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BendeltjOnnaks - Potam,ogeton eornpressus L.
Gjenfunnet i Norge etter 90 ir

Marit Mjelde og Hanne Edvardsen

Mjelde, M. & Edvardsen, H. 1994. Bendeltjonnaks - Potamogeton com-
pressus L. Gjenfunnet i Norge etter 90 Ar. Blyttia 52: 101-106.
Potamogeton compressus - rediscovered in Norway after 90 years.
- The submersed macrophyte Potamctgeton compressus L. is reported
from Norway for the first time since 1904. The locality, Vallvatnet, is a
mesotrophic lake on calcareous bedrock in Nordland in the north of
Nonray. Potamogeton compressus wers found at 1-1.5 m depth, prima-
rily associated with Myriophyllum alterniflorum, M. sibiricum, Pota-
mogeton pertofiatus and the stoneworlh Nitella opaca/flexilis. The nea-
rest localities 'for Potamogeton compressus are in the north of Sweden.

Marit Mjelde, Norsk institutt for vannforskning, Postboks 6g Korsvott,
N-0808 Oslo.
Hanne Edvardsen, Hogskolesenteret i Nordland/lFA, N-8002 Bods.

fnnledning
Nordland fiilke har etterhvert pekt seg ut
som et av de mest spennende omrd.dene i
landet nAr det gjelder vannbotanikk, fgrst
og fremst pA grunn av en rekke interes-
sante funn pA Helgeland (Elven og
Johansen 1985, Alm et al. 1987a, 1987b),
samt undersokelsene av Kvitforsvass-
draget i Evenes/Sk6nland (Granmo et al.
1985).

Som en del av NlVA-prosjektet "Lands-
omfattende trofiundersgkelse av innsjper.
Unders6kelse av vannvegetasjon", foretok
vi sommeren 1993 registreringer av vann-
vegetasjonen i Kvitblikkvatn og Vallvatn
pi Fauske. Tidligere registreringer har
vist at omr6det har en rik vannflora
(Arntzen 1979, Elvebakk og Elven 1980,

Fllven et al. 1985). Det var derfor med stor
spenning vi tok fatt pA undersgkelsene i
livitblikkvatnet og Vallvatnet.

I Vallvatnet fant vi bendeltjonnaks
(?otamogeton compressus). Dette er det
frarste funnet av bendeltj6nnaks i Norge
pA 90 Ar. Fra tidligere er bendeltjgnnaks
bare kjent fra tre lokaliteter i Norge, to i
Oslo sentrum datert 1857 og 1875 (begge
steder med sikkerhet utg6tt iflg.
Flalvorsen 1980) og en i Eidanger i
T'elemark datert 1904 (tjernet er nedtap-
pet og tOrrlagt og planten regnes derfor
som utgAtt iflg. Halvorsen 1980).

Lokalitetsbeskrivelse
Xlvitblikkvatnet og Vallvatnet ligger pi
Fauskeeidet, et bredt eide som strekker
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seg fra Fauske og nordover mot SOrfolda.
Hele omr6det ligger stort sett lavere enn
50 meter over havet og har marine avset-
ninger, med berggrunn dominert av kalk-
spatmarmor og dolomittmarmor (Sig-
mond et al. 1984). Innsjoene med om-
kringliggende myromrAde ble vernet som
naturreservat i 1983.

Vallvatnet er ca. 2 km langt og 0,6-0,7
km bredt og ligger 31 meter over havet.
Tilforselselva til Vallvatnet kommer deis
fra Kvitblikkvatn (32 mo.h.) og dels fra
myromrAdene sorost pi Fauskeeidet.
Innsjoens utl6pselv, Lakselva, renner ut
ved Salten Verk innerst i Sorfolda.
Vallvatnets vannmasser har forholdsvis
hgyt innhold av kalsium, og innsjoen kan
pA bakgrunn av klorofyll og naringssalte-
ne fosfor og nitrogen karakteriseres som
middels nreringsrik (mesotrof) (se tabell
1).

Tabell 1. Vannkjemiske data for Vallvatnet
1992 (hentet fra Faafeng et al. 1994)

Hydrochemical data from the lake Vallvatn 1992
(mean values, from Faafeng et al. 1994)
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Tabell 2. Vannplanter i Kvitblikkvatn og
Vallvatn 1993. Mengdeangivelse: l=sjelden,
2=spredt, 3=vanlig, 4=lokalt dominerende,
5=dominerende, +=driveksemplarer, x: obser-
vert av Elvebakk og Elven 1980.

Submersed macrophytes in the lakes Kvitblikk-
vatn and Vallvatn 1993.

Blandprovedyp: 0-6m. Middelverdier av 4
observasjoner (uni - august), unntatt for kal-
sium som bare er analysert en gang (august).

Registreringene arr vannvegetasjonen ble
foretatt ved hjelp av bAt, kasterive og
vannkikkert. Innsjoene har en frodig og
artsrik vannflora; totalt registrerte vr 22
karplanter pluss kransalger innenfor
slektene Chara og Nitella.Inklusive tid-
ligere funn er det ialt registrert 26 after
fra de to innsjoene (tabell 2). SAnn sett
framstAr omrAdet som minst like artsrikt
og frodig som kalkomrAdene pA Helge-
land (Elven og Johansen 1985, Alm et al.
1987) og Evenes (Granmo et al. 1985).

Latinske og norske navn Kvitblikh- Vall-
vatn vatn

ISOETIDER (kort"skuddsplanter)
Eleocharis aciculorls - niiesivaks
Isodtes lacustris - stivt brasmegras

RanuncuLus reptans - evjesoleie

Subularia a4uafico - sylblad

ELODEIDER (langskuddsplanter)
Callitriche hamulata - klovasshAr

Callitriche hermaphroditico - hostvasshAr

Callitriche palusfris - smAvasshAr x

Hippuris uulgaris - hesterumpe 3 1

Ivlyriophyllumalterniflorum-vanligtusenblad 3 5

Myriophyllum sibiricum - kamtusenblad 4'5 4

Potamogetonalpinus-rusttjgnnaks 2 |
Potamogetonberchtoldii-smAtjonnaks 2 3

Potamogetonconxpressus - bendeltjonnaks 2

Potanogeton filiformis - trAdtjonnaks
Potarnogeton gramineus - grastjOnnaks

Potamogeton gramincus x perfoliatus
P otamogeton perfoliatus - hjertetj6nnaks
Potamogeton praelongus - nal<ketjOnnaks

Potamogeton rutilus - stivtjonnaks
Ranunculus conferuoidcs - smAvassoleie

Utricularia intermedia - gytjeblererot
Utricularia uulparis - storblererot

MMPHAEIDER (flytebladsplanter)
Nuphar pumila - soleinokkerose 3-4
Potamogeton nolons - vanlig tjonnaks 3

Sparganium angustifoliun - flotgras 2

Sparganiumemersutn-stautpiggknopp l'2

I{RANSALGER
Chara globularis
Nitella opaca I flcrilis

Helofuttvegetasjon i Vallvatnet er godt
utviklet, serlig i sgr og langs vestre og
Ostre strand, og dominerende arter er
elvesnelle (Equisetunt. fluuiatile) og takrpr
(Phragmites australis), samt noe mindre
forekomster av sjosivaks (Schoenoplectus
lacustris). Vannvegetasjonen er artsrik
med totalt 16 karplanter, og flere av disse
danner store bestander. Vanlig tusenblad
(Myriophyllum alterniflorum), hjerte-
tjonnaks (Potarnogeton perfoliatus), smA-
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tjonnaks (Potamogeton berchtoldii) og
kransalgen Nitella opaca lflexills domi-
nerer langs Ostre og vestre strand, mens
kamtusenblad (My riop hy llum s ib iricum)
og flytebladsplanten flotgras (Spargarui-
um angustifolium) danner frodige be-
stander i s6ndre del av innsjpen. Ved
vestre strand finnes enkeltindivider av
bendeltjgnnaks (Potamogeton compres-
sus) pA ca. 1,5 m dyp. Planten finnes
b6de utenfor helofybtvegetasjonen og i
omrAder fri for helofytter. Plantene vok-
ser enkeltvis og danner ikke bestander.
Ingen av de plantene vi fant hadde blom-
ster.

BendeltjOnnaks
Selve planten er ca. 1-1,5 m lang med
storst forgreining Overst (figur 1).

Bendeltjgnna&s 103

Figur 2. Bladspiss av bendeltjonnaks
Potamogeton compressus L. - fra Vallvatnet.
Legg merke til de mange nerve-liknende kon-
turene.

P'otamogeton compressus in the lake Vallvatn.
End of leaf. Observe the many vein-like strains.

Elladene er 2-3 mm breie og 8-13 cm
lilnge, og har mange (>7) nerver. Iflg. Lid
(f985) regnes det 5 hovednerver, men ser
nran pA bladet i lupe, kan man telle opp
t.il l2-I3 nerveliknende konturer (se
figur 2). Slik skilles den fra liknende
planter som buttjpnnaks (Potamogeton
obtusifolius) og broddtjpnnaks (Potamo-
geton friesil), som har henholdsvis 3 og 5
nerver og ingen slike nerveliknende kon-
turer. Stengelen var markert flattrykt
nred vingekanter som oppgitt i Lid 1985.
Clli.ick (1936) betegner bladspissen som
moderat tilspisset med broddspiss, noe
s,om stemmer godt overens med de
eksemplarene vi fant (figur 2). De to siste
karakterene skiller den fra spisstjgnnaks
()Dotamogeton acutifolius) (iflg. Lid 1985).
Slirehinna var hel og ikke oppfliset som
den ofte er hos broddtjgnnaks.

Fig'ur 1. Bendeltjgnnaks - Potamogeton cofti.-
pressus L. fra Vallvatnet. Tegning: Dagny
Tande Lid, fra Hult6n (1968).

Potamogeton compressus lrom the lake
Vallvatn. Drawing: Dagny Tande Lid, after
Hulr6n (1968).
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Figur 3. Utbredelse av bendeltjonnaks - Potamogeton conxpressus L. i Norden (etter Hult6n
1971). Vert funn er markert.

Nordic distribution of Potamogeton compressus. After Hult6n 1971 . The new find is marked.

Bendeltjonnaks har en ostlig utbredel-
se i Norden, med storst forekomst i
Danmark og Uppland i Sverige (Moss-
berg 1992). De narmeste lokalitetene

med bendeltjonnaks er nordre og nord-
ostre del av Sverige (Norrbotten,
Viisterbotten, Torne Lappmark) (figur
3). Men det finnes ogsA lokaliteter for
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bendeltjgnnaks ved 0stersund i
Jiimtland, hvor ogsA den sjeldne stivtjgn-
naks (Potamogeton rutilus) forekommer.

