest for "den gemene hob". Bladene ble og-
sA hakket til en kremaktig masse sammen
med brer eller fett, sarlig reinfett.

Imidlertid var stengelen viktigst. Den ble
splittet, og den myke margen gravd ut og tor-
ket. Tbrket marg ble fortrerb naturell, kokt
med fisk eller kjobt, eller blandet med andre
matvarer til ulike former for mos. OgsA i
Norge er det kjent at margen ble spist, kan-
skje srerlig av gjetere som ville spe pi en
knapp niste. Margen i planter som vokser i
fet jord blir best (Hseg 1976).

For de russiske kolonisatorene fikk geit-
rams sarlig betydning fordi den gir rAmate-
rialetil enmjodlignende drikk. Av artenkan
det ogsi lages en sterk eddik.

Omlag lSVo av stenglenes tsrwekt er frb-
re; stenglene var viktig fsde for reinen. I
Norge ble geitrams sanket til fbr, til gris, ku
og geit (HreS 1976).

Fra Kamtsjatka nevnes det ikke at roten
ble brukt. Carl von Linn6 belrerte derimot
sine studenter at roten kunne brukes til
brsdmel i nsdstider (Fegri 1970), og slik har
den vert brukt flere steder i Norge (Holm-
boe 1929). Nye svenske undersskelser av
nreringsinnhold i ville planter viser at det er
14-15 ganger mer stivelse og ca 6 ganger
mer sukker i roten enn i stengelen. Protein-
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innholdet i roten er lavere enn i lavarter som
har vrert nyttet til mat, f.eks. islandslav (Cet-

raria islandrca) (Kiillman 1991), og innhol-
det av vitamin C i stengelen er lavt i forhold
til mange andre ville planter i boreale omr6-
der.

Filipenduln kamtschati.co er en sstasiatisk
art som stir nar vir egen mjodurt (E ulma-
rio), men har opptil en halv meter brede,
hdndlappete blad. Den to-tre meter herye

stauden er sarlig vanlig i sorlige deler av
Kamtsjatka, der den vokser i vierkratt (av

Salix sathalinensis) pd oversvomte elveslet-
ter og i fuktige harystaudeenger og bjorke-
skoger i liene. De unge skuddene ble fortrert
sammen med fiskerogn. Rottene ble samlet
inn for vinterlagring. De ble raspet og spist
med fiskekjott eller -rogn. Arten hadde ogsd
en medisinsk anvendelse (se nedenfor). Hul-
t6n (1928-30) nevner at de hule stenglene
(som har omkrets pA opptil 10 cm) tjener
godt som sugeror nir en drikker av bekker.

Bruken av den norske mjodurten var va-
riert, til fOr, te, krydder og medisin, men ro-
ten ser ikke ut til A ha hatt noen sarlig an-
vendelse (Holmboe 1929, Fregri L970,Hre9
L976).

Harerug (hlygonum uiuiparum) finnes i
mengder i nordboreale omrAder pA Kam-
tsjatka. Rsttene ble brukt pA samme mAte
som mjodurtens. OgsA i norsk plantetradi-
sjon har harelug en ganske sterk stilling.
Knopper, men isrer rohter, ble malt og blan-
det medbrodkorn og skal haberget folk gjen-
nom nsdsAr (Holmboe 1929). Skikken med 6
spise yngleknoppene holdt seg lenger enn
bruken av roLtene, sarlig blant barn. At ha-
rerug er et godt valg bekreftes av Kdllman
(1991). Innholdet av karbohydrater, regnet
som andel av vAtvekt av rstter samlet i au-
gust, er det hoyeste blant de ville vekstene
som Kdllman har undersokt. Yngleknoppe-
ne inneholder bare omlag halrparben si mye
karbohydrater. I Sverige har man startet
dyrkingsforssk med arten (Kdllman 1991).

Kamtsjatkafolkene brukte en rekke arter
som gronnsaker, bla. sstersurt (Merternin
maritima) og sloke (Angelica syluestris). Den
fsrste forekommer hos oss i for smA mengder
til at den kan ha hatt noen betydning som
matplante. Ostersurt nevnes ikke av Hoeg
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(1976), men Fegri (1970) pipeker at man
kan lage salat av den, sA den har vel vert
brukt av noen, helst i Nord-Norge, der det er
mest av den.

Slske har derimot hatt en viss anvendelse
i flere deler av Norge, men har vert mindre
populer enn kvann, for smaken til slske er
skarpere og ikke sA aromatisk (Hoeg 1976).
Pi Kamtsjatka, der de unge stenglene sies 6
smake som gulrot, sto de ikke sd hoyt i kurs
som mjodurtens stengler. Russerne berynte
A fermentere bladene, og den giarete saften
ble brukt som torstedrikk. Lokalbefolknin-
gen tok etter denne skikken.

En annen viktig gronnsak var svineblom-
arten Senecin cannabifulius, som er vanlig pA
Seir-Kamtsjatka og frnnes i en rekke heiy-
staudesamfunn, ofte sammen med kamtsjat-
ka-mjodurten og den digre skjermplanten
Angelira ursirut" Svineblommen blir gierne
2,5 m hsy (Hult6n 1928-30). Russerne kom
til A kalle planten "barannik", dvs. sau. Det
finnes to forklaringer pA navnet. Hultens
(1928-30) er at kjott av fiellsau ble pakket i
bladene og kokt med dem, slik at kjottet fikk
en noenlunde bra smak. Den andre forkla-
ringen (iflg. Faal 1991) er at blader og splitte-
de rotter ble kokt med frsk, som dermed frkk
smak som ferekjott.

Tidlig pA viren, like etter snosmeltingen,
ble lsk samlet, b6de selve lskene og blad av
Allium uidnrialis og A. ochntnnse

En svarb viktig plass i ernaringen hadde
frs av dvergfuru (Hnus pumiln), en fem-
ndlet, opptil 3 m heiy art som danner vid-
strakte kratt pA Kamtsjatka og mange an-
dre steder i ssten (frg. 1). Frsene ble spist
med skallet pi. Noen norsk parallell har vi
ikke, men frrene til bAde den mellomeuro-
peiske cembrafuru (Pinus cembra) og
Middelhav-omrAdets pinje (.Prnus pinea) er
spiselige. Dvergfuru anses vare fullt hardfsr
i Norge, men er forelepig lite brukt som pryd-
plante (Norsk hageleksikon 1982).

Ber ble fortrinnsvis spist friske - som i
Norge - menforvinteren lagret manfrukte-
ne av krekling (Emptrum), og tytteber
(Varcinium uitis-idnea) i beholdere laget av
bjorkebark og i tonner. Andre frukter ble
lagret i kokt tilstand: blAber (Vocciniurn
myrtillus), multe (Rubus chamoemorus), og
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blAleddved (Lanbera cozrulca). Atter andre
ble tsrket: hagtornarten Crataegus chlor
sarca,hegg(Prunus pad.us) og av og til ogsA

blAleddved. Ifolge Hult6n (1928-30) har blA-
leddved flere former eller underarter som
enten har runde bar med bitter smak, eller
avlange sste ber. PA Kamtsjatka finnes den
sstsmakende formen, som egner seg utmer-
ket til syltetoy. BlAleddved kan dyrkes i hele
Norge, men Norsk hageleksikon (1982) sier
ikke noe om barform og spiseligheten til de
formene som finnes i vdre haver. lfolgeHoi-
land & Nordal (1983) har alle plantede ledd-
vedarter i Norge giftige brer.

Tlttebrer ble stundom moset og blandet
med fiskekjstt eller -rogn eller med selblod
til en grot. Halvmodne blokkebrer (Vaccini-
um uligirwsum) ble, ogsi inntil nyere tid,
kokt i vann og moset med fiskerogn. H6yt
verdsatt var fruktene til en rogneart, Sorbus
sambucifolia, som har centimeterstore fruk-
ter som er mye sstere enn vdr rogn (Sorbus

aucuparia),men som er forsynt med stive be-
gerblad. Disse ble tydeligvis ikke fiernet og
ser ut til A ha nedsatt nytelsen av rognebar-
sylteteiyet for Hulten da han provde det (Hul-
t6n 1928-30).