I Sverige finnes planten i mesotrofe-
eutrofe innsjoer (Lohammar 1938, Halv-
orsen 1980). mens den i Storbritannia fin-
nes i eutrofe vatn (tjern, kanaler, elver)
med hgy alkalitet (Haslam et al. 1975).

Diskusjon
Sevidt vi vet er det tidligere ikke foretatt
noen registreringer av vannvegetasjonen
i Vallvatnet. Fra Kvitblikkvatnet er det
tidligere bare foretatt spredte registre-
ringer (Arntzen 1979, Elvebakk og Elven
1980, Rgrslett pers.medd., de to sistnevn-
te bare fra land). Det er derfor vanskelig
A vite hvor gammel forekomsten av ben-
deltjgnnaks i Vallvatnet er.

Man skulle tro at planten ogsA ville fin-
nes i Kvitblikkvatnet siden avstanden
mellom de to innsjoene er liten, og hele
omrAdet benyttes som raste- og hekke-
plass for fugl. Innsjgene har en svart lik
vannkjemi med mulig unntak av kalsium
(17,1 mg Call i Kvitblikkvatnet mot 10,5
mg Call i Vallvatnet) (Faafeng et al.
1994). Kvitblikkvatnet har en frodigere
vannvegetasjon og en del mer algebe-
groing enn Vallvatnet.

Johansen og Elven (1984) antyder to
mulige irsaker til opphoping av flere
sjeldne arter i nreringsrike og elektrolytt-
rike innsjoer p& Helgeland og Evenes: 1)
forholdsvis resent langdistansespredning
med fugl og 2) relikter fra postglacial tid.

Hvorvidt bendeltjgnnaks i Vallvatnet
representerer et relikt eller er et resultat
av langdistansespredning med fugl er
vanskelig A si. Til tross for den store
fugleaktiviteten i omrAdet finnes den alt-
sA ikke Kviblikkvatnet. Dette kan tolkes
som at arten er et relikt.

Sangsvanen, som beiter direkte pA
vannplanter (tjonnaks, kransalger), er
siden 1960-tallet funnet hekkende langs
kysten av Troms og Nordland, og har tid-
ligere hatt faste rasteplasser bl.a. i
Nordland pA vei vestover mot Island
( ;-eldsA 1972). Bendeltjonnaks kan alts6
vere spredd med fugl fra gst, fra lokalite-
tene i nordre og nordgstre del av Sverige.
Dette er grunne, mesotrofe innsjger med
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forholdsvis lavt kalsiuminnhold ka. 2-6
m.g Ca^). De fleste innsjoene ligger lavere
enn 250 mo.h. (Lohammar 1938). Dersom
forekomsten i Vallvatnet er spredd med
ftLgl, kan man kanskje forvente at arten
ogsi vil spre seg til (eller allerede finnes i)
tilsvarende innsjoer i Salten-omrAdet og
ellers i Nordland.

Selv om dette bare er spekulasjoner,
bi.drar de til at det blir interessant A fore-
ter flere registreringer i Nordland, for A fA
bedre klarhet i utbredelsen av vannplan-
terne og hvordan de er spredd. Uansett
spredningsmAte burde det ikke v&re
u:mulig 6 finne flere sjeldne arter i Nord-
la.nd.

Funnet av bendeltjgnnaks i Vallvatnet
og Kvitblikkvatnet som ny lokalitet for
dr:n sjeldne stivtjgnnaks, sammen med de
andre interessante funnene i Nordland de
sonere Arene, er en indikasjon pA hvor
drlrlig kjennskap vi har til vannfloraen i
Nordland, og forsAvidt i hele Nord-Norge.
De fleste interessante plantefunnene er
giort i lavereliggende omrAder med kalk-
rik berggrunn, og slike omrAder er for-
h,rldsvis vanlige i Nordland. Blant annet
mLed tanke pA vurdering av truete og sAr-
bare arter i Norge, er det derfor viktig 6
Oke registreringsaktiviteten i Nord-
Norge, spesielt i Nordland.

Thkk til
Hanne Etnestad fra Fjelltjenesten pA
Fauske skaffet bit og deltok i feltarbeidet
i Kvitblikkvatnet. Sammen med Gunnar
Rofstad (Miljgvernavd., Fylkesmannen i
Nordland) framskaffet hun ogsA en opp-
datert artsliste for fugler i Kvitblikk-
Vallvatn-omrAdet. Eli-Anne Lindstrom
(}{IVA) leste gjennom et tidlig manus.
Takk til Reidar Elven, Botanisk Museum,
Oslo, som framskaffet Dagny Tande Lids
tergning. Ellers vil vi takke Bj6rn Rgrslett
(}{ryA) for kritiske kommentarer til
mLanuskriptet. Anders Langangen (Oslo
Katedralskole) har velvilligst artsbestemt
kransalgene.
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SMASTYKKE

Kvitt eller Dobbelt-seier til
botaniker
Stor var overraskelsen da botanikeren
Jgrn Erik Bj6rndalen - ansatt som fgrste-
amanuensis ved Institutt for biologi og
naturforvaltning, Norges Landbrukshgg-
skole - stilte opp i NRK trljernsynets spor-
relek Kvitt eller Dobbelt. Emnet var
naturlig nok ikke botanikk, men den
svenske visekunstneren, dikteren og
komponisten, Evert Taube. For sA vidt
var ikke dette helt uventet. all den tid
Jgrn Erik Bjgrndalen har hatt en spesiell
kjarlighet til Evert Taube - som nok kan
sies A vere nesten like mye allemannseie
ogse pe denne sida av Kjglen. - JOrn Erik
Bjgrndalen har blant annet gledet mange
av Norsk Botanisk Forenings medlemmer
med sitt foredrag om botaniske motiver i
Taubes poesi.

Gledelig var det derfor at kandidaten
gikk helt til topps og kunne innkassere
hovedgevinsten, 96 000 kr. Han viste
overlegne kunnskaper om den svenske
trubaduren, og bAde fagdommer, Sven-
Bertil Taube, hoveddommer, Lucy Smith,
og programleder Knut Bjgrnsen, var med
god gfunn imponerte.

Som fagbotanikere mA vi vel se pA med
en viss bekymring at det eneste sporsme-
let som kandidaten rgykp6,, men som hel-
digvis ble stilt utafor konkurranse, var da
Knut Bjornsen til slutt spurte om hva
blAklint het pA norsk: Sikori, svarte
Bjorndalen; men han ble raskt korrigert
av programleder som forklarte at det nok
var kornblom! - Vi t4r vel hipe pd at kan-
didaten nA kan ta opp sine botaniske sys-
ler igjen...

Uansett, Blyttia pA vegne av Norsk
Botanisk Forening gratulerer med inn-
satsen! 

red..
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Mjuktjafs, Euernia dit"aaricata, og andre
sjeldne og tmede lav- og sopparter i

Liaskogen og Skamini i Aurdal, Oppland

Reidar Haugan, Harald llratli og Geir Gaarder

Haugan R., Bratli, H. & Gaarder, G. 1994. Mjuktlafs, Everniadivaricata,
og andre sjeldne og truede lav- og sopparter i Liaskogen og SkamAni i

Aurdal, Oppland. Blyttia 52: 107-117.
Evernia divaricata and other rare and endangered lichens and fungi in
Liaskogen and SkamAni in Aurdal, Oppland.
- Evernia divaricata was found in several localities along the river
Begna in Aurdal, Oppland county, l{orway. The species occurs on
several thousand trees, mainly Picea abies and Pinus sylvesfris in old,
humid forests near the river. In the lor:alities, the species is apparently
restricted by clearcut logging, and formerly by forest fires. lt is sugge-
sted that this is due to slow propagation of the species. Several other
rare and endangered species, mainly macrolichens, Caliciales and fun-
gi, were recorded in the area, e.g. Calicium lenticulare, C. paruum,
Chaenotheca cinerea, Chaenothecopsis viridialba, Diplomitoporus
crustulinus, Fomitopsis rosea, Phlebia centrifuga, Ramalina thrausta
and Usnea longissima. The localities in Aurdal are seriously threatened
by forestry.

Reidar Haugan og Harald Bratli, Botanisk hage og museum,
Trondheimsveien 238, N-0562 OSLO,
Geir Gaarder, Miljofaglig Utredning ans., N-6630 Tingvoll.

I forbindelse med underspkelser av gamle
lokaliteter for huldrestry (Usnea longissi-
ma) sommeren L992, oppdaget G.
Gaarder en stgrre forekomst med mjuk-
tjafs (Euernia diuaricafo) i Liaskogen i
Nord-Aurdal kommune. Registerings-
gruppa "Siste sjanse" (sml. Bredesen et
al. 1993, HApnes & Haugan 1993) utfOrte
ytterligere inventeringer i Liaskogen i
1992 og 1993, og brakte for dagen store
forekomster av arten. Det ble samtidig
registrert flere andre sjeldne lav- og sopp-
arter. Seinere undersokelser, ved S. Sgrli
og F. Hagen, har ogs6 avdekket flere fore-

homster med mjuktjafs langs Begna, bl.a.
ved SkamAni noen kilometer nord for
Liaskogen. Liaskogen er for en stor del
elid av Nord-Aurdal kommune. mens sko-
gen ved SkamAni ligger pA privat grunn.

FormAlet med artikkelen er A beskrive
Ibrekomstene av mjuktjafs i Liaskogen og
ved SkamAni. Liaskogen er det best
undersokte omrAdet. Herfra omtaler vi en
rekke arter, med vekt pA makrolav og
knappenAlslav. Funn er belagt ved
lJotanisk museum, Oslo.

Latinsk nomenklatur for lav f4lger
liantesson (1993), mens norske navn fol-
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ger Hovda et al. (1979) og Holien et al.
(1994). Latinsk nomenklatur for sopp fpl-
ger Eriksson & Ryvarden (1975),
Ryvarden (1978), Eriksson et al. (1981) og
Ryvarden & Gilbertson (1993). Norske
soppnavn fOlger Den norske soppnavnko-
miteen av 1968 (1985), unntatt rynke-
skinn og duftskinn som er navn under
vurdering hos soppnarmkomiteen. La-
tinske og norske navn for karplanter fgl-
ger Lid (1985).

Artenes status i Fennoskandia er hen-
tet fra de respektive land sine rgdlister
(Databanken ftir hotade arter & Natur-
vArdsverket 1991 (Sverige), Kommis-
sionen ftir tivervAkning av hotade djur och
vdxter 1992 (Finland), Storkersen 1992
(Norge)).