Arter av Ribes, og Rubus som ligner v6r
bringebar (Rubu.s i.daeus), samt ikerbrer
(Rubus arctirus) og tranebararter (Orymc-
cus) finnes pA Kamtsjatka, men disse var ik-
ke viktige matplanter, enten fordi de var
sjeldne, eller fordi fruktsettingen var darlig
og innsamlingen ble arbeidskrevende. Mjol-
bar (Arctastaplqilns uua-ursD ble spist bare i
hungerperioder - og det har vijo ingen pro-
blemer med i forstd, sA flaut som de smaker.

Bruken av bar var altsA utbredt, dette i
tilsynelatende motsetning til i Norge, noe
som kan ha sammenheng med at man hos
oss ikke komfremtil noen godm6te A oppbe-
vare dem p6. Berenes rolle i norsk hushold-
ning i eldre tid kan imidlertid vere under-
vurdert (se Hseg 1985).

Plantekost ble ogsA hentet fra havet. Noen
alger ble samlet i store mengder, som arter
av Fucus (tang), Alaria (f . var butare Alarin
esculcnta), Rh.odymcnia(jf. var sol (Rh.od.yme-

nia palmatn). se VAre ville planter t950-54,
bind 8) og Laminano (tare). Laminarinjapo-
nirafir en ogsd i dag kjopt hermetisert over
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store deler av det tidligere Sovjetunionen -
hvis en er sA heldig dr komme over den.

Korn ble Kamtsjatkas folk kjent med via
russerne forst pA slutten av 1600-tallet. Se-

nere, nir det ble kornmangel, ble brsd bakt
av mel fremstilt av barken av vierarter (So-

lrr), slik nordmenn gjorde det av bla. alm-
(Ulmus glabro) og furubark(Hnus syluestris).

Det ser ikke ut til at vierarter er brukt til
barkebrsd hos oss, iallfall nevnes det ikke av
}JaeS $976). Pi Kamtsjatka kunne store
vierbestander bli avbarket i hungersAr.

Vi har heller ingen parallell til bruken av
barken av Kamtsjatkas bjorkeart, Betuln er-

manii, som har ganske vid utbredelse i
Asten. Bafken ble flekket av trerne og lag-
ret til vinteren da kvinnene strimlet dem
med steinskser til en spaghettilignende va-
re. Denne ble spist sammen med fiskerogn.
Av ogtil ble barken ogsA lagt i bjorkesaft for
A bli mykerg saftigere og mer smakelig. Fle-
re kjuker av slekten Fomes ble ogs6 fortart,
helst frosne etter 6 ha blitt sl6tt ned fratrar'
ne og hakket i biter.

Fiber- og fargeplanter
Neslen Urtica plogphylla ble plukket i au-
gust-september. Store bunter ble tsrket i
skyggen av de plattformlignende sornmer-
husene som sto pA 5-6 m hoye pAler. Be-
handlingen av stenglene ble utfsrt etter at
den mest hektiske frske- og barplukkese-
songen var over og besto i at stenglene ble
splittet, barken skrellet av med tennene, og
fiberbuntene skilt fra hverandre. Dernest
ble fibrene rullet mellom hendene og spun-
net til trid eller garn som ble brukt til ssm
og til frskenett. Nettene var ikke srerlig soli-
de og varte vanligvis ikke mer enn en se-

song. Krasjeninnikov (1949) mente at nette-
ne kunne ha blitt sterkere dersom garnet
var blitt lagt i vann og kokt. Lignende bruk
av nesle - hos oss stornesle (Urtica dioi.ca) -
er kjent fra mange land, og fra langt tilbake,
men i Norge ble nesle mest brukt til A lage
Is'y piL linje med lintoy. Opplysningene om
bruk av neslefibre i Norge er relativt spar-
sornme (Haeg 1976).

Pi Kamtsjatkas strender vokser l4rmus
mollis (fig. 5), en ner slektning til var
strandrug (.8 lymus (eller l4rnus) wenorius).
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Fig. 5. Lqmus mollis vokser pA havstrender. Den
leverte frber til forskjellige form6l. Foto Jaanus
Paal.

Leymus moffis grows on seashores. lts fibers had a

variety of uses.

De lange og sterke strAene ble slAtt med ljA
laget av skulderblad av hval eller bjorn;
beinet ble kvesset nerye. Av strdene flettet
man regntey og kurver, vevet matter, og man
tekte tak. Kurvene ble blant annet brukt til
oppbevaring av husholdningsartiker. Steng-
ler som ennA var grsnne, ga materiale som
egnet seg til sekker for oppbevaring av mat.
Hseg (7976) har derimot ikke funnet noe
som tyder pd at vdr arb ble utnyttet pA noen
som helst mAte.

Blarestarr ( Caru rhynchnphyso) ble brukt
p6 lignende vis som samene brukte flaske-
starc (Carqc rostrata) og sennegras(Carex ue-

sicaria) m.fl. i kcmagene (tlreg 1976): som
6r i skinnsko og -sokker, sarlig om vinteren.
Dessuten kom arten godt med som bleier for
smAbarn og menstruasjonsbind.

Bare et par arter omtales som fargeplan-
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ter. Kreklin g (Ernpetrum, ftolig hermaphro
ditum) ga kirsebrerrod farge pA silke som
fremmede handelsmenn fsrta med seg til
Kamtsjatka. Kanskje kjopte de samme han-
delsmennene darlige skinn av sjooter og so-
bel som var satt inn med kreklingsaft blan-
det med frskefett (og et surt stoff til 6 feste
fargen). Behandlingen ga skinnene den on-
skede glans og farge, god nok til at uerfarne
skinnkjopere lot seg lure. Fiskefett og en rsd-
alge - Certulnria. purpurea - frisket opp de
innfsdte kvinnenes kinner.

Pilegift og medisin -
og litt nytelse
Planter ble brukt i utstrakt grad som medi-
sin og til fangst - en lang rekke planter var
blitt provd ut giennom generasjoner.

Pd Kamtsjatka vokser flere tyrihjelm-
arter (Aconitum). Tjpiske voksesteder er
herystaudeenger i elvedaler og skog og kratt
av Betuln ermaniL Alle artene inneholder -
som vAr egen tyrihjelm (Aconitum septentria-
nalc) - l<r aft,ige gift stoffer, spesielt alkaloidet
aconitin. Giftene i tyrihjelmartene horer til
de sterkeste plantegifter som er kjent. Inn-
holdet varierer noe fra art til art, ogsA mel-
lom individene av samme art, avhengig av
blant annet voksested og 6rstid, foruten ve-
ret under vekstperioden.

Saft av rottene fra flere av artene ble brukt
som pilegift og var meget effektiv som sA-

dan. Sar laget av forgiftede piler ble bli og
svellet opp. Dersom saft,en ikke ble sugd ut
innento dager, dode dyrene. Selv lette sarpd,
hval og sel var nok til at dyrene strsk med.
SArede dyr sokte opp pA land, der de dode un-
der heiye smerteskrik. Aconitin blokkerer
nervesystemet; doden inntrer som folge av
kvelning eller hjertestans.

Det er ikke kjent hvilken tyrihjelmart som
ble mest brukt, men Amnitum fischeri var
med sikkerhet en viktig art. Overjordiske
deler av denne arten inneholder O,4Vo alka-
loider, robtene har trolig mer, men noyaktige
angivelser er ikke funnet. Enda giftigere er
Arcnitum ma.ximum.

Husdyrforgiftning pi grunn av tyrihjelm
er kjent fra Norge, men arten ble ogsA brukt
som Ibr, uten skadevirkninger, forutsatt at
den ble behandlet riktig dvs. dersom den ble
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tsrket og sA kokt (Vare ville planter
1950-54, Fregri 1970, Haeg 1976). Tyri
hjelmavkok ble nyttet til bekjempelse av
utay, og Fregri nevner pilegift, men det er
uklarb om han refererer til norske forhold.
Pilegift nevnes ikke av Hseg (1976), og Vire
ville planter (1950-54, b. 3) mener det er
vanskelig A pAvise at giften har vart nyttet
i Norden til a ta livet av f.eks. rovdyr.