Omridebeskrivelse
Det undersokte omrAdet ligger i Nord- og
Sor-Aurdal kommuner i Oppland (M711 -

kartblad 1716 IV). Liaskogen ligger pA
sprvestsiden av Begna ca. 5 km nord for
Bagn. Begna danner her et dypt giel, med
en hoydeforskjell pA opptil 120 m. Hele
omrAdet ligger mellom 310 og 530 mo.h.
SkamAni ligger pA vestsiden av Begna
mellom Abjg"a og Floafiorden, og omfat-
ter et svakt skrAnende parti narmest
Begna, ca. 310 til320 mo.h.

Berggrunnen i omrAdet bestAr av horn-
blendeforende kvartsdiorittisk gneis (Sig-
mond et al. 1984).

^ Arsnedbgren for narmeste varstasjon,
AbjgrsbrAten (639 moh.), ca. 2 km sor for
SkamAni, er 604 mm, med mest nedbor i
juli (Aune 1993). Gjennomsnittstempera-
turen i januar er -9,1oC, i juli 12.1'C
(Fsrland 1993).

Luftfuktigheten i Liaskogen er trolig
h6yere enn i omridene rundt pga. de
topografiske forholdene i elvegielet og
fuktigheten som Begna avgir.

Omr6dene ligger i mellomboreal vege-
tasjonsregion (Dahl et al. 1986) og preges
av barblandingsskog. PA koller og forhoy-
ninger i terrenget dominerer lavrik furu-
skog, mens blAbergranskog finnes i lia
ned mot Begna. I fuktigere partier med
bedre jordsmonn forekommer ogsA rikere
skog av storbregne- og hpgstaudetyper. I
forsenkninger er fattig sumpskog vanlig.

BLYTIIA NR, 3 1994

Noen steder finnes myrfuruskog og epen
myr. En del av de fuktige vegetasjonsty-
pene er gr4ftet, men ugloftet mark er
fremdeles vanlig. Lgvskog finnes i varie-
rende grad, men er spesielt framtredende
i forbindelse med en kraftledning som gAr
gjennom omrAdet, og en gammel brann-
flate. Bjgrk (Betula pubescens), osp (Popu-
ius tremula), selje (Salir caprea) og rogn
(Sorbus aucuparia) er de vanligste lov-
trarne.

Plukkhogst har foregAtt i hele omrAdet,
men det er uvisst hvor omfattende den
har vert. I Liaskogen er det foretatt flere
flatehogster pA flatene vest for skrenten
og i lett tilgiengelige deler av lia ned mot
Begna.

Mjuktjafs (Eaernia d.ia arie ata)
Utbredelse
Mjuktjafs (fig. 1) har sirkumboreal utbre-
delse (Ahlner 1948, Poelt 1969, Bird
1974), med forekomster bl.a. sor til
Himalaya (Awasthi 1982). Arten er sjel-
den, men har mange forekomster konsen-
trert i enkelte regioner (sml. utbredel-
seskart hos Ahlner 1948, Bird L974,
Thomson 1984). I Nord-Amerika og i
Alpene vokser den ogs6 terrestrisk i alpi-
ne omrAder (Bird 1974, Nimis 1993).

I Fennoskandia er utbredelsen godt
kjent (sml. Ahlner 1948, Hermansson et
al. 1988, Karstriim 1992). I Norge er
arten kjent fra dalforene pA Ostlandet, og

Fig. 1. Mjuktjafs (Euernia diuaricata). Lia-
skogen,juni 1993. Foto: BArd Bredesen.

Evemia divaricata. Liaskogen, June 1993.
Photo: BArd Bredesen.
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Fig. 2. Mjuktjafs (Euernia diuaricata). Kjent
utbredelse i Norge. Data fra prosjektet
"Truede makrolav i Norge"

Evernia divaricata, known distribution in
Nonvay.

fra en lokalitet i Nord-Trgndelag (fig. 2).
Den har sine hovedforekomster i sorbore-
al til mellomboreal vegetasjonsregion.
Forekomstene i Aurdal er antagelig blant
de rikeste som er kjent pA verdensbasis.

Okologi og forekomst i
Begnadalf6ret
De kjente forekomstene i BegnadalfArct
er tegnet inn pA kart (fig. 3). I Liaskogen
finnes mjuktjafs stedvis meget rikelig pA
en ca. 5 km lang strekning pA sprvestsida
av Begna fra Stormyrhaugen til Lia-
grendi (fig. a). I Liaskogen er den mest
vanlig i liene ned mot Begna, men fore-
kommer ogsd rikelig enkelte steder i flatt
terreng innafor skriningene. Ved Skam-
6ni finnes arten pA en l-2 km lang strek-
ning i svakt hellende terreng inntil elva.
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.Det er svart vanskelig i anslA antall trer

.laven vokser pe, men vi antar at tallet lig-
ger et sted mellom 5000 og 20000 trer pA
rle to lokalitetene. I tillegg vokser den i
rnoen mindre omrAder som er avmerket pA
lhartet (fig. 3).

Mjuktjafs har de rikeste forekomstene i
:fuktig, relativt lysApen, flersjiktet skog
:med tjukke matter av moser i skogbun-
rnen, men forekommer ogsA i t4rre skogty-
'per. De vanligste substratene er gran
\Picea abies), furu (Pinus syluestris) og
:fluktige bergvegger. Mer sjelden vokser
arten pA grilor (Alnus incana), bjork,
,>iner (Juniperus conurlunis), osp, selje og
:rogn.

Det ble foretatt tilfeldige aldersmAling-
r:r pA vertstrrer i Liaskogen, noe som bl.a.
avslgrte en alder pA ca. 300 Ar pA et furu-
tre. Ved SkamAni er mAlingene gjort mer
systematisk, og her er trrerne mellom 140
og 200 ir gamle.

Pi et storre areal, som ble rammet av
skogbrann i 1905 (J.T. Rustge pers.
:medd.), mangler arten, men den har fore-
lkomster i granskog inntil brannflata. Vi
lhar funnet flere gamle brannspor i andre
rleler av Liaskogen i form av brent ved,
:men vi antar at de fleste av disse sporene
rrr over 200 ir gamle. Arten finnes spar-
somt i slike omrAder.

Mjuktjafs er en utpreget bartreepifytt,
primarb en granskogsart som foretrekker
tfluktige raviner og forsumpete skogkanter
:mot myrer og bekker (Ahlner L948,
.Flermansson et al. 1988, Karstrom 1992,
iSjiiberg & Ericson I9g2).

Ahlner (1948) hevder at arten foretrek-
lker de laveste partiene i terrenget, og at
rlette trolig henger sammeq med at
rmjuktjafs ikke tAler mye vind. Arsaken til
rlette kan like godt vrere at den er sArbar
for brann, noe som observasjoner i
-Liaskogen indikerer. Brann har sannsyn-
ltigvis tidligere vart en viktig Okologisk
faktor i Ostnorsk barskog. I tillegg er nok
arten til en viss grad fuktighetskrevende.

I Sverige er det pAvist at tgrre skogty-
per har hatt regelmessige brannsykluser
Jtangt tilbake i tid (Zackrisson et al. 1991),
rmens Schimmel & Granstrdm (1991) hev-
rler at skogbranner er den Okologiske fak-
1;oren som har betydd mest for den sven-
ske barskogens utvikling og utforming.
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Fig. 3. Kjent lokal utbedelse av mjuktj afs (Euernia diuaricata) i Aurdal. Rastrert omr6de indi-
kerer sammenhengende forekomster. Prikk indikerer mindre, isolerte forekomster. Trekant
indikerer omridet som brant i 1905.

Known local distribution ol Evernia divaricata in Aurdal. Raster indicates large populations of the
species. Dots indicate smaller, more isolated populations, and the triangel indicates area that bur-
ned in 1905.

Mjuktjafs og huldrestry (Usnea longis-
sima) er eksempler pA arter hvor den
naturlige utbredelsen trolig er begrenset
av brann, og som derfor er knyttet til fuk-
tig skog i dalbunner, ved myrer og i
sumpskoger. Goward & Ahti (1992) anty-

der ogsA at skogbranner er en begrensen-
de faktor for utbredelsen til mjuktjafs.
Deres beskrivelser av artens okologi i
British Columbia, Canada er forblpffende
like vAre erfaringer med forholdene i
Aurdal. I Liaskogen vokser den ogsA i tgrr
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og vindeksponert skog som er tydelig
brannpivirket. Dette er antagelig sekun-
dere forekomster hvor arten har spredt
seg fra fuktigere skog. Vi har imidlertid
ikke funnet den i skog som har vart flate-
hogd, noe som opplagt virker like negativt
som skogbrann.

Arsaken til at arten er sArbar for brann
og flatehogst er nok delvis at den sprer
seg sakte. Mjuktjafs spres trolig fra tre til
tre med thallusfragmenter. I tillegg vok-
ser den oftest pA de nederste greinene,
eller direkte pA stammer, ca. 1-3 meter
over bakken. altsA innenfor rekkevidden
for bakkebrann. Bare en sjelden gang er
mjuktjafs funnet med apothecier eller
soredier (Ahlner 1931, 1948, Karstrtim
1992).

Arten vokser dessuten ofte pA gamle,
seintvoksende trar. Hermansson et al.
(1988) har mAlt alderen pA trer i skoger
med mjuktjafs i Dalarna, og funnet at den
varierer mellom 150 og 300 6r. Alders-
boringene i Liaskogen og SkamAni under-
st@tter dette. Om dette skyldes at arten
foretrekker gamle trer, eller at regenera-
sjonen i flersjiktet skog er sein, og at unge
trar derfor er underrepresentert, vites
ikke. I Alpene vokser den ofte pA gamle
trrer med glissen krone (Nimis 1993).

Mjuktjafs - en truet art i Europa
Mjuktjafs vokser i hele Europa i natur-
nere skoger (Wirth 1976, Ingeldg et al.
1987, Rassi & VAisainen 1987. Wirth
1987, Hermansson et al. 1988, Karstrdm
1992, Sjdberg & Ericson Lgg2, Bredesen
et al. 1993, Nimis 1993, Rgsok & HApnes
1993). BAde i Sverige og Finland har
arten g6tt meget kraftig tilbake de 50 sis-
te Ara (Ingeliig et al. 1987, Rassi &
VziisAnen 1987), og det er mye som tyder
pA at dette er tilfelle ogsA i Norge. De fles-
te av de norske lokalitetene ble inventert
i 1993, og pe flere av lokalitetene ble
arten ikke gienfunnet (T6nsberg et al. in
prep.). Mjuktjafs er karakterisert som
hensynskrevende i Norge og Finland, og
sArbar i Sverige. Ingeliig et al. (1987)
mener at samtlige lokaliteter i Sverige
mi unntas fra hogst. I Tyskland har
arten gAtt kraftig tilbake pga. hogst og
luftforurensinger (Wirth 1976, 1987).