De innfsdte pA IGmtsjatka la merke til at
tyrihjelmbladene ble lagret av mus. Folk
trodde at musene brukt€ tyrihjelm pA sam-
me m6.te som de selv brukte rod fluesopp
(Amanita muscaria), og senene russerne vod-
ka - til rus. Listen over n5rtelsesplanter er
forowig meget kort; den omfatter bare et par
sopparter.

Fluesopp ble vanligvis teirket og slukt, ik-
ke tygget, med vann til. Noen ganger ble
soppen lagt i vann og vannet drukket. Kvin-
nene brukte ikke fluesopp.

Rusen begynte etter ca en halv time. I om-
rdder der man ikke fant fluesopp, ble den
gienstand for byttehandel. De uheldige som
ikke klarte 6 skaffe seg fluesopp for en rus,
drakk urinen til de berusede. Urinen kunne
bli brukt i 3-5 ledd, inntil virkningen var
borbe. En livlig skildring av fluesopp-bruken
pA Kamtsjatka - og virkningene av den -
finnes hos Broch & Johnsen (1986), basert pA
Krasjeninnikov og andre kilder. Der beskri-
ves ogsA hvordan gienbruken av urin fore-
gikk. Et serskilt kapittel er viet sagaenes
berserker og deres mulige anvendelse av
fluesopp. Den settes i forbindelse med nord-
iske reinnomader om kan ha brakt skikken
vestover fra Sibia men derom har de lerde
hatt lange stridigheter (se Broch & Johnsen
1986, s. 142-t49).

Med unntak av fluesopp og aske-snus av
en Fomcs-art, (en kjuke) var ikke andre rus-
midler i bruk for russerne kom i de siste ti
Arene av 1600-tallet. Allerede rundt 1740
var vodka utbredt, med odeleggende virk-
ninger for de innfsdtes helsg okonomi og
kultur. Russernes roykevaner ble ogsa ko-
piert. I mangel av ekte tobakk brukte man
bladene av nyserotarten Veratrum orycepha-
Ium, f. bruken av vAr nyserot (Veratrum aJ-

bum ssp. uirescens) til snus-tobakk (Alm
1991).
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En lang rekke planter ble anvendt som
medisin. Steller (L774) mente at klimaet pA

Kamtsjatka var godt for folks helse, trass i
mye regn og };L6y fuktighet. Selv om man
hadde tradisjoner for bruk av brer (se foran),
var skjorbuk en av de mest utbredte sykdom-
mene. Dessuten var befolkningen plaget av
byller, som til og med kunne vare dodbring-
ende. Steller mente likevel at byllene ikke
var det verste, men helbredelsesmAtene. For
b6de byller og skjorbuk hadde Kamtsjatkas
befolkning en rekke medisiner.

Skjorbuk ble forsskt kurert med avkok av
skudd eller ndler av Hnus pumila, lsk av AI-
lium uirtorialis og A. ochntensq en soteart
(Gentiana sp.), slokg Filipenduln kamtschati-
c@, krekling tytteber og knopper av Betula
ermanii. Det siste produktet ble ogsA ansett
som en god torstedrikk. En form for suppe av
porsarten Myrica tom.entosa og frsk skulle
kurere byller og ble brukt mot berynnende
forkjolelse, som en styrkedrikk. Andre bylle-
midler var blader av kjempe- (Plnntago spp.)

og svineblomarter (Senccio spp.) og gjerete
biter av stenglene til Heracl.eum dulce I w-
nere tid, etter russernes etablering, ble rest-
ene etter hjemmebrent brukt pA byllene. Al-
le disse behandlingene tok sikte pA A mykne
byllene og suge ut pussen. Tbrket svamp el-
ler pulver laget av svamp ble brukt pd sam-
me mAte. Sarbehandling med kjempe-blader
er velkjent ogsA i Norge (Haeg 1976, Msrk-
ved 1991).