Mjuktjafs l1-1.

Ahlner (1948) var den forste som ble
oppmerksom pA artens tilbakegang i
Fennoskandia pga. hogst. Hogst betrak-
tes som den viktigste trusselfaktoren i
Sverige (Ingelclg et al. 1987) og Finland
(Rassi & Vtiisrinen 1987). I Giistrikland
og Vasterbotten ble ni forekomster av
mjuktjafs i sumpskog unders/kt etter fla-
tehogst av omkringliggende skog (Sjiiberg
& Ericson 1992). Etter 16 Ar fantes ikke
mjuktjafs pd noen av lokalitetene. Dette
skyldes sannsynligvis uttOrkingseffekter,
og viser behovet for buffersoner rundt fre-
dede forekomster.

Andre arter i Liaskogen.
Det ble utfgrt inventeringer av sjeldne
makrolav og knappenAlslaver, barksop-
per og kjuker. Karplantefloraen omtales
ikke spesielt, men det kan nevnes at det
er funnet huldreblomst (Epipogium
aphyllum), marisko (Cypripedium calceo-
lus) og huldregras (Cinna latifolia) tidli-
gere (Finn Wischmann pers. medd.), og at
vi fant veikstarr (Carex disperma) og
storrapp (Poa remota).

Det ser ut til at storre forekomster med
mjuktjafs kan indikere et rikt skogsmiljp
som inneholder andre sjeldne arter (se
bl.a. Bredesen et al. 1993). Det er imidler-
tid ogsi naturlig at det i omrAder med
stor variasjon i fuktighet og topografi, vil
v&re en ganske hpy artsrikdom. En stor
del av artsrikdommen i Liaskogen er
imidlertid sterkt knyttet til barskog som
er lite ber4rt av moderne hogstmetoder.
Flere av de nevnte artene er trolig adskil-
lig sjeldnere enn mjuktjafs, bAde i Norge
og pA verdensbasis.

Makrolav
I Liaskogen er det stor artsrikdom av bar-
treepifytter. Vanlige arter over hele
omr6det, uavhengig av pAvirkningsgrad,
er bleikskjegg (Bryoria capillaris), m6rke
skjegglaver (8. implexa og B. fuscescens),
hengestry (Usnea fiIiperudula) og piggstry
(U. subfloridana).

I mindre pAvirkede deler av Liaskogen
finnes det tildels store mengder mjuk-
tj afs, gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa),
sprikeskjegg (Bryoria naduornikiana) og
granseterlav (Hypogymnia bitteri). I
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Fig. 4. Oversiktsbilde tatt fra Liahaugen,
nordvestover langs Begna. Legg merke til de
bratte, skogkledte skrAningene ned mot elva.
Foto: B6rd Bredesen.

View picture taken along river Begna from
Liahaugen in north-western direction. Notice the
steeo forested hills. Photo: Bdrd Bredesen.

brannfeltet og i skog drevet med moderne
hogstmetoder er disse artene derimot
sjeldne eller fravarende.

Huldrestry har tre forekomster, alle i
gammel, fuktig granskog. Flokestry
(Usnea chaetophora) synes 6 foretrekke
barblandingsskog, hvor den vokser pA
sm6, seintvoksende graner drapert med
mjuktjafs, sprikeskjegg og gubbeskjegg.

I partier med gransumpskog finnes i
tillegg trAdragg (Ramalina thrausta) som
epifytt pA gran. Arten finnes ogsA pA
skyggefulle bergvegger i fuktig granskog.

I barskog med innslag av lauvtrar vok-
ser lungenever (Lobaria pulrnonaria) og
skrubbenever (L. scrobiculata), sammen
med bl.a. stiftfiltlav (Parmeliella tripto-
phylla), skAlfiItlav (Pannaria pezizoides),
Iodnevrenge (Nephroma bellum), gryn-
wenge (Nephrom.a parile) og skjellnever
(Peltigera praetextata) pA gamle osper og
seljer. PA grove ospetrrer har vi ogsA fun-
net brun blereglye (Collema nigrescens)
og flatragg (Ram.alina sinensis).

PA fuktige, lysApne og mosebevokste
berg i skrAningene ned mot Begna finnes
randkvistlav (Hypogymnia uittata) rike-
Iig, sammen med mer sparsomt forekom-
mende kort trollskjegg (Bryoria bicolor)
og kystArenever (Peltigera collina), Ptt
noen bergvegger vokser ogsA praktlav
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(Cetrelia oliuetorum) og skoddelav (Mene-
gazzia terebrata).

Knappenidslaver
Det er en rik flora av knappenAlslaver i
omrAdet, og en stor del av undersokelsen
ble konsentrert om disse smA lavene.
Eldre granstammer er ofte bevokst med
gxonnsotnAl (Calicium uiride), hvitring-
nil (C. glaucellum), rodhodenii(C. sa.lici-
num), gulgrynn6l (Chaenotheca chryso-
cephala), skjeIInAI (C. trichialis) og kruk-
kenil (Microcalicium disseminatum). I
fuktig skog og sumpskog er ogs6 sukker-
n6l (Chaenotheca subroscida) vanlig,
gierne litt nede p6 stammen. PA undersi-
den av grove, overhengende granstam-
mer vokser den ofte sammen med den
hvitstilkete og elegante Chaenothecopsis
uiridialba. PA stammen av store furutrrer
i samme type miljo fant vi svartprikknAl
(Calicium paruum). PA furubark noterte
vi ogsA rustflekknAl (Chaenotheca ferru-
ginea), som er noksi vanlig i Liaskogen.
Denne arten har en mye videre gkologi
enn svartprikknel, og kan ogsA vokse i
t4rrere skog, samt pA brent ved sammen
med Hy p ocenonxy ce - artet.

Flere av knappenAlslavene vokser pi
ved. Vi fant gullringnti (Calicium trabin'
ellum), hvitringnAl, fausknAl (Chaeno-
theca brunneola) og puslenAl (C.

xyloxena) pA granved. FausknAl er nok
den vanligste vedboende arten i omrAdet.

Gullndl (Chaenotheca furfuracea) oE

skyggenAl (C. stemoneo) foretrekker gier-
ne morke og fuktige omgivelser i huler
under rotvelter eller rotter. De vokser i
omrAdet pA alle typer ved i seine nedbryb-
ningsstadier.

GullnAl vokser ogsA pA annet substrat
som jord, stein og r4tter. Den ble ogsA
funnet over mose pA mprke, fuktige berg-
vegger, bl.a. sammen med skyggenAl og
skjelln6l og huldrenAl (Chaenotheca cine-
reo). Fossenii (Ca,licium lenticulare) vok-
ser derimot direkte pA berg, og ble funnet
ett sted i fuktig, skyggefull gtanskog.

PA stammer og kvister av grAor vokser
Stenocybe pullatula, og pe tynne, dgde
kvister av osp fant vi Pha'eocalicium
populneutn, en art som er obligat pA osp.
PA gamle stammer av selje i sumpskog
ble dverggullnil (Chaenotheca brachypo-
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da) funnet. Den vokser pAfallende ofte pA
gamle, dode fruktlegemer av seljekjuke
(P hellinu s c o nchatu s).

sopp
Floraen av vedboende sopp i omrAdet er
ikke si rik som lavfloraen. De fleste av de
omtalte artene ble funnet pA lager (dodt,
liggende trevirke) av gran. Generelt ble
artene funnet i gammel gran- og barblan-
dingsskog med relativt store mengder
dgdt trevirke i forskjellige nedbrytnings-
stadier. Slik gammel skog opptrAdte bide
i lia ned mot Begna og lokalt i sumpskog
og lisider i skogen innenfor. Foruten arte-
ne nevnt nedenfor ble en rekke vanlige og
vidt utbredte vedboende sopp funnet,
bAde pA bar- og lauvtrer.

Rynkeskinn (Phlebia centrifuga) fore-
kommer sparsomt pA relativb grove leger
i frodig granskog. OgsA duftskinn
(Cy stostereum murraii) forekommer spar-
somt. Piggbroddsopp (Asterodon ferrugin-
osus) er funnet et par ganger i fuktig
skog, gjerne sumpskog. Kjuka
Diplomitoporus crustulinus ble pAvist pA
ett lager pA kanten ut mot Begna.
Rosenkjuke (Fomitopsis rosea) er noe
vanligere og finnes spredt i omridet.
Kjgttkjuke (Leptoporus mollis) og
Gloeoporus taxicola er begge bare funnet
pA ett lager hver. OgsA svartsonekjuke
(Phellinus nigrolimitafus) opptrer spar-
somt pA ganske sterkt nedbrutte lreger,
mens granrustkjuke (P. ferrugineofuscus)
er ganske vanlig i omrAdet. PA furu ble
bl.a. furustokk-kjuke (Phellinus pini) fun-
net.

Omtale av enkelte lavarter
i Liaskogen.
Mange av lavartene betraktes som truede
arter i vAre naboland, mens status enda
ikke er vurdert i Norge. Av arter som er
under vurdering i prosjektet "Truede
makrolav i Norge", kan nevnes praktlav
og skoddelav (Tonsberg et al. in prep.).
Skoddelav er vurdert som en sArbar art i
bAde Sverige og Finland, mens praktlav
karakteriseres som sjelden i Finland og
akutt truet i Sverige.

Andre arter som opplagt er knyttet til
boreale naturskoger er brun blereglye,

Mjuktjafs LlS

sukkernAl (Chaenotheca subroscida),
Phaeocalicium populneum og flatragg.
SukkernAl regnes som hensynskrevende i
Finland. Brun blereglye regnes som sAr-
bar i Sverige, og skogbruk betraktes som
den storste trusselen mot arten (Ingeltlg
et al. 1987, Bjtirkman 1993). Flatragg og
Phaeocalicium populneum regnes som
sjeldne i Sverige. I Finland har flatragg
gAtt kraftig tilbake, bl.a. pA grunn av
skogbruk (Rassi & Viiis6nen 1987).
Phaeocaliciurn populneun? tegnes som en
meget god indikatorart for okologisk kon-
tinuitet i barskog, mens sukkernil regnes
for A vere middels god (Tibell 1992).
Nedenfor omtales en del spesielt interes-
sante lavarter.

Fossenil (C alicium l.entie ulare)
FossenAl er en sjelden art i Norge (fig. 5),
som er kjent fra Hedmark, Oppland og

Fig. 5. Kjent utbredelse av fossenAl (Calicium
lenticulare) i Norge. Etter Middelborg &
Mattsson (1987), samt nye herbariebelegg i O
og UPS.

Known distribution of Calicium lenticulare in
Norway. Mainly after Middelborg & Mattsson
(1 e87).
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Hordaland. En gjennomgang av kjente
norske funn viste at arten i Norge tidlige-
re bare er funnet pA bark og ved av bj6rk
og gran, samt pA furubark i omrAder med
hgy luftfuktighet (Middelborg og Mattson
1987). Arten er av Middelborg og Mattson
ogsd angitt 6 vokse pA stein, men vi har
ikke klart A finne dette materialet. I
Europa for Ovrig har arten et oseanisk
utbredelsesmonster med forekomster i de
vestre deler av de Britiske Oyer, samt i de
humide omrAdene mellom 700 og 1000
mo.h. i Alpene (Tibell 1977). FossenAl er
utryddet i Sverige, mens den i Finland
karakteriseres som akutt truet. Re-
duksjon av naturskog regnes som den
storste trusselen mot arten (Rassi &
Vtiisiinen 1987). FossenAl er opplagt en
truet art ogsA i Norge, fprst og fremst pga.
skogbruk.

Svartprikknii (C alicium p arv um)
SvartprikknAl er tidligere kjent fra 6n
lokalitet i Norge. Santesson (1984, 1993)
angir den for Akershus, men dette funnet
stammer fra Sverige; arten er i Norge
bare kjent fra Ormtjernkampen nasjonal-
park i Oppland. Den er nylig beskrevet
(Tibell 1975) og har antagelig en videre
utbredelse enn det som forelopig er kjent,
Arten er sterkt knyttet til furubark i Apen
og fuktig furu- eller barblandingskog, og
er trolig avhengig av gamle trrer i natur-
skog (Ingeliig et al 1987). SvartprikknAl
regnes som sjelden i Sverige.

Huldrenil (C hae not he c a c inere a\
I Norge er arten bare kjent fra ett tidlige-
re funn, ogsA da voksende over mose pA
bergvegg i gammel granskog (Middelborg
og Mattsson 1987). Ellers i Europa er den
kjent som epifytt pA gamle lgvtrar, pri-
mrert alm og eik i Apne parklandskap
(Tibelt 1978). Den deler dette spranget i
6kologi med flere andre lavarter. Blant
annet vokser taiganil (Chaenotheca laeui-
gata) og rustdoggnAl (Sclerophora coniop-
haea) i de nordlige deler av sine utbredel-
sesomrAder primart pA granved i gam-
mel og fuktig granskog, mens de lenger
mot s6r forekommer pA store eike- og
asketrer i edellgvskog (Karstrdm & Thor
1991). HuldrenAl er oppfort som en akutt
truet art i bAde Sverige og Finland. I

BLYTTIA NR. 3 1994

Fig. 6. Kjent utbredelse av Chaenothecopsis
uiridialba i Norge basert pA herbariebelegg i
O, TRH og UPS.

Known distribution ol Chaenothecopsis viridial-
ba in Norway.

Mellom-Europa forekommer arten i dag
bare pA en lokalitet i Tyskland (Wirth
1987). HuldrenAl mA karakteriseres som
en truet art ogs6 i Norge, og skogbmk er
den primere trusselfaktoren.

C h ae nothec op sis u iridialb a
Denne sjeldne arten vokser helst pe gro-
ve, overhengende granstammer i gammel,
Iite pAvirket sumpgranskog. I Sverige er
arten kjent fra VArmland og nordover til
Lule Lappmark og Norrbotten. I Norge er
den funnet i Hedmark og Oppland
(Santesson 1993), samt fra ett upublisert
funn i Grong, Nord-Trgndelag (fig. 6). I
Sverige er arten vurdert som sjelden. Den
regnes som en av de beste indikatorarter
pA lang kontinuitet i barskog (Karstrtim
1992. Tibell 1992).
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TrAdragg (Ramahna thrausta)
Pi Ostlandet har arten tidligere hatt
mange epifyttiske forekomster pA gran
(Ahlner 1948), noe som i dag er kjent fra
fA omrAder (sml. Hjelmstad 1979, Rgsok
& HApnes 1993, Gaarder in prep.).
Forekomster pA skyggefulle bergvegger
finnes derimot en del steder fremdeles,
srerlig i klgfter og bekkedaler. Denne fre-
kvensendringen i substratvalg kan skyl-
des at epifyttiske forekomster er mer s6r-
bare for skogbruk enn forekomster pA
berg (Gaarder in prep.). I Midt-Norge
vokser trAdragg derimot oftest pi gran i
gammel, fuktig skog (Ahlner 1948). I
Sverige er trAdragg regnet som akutt tru-
et. Den var tidligere vidt utbredt i
Sverige, men har g6tt meget kraftig tilba-
ke pga. skogbruk (Ingeliig et al. 1987). I
Finland er arten karakterisert som hen-
synskrevende.

Huldrestry (U sne a lon gis sima)
I Norge finnes huldrestry hovedsakelig pA
Ostlandet. I tillegg er arten kjent fra et
fAtall funn i Sogn og uordane og
Trgndelag (Ahlner 1948, Gauslaa et al.
L992). Forekomstene i Liaskogen er en
nordvestlig utpost for arten pi Ostlandet.
At arten er sArbar for skogbruk, er godt
dokumentert (sml. Ahlner 1948, Wirth
1967, Esseen et al. 1981, Esseen &
Ericson 1982, Ingeliig et al. 1987, Gaarder
et al. 1991, Olsen & Gauslaa 1991,
Gauslaa et al. 1992, Bredesen et aI.
1993). I Sverige og EU regnes arten for A
vare akutt truet (Serusiaux 1988,
Databanken {iir hotade arter & Na-
turvArdsverket 1991), mens den er utryd-
det i Finland. Huldrestry regnes som hen-
synskrevende i Norge. PA den rikeste
forekomsten i Liaskogen vokser arten pA
16 trrer. PA lokaliteten finnes ogsA mjuk-
tjafs, Chaenothecopsis uiridialba, gtan-
seterlav, lungenever, randkvistlav,
rosenkjuke, rynkeskinn og granrustkju-
ke, noe som sterkt indikerer lang Okolo-
gisk kontinuitet.

Omtale av enkelte kjuker og
barksopper i Liaskogen.
Mange av soppartene som ble funnet, er
regnet som indikatorarter pA pkologisk
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kontinuitet (Karstrrim 1992. Bredesen et
al. 1993, H6pnes & Haugan 1993). Artene
trues derfor i stor grad av skogbruk.

D ip lomitop orus c ru stulinus
Dette er en sjelden art i Norge med et
fAtall funn i Oppland, Hedmark, Oslo og
Sor-Trondelag (Ryvarden 1976). Den er
generelt sjelden i hele Europa og er kjent
fra Fennoskandia og Ost-Europa (Ry-
varden & Gilbertson 1993). Den er knyt-
tet til lite pAvirkede, helst urskogsartede
omrAder (Ryvarden 1976, Karstriim
1992b) og er regnet for akutt truet i
Sverige og sArbar i Norge, og vil trolig fA
samme status i Finland (Renvall et. al
1991). Arten vokser gjerne pA fuktige
lokaliteter pA ikke alt for grove, dpde, del-
vis stiende grantrar (Karstriim L992b,
Renvall et al. 1991).

Rosenkjuk e (F omitop sis ros e a)
Rosenkjuka er ei vakker, hovformet kjuke
som i Norge serlig vokser pA grove gran-
lager i kontinentale omrAder (Ryvarden
& Gilbertson 1993). Den er en karakter-
art for urskoger i Nord-Finland (Renvall
et al. 1991) og regnes ogs6 for en meget
god indikator pA lite pAvirket granskog i
Norge (Bredesen et al. 1993, Hipnes &
Haugan 1993) og Sverige (Karstrdm
1992a). Arten betraktes som hens5rns-
krevende bAde i Sverige og Norge.

Rynkeskinn
(Phlebia eentrifuga)
Rynkeskinn er en kontinental barksopp
som i Norge bl.a. er kjent fra Hedmark,
Oppland og Akershus (Eriksson m.fl.
1981). Arten vokser helst pA grove lager
og er en god indikator pA urskogspreget
skog (Bredesen et al. 1993, H6pnes &
Haugan 1993, Karstriim 1992a). Den har
status som sjelden i Sverige og hensyns-
krevende i Norge.

Naturvernaspekter
Skogene pA vestsida av Begna mellom
Bagn og Aurdal er antagelig unike pA ver-
densbasis. Skogen inneholder forekom-
ster av en rekke sjeldne og sArbare arter,
sett i bide norsk og internasjonalt per-
spektiv. SpgrsmAlet om fredning melder
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seg derfor umiddelbart, men hjemler for
fredning av barskog utafor verneplaner
finnes ikke. Det mangler dessverre stra-
tegier og politisk vilje for 6 ta vare pA
internasjonalt truede arter og milj6er,
sjol om Norge har undertegnet Rio-kon-
vensjonen.

PAgAende kommunale hogster ble stan-
set da det ble varslet om forekomstene.
Det foreligger imidlertid omfattende
hogstplaner i omrAdet, og det er nylig
dessverre foretatt hogst av mjuktjafsfore-
komster i kommuneskogen.

Mjuktjafs finnes ogsA pA store privatei-
de skogarealer i Aurdal, bl.a. i SkamAni.
PA ingen av disse arealene har skogeierne
sagt seg villig til A frede skogteiger, og det
har vinteren 1993/94 foregAtt hogst i flere
omrAder. Blant annet har vi nA fitt mel-
ding om at omfattende hogster er pd gang
i Skamini. Derfor frykter vi at arten og
de sjeldne skogmiljgene vil gA ytterligere
tilbake i Ara som kommer.

Takk
Takk til "Siste sjanse" som har latt oss
benytte interne befaringsrapporter. Nord-
Aurdal kommune takkes for god samar-
beidsvilje og lAn av driftsplaner for
Liaskogen. Takk ogsA til Naturvern-
forbundet i Oslo og Akershus, BArd
Bredesen og alle aktive under invente-
ringen i Liaskogen. En spesiell takk ret-
tes til grunneier Johan T. Rustpe, som
bidro med verdifulle opplysninger, og til
Frank Hagen og Svein Sorli som har
fifgrt omfattende registreringer i skoge-
ne langs Begna. Einar Timdal takkes for
6 ha hjulpet oss med 6 lage de tre utbre-
delseskartene; disse ble produsert av
kartleggingsprosedyren i databasen til
prosjektet "Truede makrolav i Norge".
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BOKANMELDELSE
Lerebok i mikroskopering
Morten Motzfeldt Laane og Thore Lie:
Hd.ndboh i mihroskopi og fremstilling au
preparater. 216 s. - Universitetsforlaget,
1993.

NAr en norsk botaniker fAr et helt umu-
lig problem i mikroskopi, er lgsningen
enkel nok: Spor Laane. Han har vart
trollmannen i norsk mikroskopi helt
siden han tok hovedfag pA kromosomer
hos sopp - en oppgave som, i storre mAle-
stokk, ville svare til A telle et knippe
makk tredd inn i et glassror.