Fsdselssmerter provde man d minske med
avkok av geitrams (Epilobium angustifuli-
um), og den nyfodtes navlestreng ble pleiet
med geitrams tygd til en grot. Geitrams ble
videre brukt til heling av sir. I Norge har
den i noen grad vert nyttet mot gikt og sir-
behandling (Hoeg 1976).

For gulsott hadde kamtsjatkafolkene en ef-
fektiv kur med.Irls setosa Rensede rhizomer
ble knust, moset i varmt vann og rsrt med
trepinne til man fikk en melkelignende
emulsjon. Varm emulsjon ble helt i en sel-
blrere som ble pdsatt en pipe laget av vinge-
benet til mAker. Pipen fungerte som klyst6r.
For A bli frisk var det nok med en to-dqgers
kur med to klyster daglig.

Forstoppelse ble avhjulpet med kokt vann
med tare (Laminarin) eller en blanding av
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kokte alger. Ved diar6 kom frukter av en
hegg-art (Prunus sp.) og hagtorn (Cratoegus
sp.) til hjelp; sloke ble ogsA brukt. Hoeg
(1985) nevner at en fir treg mage av hegge-
brer - dvs. at disse trolig hjelper mot diar6. I
Nord-Norge er bark av hegg (Prunus pad.us)
blitt brukt mot mageonder Merkved 1991).

Tb av tybtebrerblader og svineblom, sd vel
som saft,en av smAsyre (Rum.ex acetasella)
skulle stille feber. Dessuten kunne man pak-
ke inn beina i vdte blader av smisyre og an-
dre syrearter. Hos oss har heiymol (Rumex
lnngifolius) hatt en viss medisinsk bruk,
mest mot brannsAr og gikt (Ilseg 1976) eller
mot hevelser (Meirkved 1991).

Brystproblemer ble forsskt kurert med te
av lavarter (hvilke er ukjent) eller arter av
jamne (I-ympdium). Ved hodepine kunne
kompresser av myrkongle-slektningen l4r
sichiton camtschatuense hjelpe, eller frosne
tybtebar, formodentlig brukt som isomslag.
Det synes langt mer drastisk 6 kurere rygg-
plager med saft av selsnepe (Ci.cutn uirosq.) el-
ler glodende fruktlegemer av kjuker. I begge
tilfeller ble ryggen varmet opp, i tilfelle bruk
av selsnepe ved at man ble gnidd inn med
saft,en og satte seg med ryggen mot et bAl.

Mot magesmerter ble brukt te av blomste-
ne til buskmure (futzntiUa frutirosa), rrlLot

leddsmerter en krem av Angelira ursina og
fiskefett, i sA fall under oppvarming mot il-
den. Som smertestiller var ogsA kokte niler
eller bark av Pinus pumiln mye brukt,lagt
direkte pd smertestedet.

Med de russiske kolonisatorene kom vene-
riske sykdommer, som spredte seg raskt.
Estlenderen Niggol (1937) arbeidet som ve-
terinrer pA Kamtsjatka i berynnelsen av det-
te Arhundret og gir flere beretninger om den
fryktelige vansiringen somfulgte meden ar-
velig form for syfrlis. Mot de nye sykdomme-
ne hadde Kamtsjatkas urinnvAnere ingen
medisin. De provde seg frem og brukte te av
blomstene til Rh,odndandron eilreu.m, mer:,
Steller (1774) mente den var uten sarlig
virkning. Bladsaften av en annen ayt, Rha-
dod.endron kamtschatfuum, hjalp imidlertid
mot indre blodninger.

Thnnpine kunne avhjelpes med selfett,
kokt Myriratomcrfiosa,og varm mjodurt put-
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tet i munnen. Utvortes ble de samme brukt
mot hundebitt og brannsAr.