Laane utga allerede i 1970 en lrerebok i
mikroskopi, og nu kommer han sammen
med Universitetsforlagets Thore Lie (som
ogs6 er mikrobiolog) med en ny, foroket
og forbedret utgave, basert pA ytterlig 25
Ars erfaringer. Rent formelt fOlger boken
et ganske vanlig skjema: fgrst en teore-
tisk redegjgrelse for de optiske lover
mikroskopien bygger pA, dets virkemAte
og teoretiske muligheter. SA en mere kon-
kret, praktisk del om selve mikroskope-
ringen og sA en oppskriftsdel med opp-
skrifter b6de pA reagenser og teknikker
for A fA frem det beste resultat. Det sier
seg selv at med forfatterenes enorme erfa-
ring har de noe A lere alle, bAde botani-
kere og zoologer.

Sammenligner man med forholdene for
25 tr siden, er det en ny verden som
Apner seg. Teknikker som den gang var
pA eksperimentstadiet eller var helt
ukjente, er idag rutine. Elektronmi-
kroskopien har lagt nye verdener frem for
oss, og ekteskap med datateknikken har
muliggjorb fremstillinger av strukturer
som ingen teknikk hittil har kunnet pre-
sentere.

De fleste erfarne mikroskopikere vil
vel, som jeg, fi en folelse at denne utvik-
lingen har flOyet forbi oss med en fart som
nermer seg lyshastigheten. Sporsmilet
er hvor mye av disse nye (og kostbare!)
teknikkene vi ville ha kunnet eiore nytte
av i vArt arbeid om vi kjente dem. Dette
er spgrsmAlet som denne boken skulle
kunne hjelpe oss A finne svar pA.

Men ellers er boken skrevet i et velsi-
net enkelt, liketil sprAk der man stadig
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merker forfatterenes entusiasme. De
synes dette er skrekkelig morsomt! Opp-
skriftene, hva enten det gjelder prosedy-
rer eller reagenser, er klare/pedagogiske/
vel tilrettelagte og enkle A fOlge.

Naturligvis kan en finne noe A pirke pA
hvis man gir over teksten med finkam.
For eksempel er det dumt at det ikke er
oppgitt forstOrrelse pA mikrofotografiene
(fine!) i tillegget til slutt. - A tale om
haploide og diploide pollen (s. 165) er i og
for seg helt korrekt, men sA misforst6elig
at det ville ha vert bedre A bruke den litt
tungvintere terminologi pollen av diploi-
de og tetraploide individer. - Fig. 43 er
sannsynligvis helt fantastisk, men hva
forestiller den egentlig? Her kunne det ha
vart nyttig med en adskillig utforligere
forklaring. Ni sitter man igjen med folel-
sen at jodatomer er en slag miniatyr gele-
topper.

Som pollenforsker er jeg bedrovet over
at teksten sA 6 si utelukkende handler om
tynnsnitt eller tynne utstryk der dybdedi
mensjonen ikke spiller noen vesentlig rol-
le. Det adskillig vanskeligere problem
man fAr nAr man skal arbeide med tre-
dimensjonale, gjennomsiktige objekter,
fAr vi vite lite eller ingenting om. Kanskje
svaret er at oppgaven er uloselig selv for
Laane? Han gir ingen forklaring pA hvor-
for konfokalmikroskopi, som teoretisk
skulle vere ideell til dette, i praksis er
helt ubrukelig, hvilket jeg har hatt anled-
ning til 6 konstatere ved bes6k p& fabrik-
ken. Vi fikk ingenting ut av preparatet.
Alt lyset ble igien der inne.

Dette betyr naturligvis ikke at ikke
ogsA pollenanlytikere vil ha enormt
utbytte av A kunne stgtte seg til boken -
og alle andre med.

Knut Fagri
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Lungenever, Lobari& pulmonaria, som
indikator pi artsrike kontinuitetsskoger

Ynryar Gauslaa

Gauslaa, Y. 1994. Lungenever, Lobaria pulmonaria, som indikator pA
artsrike kontinuitetsskoger. Blyttia 52: 1 19-128.
Lobaria pulmonaria, an indicator of species-rich forests of long ecologi-
cal continuity.
- Epiphytic bryophytes and lichens were recorded on the lower 2
metres of all trunks found with Lobaria pulmonaria in a nature reserye
of 12.5 km'in SE Norway (fig. 1). Ground vegetation (vascular plants)
was recorded in a circular relev6 with radius 3 m, centered around each
sampled trunk.43 trunks were found with altogether 105 species of
lichens and 45 bryophytes (tab. 1), many were rare and some threathe-
ned. Only 75 vascular plants were found on the ground around the
trunks. There was no relationship between number of epiphytes and
vascular species (tab. 2). Number of lichens with cyanobacteria, and
bryophytes however, correlated positively with number of nutrient
demanding vascular plants (tab. 2). Cumulative species-area curves
showed that epiphytes, especially lichens, were the main contributors
to forest plant biodiversity (fig. 2). Lobaria pulmonaria seems to be a
suitable indicator species of (1) forest ecosystems with long ecological
continuity, and (2) of forests with a large number ol rare species.
Bacidia laurocerasi is reported as new to Norway.

Yngvar Gauslaa, Norges Landbrukshogskole, lnstitutt for Biologi og
Naturtorvaltning, Postboks 5014, N-l432 As.

Innledning
En viktig milsetting i naturvernet er d
bevare diversiteten i naturlige pkosyste-
mer. Etablerte naturreservater i skog er
imidlertid i stor grad valgt ut pA grunnlag
av forekomst av sjeldne arter av hOyere
planter, ogleller pA grunnlag av forstlige
vurderinger, pA tross av at artstallet av
hgyere planter bare utgjgr en brgkdel av
det totale artstallet av norske skogsplan-
ter. En mer systematisk registrering av
lav, moser og sopp gjores ikke som ledd i
utarbeidelsen av verneplaner for skog,

sjolv om disse gruppene av planter inne-
holder flere truete skogsarter enn de h6y-
ere plantene (Storkersen 1992). Blant de
lavere plantene ser det ut til A finnes
mange gode indikatorer pA skoger som
har lang, ubrutt Okologisk kontinuitet.
Slike kontinuitetsindikatorer er begren-
set til arealer som ikke har vart utsatt
for forstyrrelser i stor skala som skog-
brann eller flatehogst over perioder pA
noen hundre Ar. En slik art er lungene-
vet, Lobaria pulmonarlo. Denne store,
vakre og igynefallende lavarten er en av
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de mest vanlige representantene for det
artsrike epifrttiske plantesamfunnet
Lobarion, dominert av laver innen blad-
lavslektene glyelav, Collema, trpnderlav,
Erioderma, hinnelav, Leptogium, never-
lav, Lobaria, vrengelav, Nephroma, mus-
Iinglav, Normandina, filtlav, Pannaria,
svartfiItlav, Parmeliella, prikklav, Psez-
docyphellaria og porelav, Sticta. Dette
samfunnet er pA drastisk tilbakegang
over det meste av Europa (Hilitzer 1925,
Degelius 1935, Wilmanns 1962, Wirth
1968, 1976, 1987, Rose I976, 1988,
Seaward & Hitch 1982, Ldfgren &
Moberg 1984, Gilbert 1986, Hallingbiick
1986, 1989, Hallingbtick & Martinsson
7987, Hallingbeick & Olsson 1978,
HallingbAck & Thor 1988, Databanken
ftir hotade arter 1991). Lungeneveren er
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pA tilbakegang ogsA i Norge, sjglv om den
fortsatt ikke kan sies A vare en truet art.
Den er tatt i bruk som kontinuitetsindi-
kator i skoger i England (Rose 1976), i
Sverige (Karstr6m 1992) og i Norge
(Bredesen et al. 1993).

Kontinuitetsskoger regnes ofte for 6 ha
en hpy artsdiversitet, og et spesielt hgyb
antall av sjeldne og spesialiserte arber.
For A undersoke i hvilken grad lunge-
neveren er egnet til A indikere (1:) et hoyt
antall sjeldne arter pA lokaliteten, samt
(2:) habitater med hoy diversitet, ble fore-
komst av denne arten brukt som utvalgs-
kriterium for analyseflater i Ostmarka
naturreservat. Arbeidet er et delstudium
i en storre Okologisk undersokelse av
Lobarion i Ostmarka naturreservat med
hovedvekt pA barkkjemi sett i relasjon til

Figur 1

a: Lokalisering av undersokelsesomrddet er angitt med svart firkant.
b: Utbredelse av lungenever (Lobaria pulmonaria, prikker) i Ostmarka naturreservat, ca 20
km sgrgst for Oslo sentrum. Stiplet linje representerer reservatgtensa. Vannene er skyggelagt.

a: Location of the study area is given with a black square.
b: Distribution ol Lobaria pulmonaria (dots) within Ostmarka Forest Reserve,59"50'N, 11'03'E,
about 20 km southeast of Oslo city centre. Hatched line represents the boundary of the reserue.
Shaded areas represent lakes.
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jordegenskaper og sur nedb6r (Gauslaa,
in press).

Lokalitetsbeskrivelse
Ostmarka naturreservat i Akershus er et
av de fA st6rre barskogsomr6dene i lav-
landet pA Ostlandet som over store deler
er relativt lite pAvirket av flatehogster.
Det har et areal ph, I2,5 km', og h6yde-
laget varierer fra ca 200 til 345 m.
OmrAdet har en variert topografi med
mange vann (fig. 1) og skarpe daler som
det er kronglete i krysse. Reservatet er
veglost til tross for at det bare er 20 km
s4t4st for Oslo sentrum. Fra de nermeste
skogsvegene tar det minst 30 minutter A
gA til reservatgrensa.

De lavereliggende skogene nrcr vass-
drag som egnet seg for floting av tommer,
er preget av gamle hogster. I folge Qk-
land (in press) ble plukkhogst praktisert i
reservatet inntil all hogst opphprte for ca
60 Ar siden. Det virker imidlertid som om
denne plukkhogsten var ganske hard
langs vassdragene. Sjolv om disse omrA-
dene nA har eller berynner A fA hogstmo-
den skog igjen, mangler de trolig kontinu-
itet i tresjiktet.