I Estland er rosenrot (Rhodbla rosea) mye
brukt som medisin i dag f.eks. pA linje med
ginseng i andre land. Estlendere blir derfor
forbauset over at folk pA Kamtsjatka ikke
brukte denne planten, som vokser pA halv-
6ya, sammen med flere andre Rhodinla-
arter. I Norge har rosenrot heller ikke hatt
noen sarlig anvendelse, bortsett fra som
hArpleiemiddel (Hoeg 1976).

Er du kurert mot videre innblikk i Kamt-
sjatkafolkenes verden? Dersom du tvert om
skulle fA lyst til d vite mer, kan en avhand-
ling av den russiske etnografen V. Jochelson
publisert i 1911 av American Archaeologi-
cal Society ipne dorene til en annen verden
enn vAr. Selv om han - og vi i denne knappe
oversikten over plantetradisjoner - viser
trekk av livet slik det var for lenge siden,
henger nok noen av plantetradisjonene igjen
til i dag. I Russland, som i hele det tidligere
Sovjetunionen, er blant annet mangelen pi
medisiner ni sA skrikende at man ikke har
rdd til i glemme alle forfedrenes erfaringer
og gode rAd. Nabolandene i sst driver enn i
dag en omfattende utforskning av planter
som kilde til medisiner og som matressurs.
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Vakre illustrasjoner av planter
Dagny lhnde Lid: Mine uakrestu tegningen
Aschehoug 26 fargetrykk og teksthefte i
mappe. 2401<r.

Dagny Thnde Lid skulle vare kjent for
Blyttias lesere gjennom Lids flora, tallrike
andre floraer og et utall av bsker. Hun har
giennom Ar giort en kjempeinnsats for bota-
nikken i Norge ved sin utilslsrete og dype
kjrerlighet til vare planter. Ved sine neiyakti
ge tegninger har hun ogsA skapt oss et uvur-
derlig verktoy i vdrt feltarbeid.

I sin hoye alder har hun nA atter fornyet
seg ved n utgi 26 av sine vakreste tegninger
som kunsttrykk i en delikat mappe med et li
te teksthefte. Her er hver plante omtalt og
illustrert med samme tegning som i kunst-
mappen. Tbgningene er noe av de flotteste
hun har laget, og det sier ikke sA lite. Det
som ogsd er hyggelig A tilfrye er at reproduk-
sjonen er av meget hoy kvalitet. Personlig er
jeg mest sjarmerb av de norske plantene,
men smak og behag er forskjellig. Skulle jeg
dele ut en gullmedalje ville det vare det
ospegrenen med 4 hostrsde blader.

Kunstmappen anbefales pA det varmeste
og vil i de kommende dr glede mange bota-
nikkvenner over hele landet. Mange vil kan-
skje giore som vi pi botanisk avdeling. Vi
har hengt opp 8 blad i rammer og vil sd skif-
te tegninger en gang i Aret. PA den miten vil
vi fA glede av alle tegningene over ir.

Leif Ryuardzn
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Thekla Resvolls fond
Pi grunn av endret skonomisk situasjon i
landet md fondet avsette mer av sin avkast-
ning for A opprettholde fondets verdi. Utbe-
talinger av fondet kan trolig bare skje hvert
2. eller 3. ar. I 1992 ble det ikke gitt noen til-
deling fra fondet.

Rni.d.ar Eluen

Rettelse
Ved et beklagelig uhell frkk en av artiklene
i siste hefte (L992, nr. 4) gal sidehenvisning.
Riktig skal vrere: Wesenberg H. & Harald-
sen, K.B. 1992. Flaskehalser og langdistan-
sespredning. Blyttia 50: 169-176, ikke
141-148.
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TIL FORFATTERE

Bide orienterende artikler om botaniske em-
ner, vanlig botanisk nyhetsstoff og smAstyk-
ker om botaniske emner og korte meddelelser
om nye observasjoner er av interesse. Bare
manuskripter som ikke tidligere har vrert of-
fentliggjort vil bli vurdert og eventuelt antatt.
Manuskripter md vere maskinskrevet med
dobbel linjeavstand og sendes redakteir,en i to
eksemplarer. Redaksjonentar gierne imot ma-
nuskript pi diskett dersom papirkopi sendes
med samtidig Tb kontakt med forlaget eller
redaksjonen for d fi en folgeseddel med tek-
niske spesifikasjoner som mA frlles ut nar dis-
kett leveres. Det er onskelig a fa 3 tl2" dis-
ketter skrevet i Wordhrfect-format. Tbkster
skrevet i andre formater bsr leveres som
ASCll-frler.