Skogene som har lengst kontinuitet lig-
ger et stykke unna flotingsbare vassdrag.
Datering av enkelttr&r av gran har vist
alder opptil 227 hr (Hoel 1993). Flere av
de skrinne Askammene har vart utsatt
for brann, og mangler fOlgelig kontinuitet
i tresjiktet. KontinuitetsomrAdene er der-
for ofte lokalisert til frodigere og friskere
smAdaler og avre deler av brattere og
rikere lisider som ikke sA lett brenner, og
som var tungt tilgiengelige for tidligere
tiders tgmmerhoggere. Det ser imidlertid
ut til at kontinuiteten i reservatet hoved-
sakelig er knyttet til tresjiktet. Konti-
nuitet i tilgang pA grovt, dodt og liggende
trevirke ("lAgekontinuitet") mangler i de
fleste skogene som ser ut til 6 ha kontinu-
itet i tresjiktet. Det betyr trolig at det har
vert drevet en forsiktig form for plukk-
hogst sjolv i ganske avsidesliggende be-
stand. I flere bestand kan man se store
mengder dgdt trevirke av relativt ensar-
tet nedbrytningsgrad, trolig barkbillean-
grep eller vindfellinger fra 1970-tallet.
"LAgekontinuitet" har man imidlertid
bare dersom det over tid er mer eller min-

Lungeneuer I2I

dre jevn tilgang pA dode trer av relativb
grove dimensjoner.

Metodikk
I alt 19 feltdager i 1991-1992 ble brukt for
A gi gjennom det meste av reservatet pA
leting etter trer med lungenever. Om-
rAdene Ost for Krokvannet og Tappen-
bergvannet ble ikke besgkt av tidsmessi-
ge grunner. Hver gang et tre med lunge-
never ble observert, ble alle arter av epi-
fyttiske laver og moser pA stammen over
rotbasis og opp til 2 m hgyde notert.
Omkring hvert tre ble det lagt en sirkel-
formet flate med radius 3 m, med det ana-
lyserte treet i sentrum. Her ble aIIe arter
av karplanter notert. PA lokaliteten ble
det forpvrig lett etter spor av tidligere
branner og hogster i form av gamle stub-
ber eller brannsir pi trer.

Materialet ble brukt til A lage kumula-
tive art-areal kurver for sammenhorende
epifytt- og bunnvegetasjon. Rekkefolgen
pA analysene ble forst randomisert.

Epifyttvegetasjon (lav og
moser)
Totalt 43 trar ble analysert innenfor eller
nar inntil reservatet (fig. 1) med tilsam-
men 150 arter av epifytter, derav 105 lav
og 45 moser (tab. 1). Disse artene ble fun-
net pA et analysert barkareal pA tilsam-
men 95,5 m', som tilsammen legger
beslag pA et grunnflateareal i skogen pA
omlag bare 5 m'. Omlag \Vo av Norges lav
og moser ble folgelig funnet pA bare 5 m'
av Norges areal. Artstallet av epifytter
varierte fra L4 til 43 pA en trestamme,
med et gjennomsnittlig epifyttantall p6,

25,6. Det storste antallet lav som ble fun-
net pA en trestamme var 35, det tilsvar-
ende tallet for mosene var 25.

Lungeneveren ble funnet pA osp,
Populus tremula, n=19, selje, Salix
caprea, rt=I4, spisslpnn, Acer platanoides,
n=5, rogn, Sorbus aucuparia, n=3 og
bjork, Betulq., n=2, alltid i grandominerte
bestand. Ytterligere ca 10 trrer ble fun-
net, men ble ikke analysert av tidsmessi-
ge grunner. Disse er imidlertid med i fig.
1. De fleste trarne ble funnet i skog med
kontinuitet i tresjiktet. Noen fA ganger
ble lungenever funnet i gamle bestand
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Tabell l
Liste over epifytter som er funnet pA de 2 nederste metrene av trestammen p6 trar hvor lunge-
nevet (Lobaria pulmonario) vokser i Ostmarka naturreservat. Lavnavnene f4lger Santesson
(1993). Tallene _angrr truethet i Sverige ifolge Databanken ftir hotade arter (1gg1); 0:
Forsvunnet.fra Sverige, 1: akutt truet, 3: sjeldne, 4: hens5mskrevende. m: "main species';, b:
?on-us species", begge brukt til beregtring av en ny indeks for okologisk kontinuitet (lqfnC)'fo"

Storbritannia (Rose 1992), og x: moser som finnes i skoger med lang Okologisk kontinuilet i
England (Rose 1992), i: moser som indikerer verneverdig skog i Sverile (Hafingb:ick 1991), #:
lav knyttet til gammel skog i fBlge Purvis et al. (1992). le fleste aften6 er belagt"i NlH-herta-
riet.

List of epiphytes found on the lower 2 meters trunks with Lobaria pulmonaria in Ostmarka Forest
Reserve. Nomenclature for lichens follows Santesson (1993). Numbers indicate categories in
Sweden for threatened species according to Databanken for hotade arter (19g1 ); 0: Jxtinct, 1:
endangered, 3: rare, 4: endanger*,1ry qrain species, b: bonus species, both used for calculating
an index of elological c_ontinuity (NIEC) for UK (Rose 1992), and *: mosses in forests with long
continuity in England (Rose 1992), ri: bryophytes indicating high nature conservation values in
Swedish woodland sites (Hallingbtick 1991), #: lichens restricted to old forests according to purvis
et al. (1992). Most species are deposited in NLH-herbarium.

Lav (lichens):
Acrocordia gemmata
Alectoria sarmentosa
Arthonia didyma
A. cf. muscigena
Arthopy re nia I ap p onina
Bacidia absistens #
B. beckhausii #
B. circumspecta b, #
B. laurocerasi
B. rubella
B. subincompta b, #
Biatora carneoalbida
B. effiorescens
B. epixanthoides m, #
B. gyrophorica #
B. heluola
B. uernalis #
Bryoria bicolor 4
B. capillaris
B. fuscescens
Buellia griseouirens
Calicium glaucellum
C. lichenoides
C aloplaca flau orube sce ns
Catinaria atropurpurea m, #
Cetraria chtorophitla
C h a e no the c a c iry"s o cep h al a
C. gracillima 4'
C. xyloxena
Collema flaccidum
C. subnigrescens 4
Cystocoleus ebeneus
Dimerella pineti
Euernia prunastri
Fuscid,ea arboricola
F. pusilla
Graphis scripta
Heterodermia speciosa I
Hy p oce no rny c e le u c oc oc c a
Hypogymnia bitteriana
H. physodes
H. tubulosa
Imshaugia aleurites

Japewia subaurifera
le cdnord s.u o I u sca gruppe
Lectdea albolusce sce ns
L. betulicola'
L. erythrophaea
L. nylanderi #
Lecidella euphorea
Lepraria incana coll..
Le p r ol oma tne mb r ana,ce a
Leptogium teretiusculum m
Lobaria pulmonaria m
L. scrobiculata m
Lopadium disciforme
Loxospora elatinum m, #
Megalaria grossa 4, #
Melanelia fuliginosa
Micarea prasina
Mycob lastus sanguinarius
M. fucatus
Mycobilimbia hypnorum
Nbphroma bettiin
N.-laeuigatum 4, m, #
N. parile m, #
N. resuninatum
Ochrol ech ia and,rosyn cr

O. microstictoides""
O. pallescens
O. turneri
Pachyphiale fagicola #
Pannaria pezizoides
Parmelia saxatilis
P. sulcata
Parmeliella triptophylla m
Parmeliopsis ;m6tg;a
P. hyperopta
Peltigera canina
P. collina m
P. horizontalis m. #
P. leucophlebia
P. polydactyla
P. praetextata
Pertusaria albescens
P. amara
P. coccodes

P. hemisphaerica
P. leucostorna
P. ophthalmiza
Phlyctis argend
Physcia caesia
Placynthiella dasaea
Platismatia glauca
cf . Polvblastia lAponimia
P se u db u e r n ia fu ifu r ac e a
Ramalina farinacea
Rinodina archaea
R. degeliana 3
R. sheard,ii
Sticta fuliginosa 0, m, #
Thelotrerna lepadinum m, #
Usnea filipendula
Vulpicidia pinastri
Xanthoria parietina

Moser (bryophytes):
Am bly stegiella su btili s
Antitrichid curtipendula Q
Barbilophozia barbata
B. lycopodioides
Ble p harosto m a trich op hy lla
Brachythecium populb u"m *
B. reflbxum
Bryum capillare
Dicranum scoparium
D rep anocl adi s uncinatu s
E urhynchium ansustirete
E. schleicheri "
Frullania dilatata
F. fragilifolia *
H et erocladium di mor p hum
Homalia trichomanoides -{', i
Homalothecium sericeum*. Q
H y I oc o m,iurn sp lende ns
H. umbratum iL
Hypnum cupressiforme
Isothectum myurum *
Lejeunia cauilolia n, Q
lophocolea heterophylla
L. mrnor
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Lophozia longidens
Metzgeria furcata
Mnium stellare x
Neckera crispa iL
N y holmiell a obt usifolia
Orthodicranum montanum *
Orthotrichum sp.

Plagiochila porelloides *
Plagiothecium sp.
Pleurozium schreberi
P seudoleskella neru osa
Ptilidium pul c her rimum
Ptilium crista-castrensis Q
Pylaisia polyantha

Lungenever I23

Radula cornplanata *
Rhodobryum roseurn
Rhytidiadelphus loreus *, Q
R. triquetrus *
Tetraphis pellucida *
Timmia austriaca
Ulota crispa

med brannspor, men i slike tilfelle var det
alltid kort avstand til livskraftige lunge-
neverforekomster i skog med lang konti-
nuitet.

Relativt mange av lavartene hadde blA-
grgnne bakterier som fotobiont. De fleste
av disse er karakterarter for plantesam-
funnet Lobarion. I en undersgkelse av
epifyttbiomassen i en nord-amerikansk
barskog var det slike lav, samt moser som
okte mest med okende bestandsalder.
Moser og lav med bligrgnne bakterier
utgjorde praktisk talt 0 Vo av epifyttbio-
massene ved en bestandsalder mindre
enn 145 Ar, men representerte hoved-
tyngden av biomassen nir bestandet ble
mer enn 400 Ar (McCune 1993).