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

Latinske navn
I tittel skal latinske navn plasseres mellom
komrna og understrekes for kuruivering. I lerp-
ende tekst skal latinske art+ og slektsnavn
understrekes for ku:sivering. Nar norsk arts-
navn finnes, skal dette brukes forsbe gang ar-
ten omtales,fw det Iatinske navnet.

Summary
Artikler som inneholder botanisk nyhetsstofr
skal ha srunmaqr pA engelsk. Summary pA
idntil 120 ord skal skrives pd eget ark med ar-
tikkeltittel pA norsk og engelsk og forfatte-
nens navn og adresse.

Smistyhke
SmAstykke bsr ikke vere lengre enn 3.000
tegn, dvs. maksimalt 2 A4-sider med dobbel
liqjearrtand og god marg

Litteratur
Litteraturlista skri\rcs pd egne ark. Tids-
skriftnavn bsr fortrinnsvis forkortes i sam-
svar med B-P-H (BotanicoRriodicum-Hun-
tianum).
Eksempler pd hvordan litteraturreferanser
skal settes opp:
Bok:
Lid, J. 1985. Nors&, weruk, fin^sk tlnra 5. utg.

ved O. Gjerevoll. Det norske samlaget,
Oslo

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

areas.I l(aurin, A, Juttila, O & Nilsen.
J. red. Plnnf prcdurtion in thz rcrth, 62-72.

Universitetsforlaget (Norwegian Universi-
ty hess), Oslo.

flouedappgaw al.:
Asen, P.A. L978. Msrinp benthasalger i Vest-

Agd,er: Hovedfagsoppg. i marinbiologi,
Univ. i Bergen.

Bi.drry i tidsskrift og skriftserie:
Setre H. 1987. Svartkurle (NigriteUn nigra) i

Nordreisa - ein underestimert forekonist.
Bl^tfria4593-94.

Munda, I.M. & Liining K.1977. Growth per-
formance of Alnrin esculcnla of Helgoland.
HelgoL Meeresunters 29:3tl-8t4.

Illustrasjoner
Svart-hvitt strektegninger og gode fargebil-
der er snsket. Bruk av fargeillustrasjoner av-
gjores av redaksjonen ut fra en samlet vurde-
ring av okonomi, bildekvalitet og illustra-
sjonsbehov. Gode, svart-hvitt fotografier er og-
sA akseptable Diagrammer md vare enkle og
instruktive med tekst tilpasset ev. forminsk-
ning.

Figuftekst
Figurtekst skal skrives pA norsk og engelsk
for hver figur og samles pd eget ark til slutt i
manuskriptet. I den norske teksben skal det
latinske navnet understrekers. I den engelske
versjonen skal all tekst unntatt de latinske
navn understrekes.

Plassering av frgurer og tabeller
Forfatterne bor avmerke med blyant i venstre
marg hvor figurer og tabeller skal stA, men
dette kan bare bli retningsgivende for redak-
sjonen og trykkeriet og kan ikke alltid bli like
noyaktig etterkommet.

Korrektur
Forfatterne far bare fsrstekorrektur. Iftrrek-
turlesingen md vere neyaktig. Rettelser utfsF
res etter vanlige korrekturprinsipper. Unsdi-
ge endringer ber unngas, og endringer mot
manus belastes forfatterne.

Sertrykk
Sertrykk kan bestilles pd egen bestillings-
seddel, som sendes forfatterne sammen med
fsrstekorrekturen. hisen oppgls av forlaget.
Det gis ingen gratis sertrykk. Normalt lages
det ikke sertrykk av smAstykker, anmeldel-
ser, floristiske notiser ol.
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