PA trerne med lungenever vokste det
flere interessante arter. Den mest inter-
essante arten er kanskje elfenbeinslav,
Heteroderntia speciosa, funnet pA ei osp,
en art som er akutt truet i Sverige
(Databanken ftir hotade arter 1991). I
Norge regnes den ogsA som truet, og ser
ut til A vere begrenset til et fAtall lokali-
teter i sentrale og gstlige omrAder av SOr-
Norge. Samtlige tidligere forekomster
med unntak av en i Nord-Fron er pA berg-
vegger og steiner. Den ble samlet pA
1800-tallet pA en ukjent lokalitet i gamle
Christiania, men er ikke siden sett i Oslo,
heller ikke i Akershus. I Mellomeuropa er
den kjent i tilsvarende epifyttiske Loba-
rion-samfunn som i Ostmarka (Wirth
1968). En annen interessant art er rund
porelav, Sticta fuliginosa som i fplge
Databanken ftir hotade arter (1991) er
utryddet fra Sverige. Sticta fuliginosa er
vanligere i Norge, sA vanlig at den forelp-
pige ikke er fgrt opp som sArbar. Pd
Ostlandet er den imidlertid omtrent like
sjelden som i Sverige, og dette nye funnet
er det fprste funnet av arten pA gstsida av
Osloforden. Videre ble et vakkert fertilt
eksemplar av Rinodina sheardii funnet
pA en trestamme, en til da ubeskrevet art
som bare var kjent fra to lokaliteter i

Alaska, samt en kollekt fra fossrgykpAvir-
kete grankvister fra Oppland (Tgnsberg
1992). Bacidia laurocerasi ble funnet som
ny for Norge pA 2 seljetrrer og 2 spisslon-
ner. Andre kontinuitetsarter, som ialle-
fall er sjeldne pA Ostlandet, er kort troll-
skjegg, Bryoria bicolor, kystvrenge, Neph-
ronxa laeuigatum, samt skorpelavene
Bacidia absistens, Chaenotheca gracilli-
md og Thelotrema lepadinum. Artslista i
tab. 1 inneholder forovrig en rekke arter
som regnes som kontinuitetsindikatorer i
Storbritannia eller som stAr pi den sven-
ske rodlista (Databanken ftir hotade arter
1991).

Nir det gjelder mosene, stir ingen av
artene i tab. 1 pA den forelgpige lista over
norske truete arter (Storkersen 1992).
Det er kanskje ikke sA merkelig siden
bare omtrent 1Vo av vAr moseflora er
knyttet til bark som substrat (Halling-
biick 1992). Endel truete moser er knyttet
til "lAgekontinuitet" (Andersson & Hytte-
born 1991), og slike habitat ble ikke ana-
Iysert. Likevel ble det funnet endel moser
som regnes som indikatorer pA kontinui-
tetsskog bdde i England og i Sverige (tab.
1).

Bunnvegetasjon av hpyere
planter
Rundt de 43 analyserte trrerne ble det
funnet tilsammen 76 aftet av karplanter
pA et analysert areal som sammenlagt
utgjgr 1176 m'. Artstallet varierer fra 5
til 31 per analyseflate, med et gjennom-
snitt pA 16,7. Artene er som fglger:.

1. Kravfulle arter: spisslgnn, Acer
platanoides, trollbar, Actaea spicata, blh-
veis, Anemone hepatico, gulaks, Anthox-
anthum odoraturn, hundekjeks, Anthr-
iscus syluestris, snerprpyrkvein, Cala-
magrostis arundinacea, fagerklokke,
Campanula persicifolia, fingerstarr,
Carex digitata, liljekonvall , Conuallaria
m.ajalis, tysbast, Daphne mezereum,
ormetelg, Dryopteris filix-mas, krattmjgl-
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ke, Epilobiunx nlontdnuzr, skogsvingel,
Festuca altissima, markjordber, Fraga-
ria uesca, myskemaure, Galium triflorum,
urakatt, Geranium robertianum, skog-
storkenebb, G. syluaticum, fugletelg,
C4tmnocarpium dryopteris, skogsveve,
Hieracium syluaticum coll., skogsalat,
Lactuca muralis, knollerteknapp, Lat-
hyrus montanus, vArerteknapp, L. uer-
nus, leddved, Lonicera xylosteum, smh-
marimjelle, Melampyrum syluaticum,
hengeaks, Melica nuto,ns, myskegras,
Milium effusum, gaukesyre, Oxalis aceto-
sella, firblad,, Paris quadrifolia, nattfiol,
Platanthera sp., kranskonvall, Polygona-
tum uerticillatum, hegg, Prunus padus,
tAgeber, Rubus saxatilis, selje, Salix
caprea, rOd jonsokblom, Silene dioica,
l6vetann, Taraxacum sp., Iegeveronika,
Veronica officinalis, krossved, Viburnum
opulus, gjerdevikke, Vicia sepium, skog-
vikke, Vicia syluatlco, skogfiol, Viola riui-
nlana.

2. Ngysomme arter: rgsslyng, Cal-
luna uulgarls, smyle, Deschampsia flexuo-
sa, knerot, Goodyera repens, linnea,
Linnaea borealis, hArf4rtle, Luzula
pilosa, maiblom, M aj anthemum bifolium,
stormarimjelle, Melampyrum pratense,
nikkevintergr4nn, Orthilia secunda, gull-
ris, Solidago uirgaurea, skogstjerne,
Trientalis eu.ropaea, blAber, Vaccinium
myrtillus, tyttebrer, V. uitis -idaea.

3. Fuktighetskrevende arter: slgke,
Angelica syluestris, skogburkne, Athyr-
ium filix-fentina, skogrpyrkvein, CoIa-
magrostis purpurea, flaskestarr, Carex
rostrata, grAstarr, Carex canescens, Ltoll-
uft, Circa,ea alpina, hvitbladtistel,
Cirsium helenioides, broddtelg, Dryop-
teris carthusiana, sauetelg, D. expansa,
skogsnelle, Equisetum syluaticum, mjod-
uft, Filipendula ulmaria, hengeving,
Thely pteris phegopteris.

4. Indifferente arter, eller med spe-
siell Okologi: bjork, Betula sp., geite-
rams, Epilobium angustifolium, gran,
Picea abies, furu, Pinus syluestris, sissel-
rot, Polypodium uulgare, osp, Populus tre-
ntula, einstape, Pteridium aquilinum,
bringebrer, Rubus idaeus, smgrbukk,
Sedum maxirnum, rogn, Sorbus aucupa-
ria.

Kravfulle arter har en tendens til 6
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ekskludere noysomme arter. De har sam-
tidig en tendens til A vokse sammen med
fuktighetskrevende arter (tab. 2), noe
som henger sammen med at sigevannet i
jorda ofte er anriket av mineraler.

Mange av blomsterplantene som mys-
kemaure, tysbast, vArerteknapp, leddved,
skogsvingel, nattfiol, kranskonvall, skog-
vikke, trollurt, knerot og krossved er
svert sjeldne arter i Ostmarka naturre-
servatet, og ville neppe blitt registrert om
en hadde lagt ut 43 tilfeldige analysefla-
ter d 28 m'i det store reservatet som er
dominert av fattige gran- og furuskoger.

Sammenheng mellom epit/tt-
og bunnvegetasjon
Det er ingen sammenheng mellom antall
epifytter pA nedre del av trestammen og
antall arter av hoyere planter pA bakken
omkring analyserte trrer i f6lge korrela-
sjonsmatrisen i tab. 2.Falgelig er det ikke
gitt at en rik bunnvegetasjon gir en rik
epifyttvegetasjon. Det er faktisk en nega-
tiv, men ikke signifikant korrelasjon mel-
lom antall epifyttiske lav og antall krav-
fulle arter, og en positiv korrelasjon
(r=0,474, p<0,001) mellom antall lav og
antall nOysomme arter av hoyere planter
(tab. 2). Antallet av epifyttiske moser der-
imot er klarb positivb korrelert med antal-
kravfulle arter av hgyere planter i felt-
sjiktet (r=0,549, p<0,001), antall fuktig-
hetskrevende arter (r=0,467, p<0,01), og
negativt korrelert med antall noysomme
karplanter (r=-0,314, p<0,05). Om en
imidlertid ser pA de lavene som har blA-
grgnne bakterier som fotobiont, er antal-
Iet slike arter sterkt positivt korrelert
med antall epifyttiske moser (r=0,660,
p<0,001) sA vel som antall kravfulle arter
av hoyere planter (r=0,629, p<0,001). De
fleste av disse lavene, sammen med endel
av mosene, er karakterarter i det epifyt-
tiske plantesamfunnet Lobarion. FOlgelig
kan en si at Lobarion har en forkjerlighet
for jordbunnsmessig rike lokaliteter, noe
allerede tidligere studier indikerte
(Gauslaa 1985, Farmer et al. 1991, Bates
1992).

Diversitet
Ved A se pA hvordan det samlete artstal-
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8.7.6.5.4.3.1.
1. antall kravfirlle arter

Eutrophic spp.
2. noysomme arter

Oligotrophic spp.
3. sumparter

Moisture spp.
4. lav

Lichens
5. moser

Bryophytes
6. lav m/cyanobakterier

Lichens dcyanobacteria
7. antall hpyere planter

Vascular plants
8. antall epifutter

Epiphytes

1,000

-0,367 x 1,000

0,515 *** -0,420 ** 1,000

-0,107 ns 0,474**'o -0,179 ns 1,000

0,549 *** -0,314 * 0,467 ** -0,059 ns

0,629 *** -0,198 ns 0,325 x 0,078 ns

0,949 *** -0,110 ns 0,543 *** 0,013 ns

0,203 ns 0,244 ns 0,096 ns 0,842 ***

1,000

0,660 *** 1,000

0,530 *** 0,637 *** 1,ooo

0,489 *** 0,426 ** 0,299 ns 1,000

Tabell2.

Pearson korrelasjonsmatrise for antall kravfulle (1), noysomme (2) og fuktighetskrevende arter
(3) av hoyere planter pi bakken omkring analyserte trestammer. Tabellen viser korrelasjonsko-
effisienten (antall observasjoner: 43) og signifikansnivAet (*: p<0,05, **: p<0,01, ***: p<0,001,
ns: ikke sigrrifikant). Epifyttvegetasjonen pA analyserte trestammer opptil 2 mhgyde (provefla-
teareal er t,2-4,2 m'z, avhengig av trediameter) er representert ved fplgende variable: Antall lav
totalt (4), antall moser (5) og antall lav med blAgronne bakterier som fotobiont (6). Totalt antall
arter av hoyere planter pA bakken omkring trerne (7) og totalt antall epifytter (8, lav + moser)
er ogsi gitt.

Pearson correlation matrix including number of eutrophic (1), oligotrophic (2) and moisture deman-
ding species (3) of vascular plants on the ground around analysed stems. The matrix shows the cor-
relation coefficient (number of observations: 43) and level of significance (-: p<0.05, --: p<0.0'l , -*-:
p<0.001, ns: not significant). The epiphytic vegetation on analysed stems up to 2 m heigth (relev6s
size 1 .2-4.2 m', depending upon stem diameter) is represented by following variables: Total number
of lichens (4), number of bryophytes (5), and number of lichens with cyanobacteria (6). Total number
of vascular plant species on the ground around the stems (7) and total number of epiphytes (8:
lichens + bryophytes) are also included.

let stiger som funksjon av okende prove-
flateareal, fAr man informasjon om okosy-
stemets diversitet med tanke pi den eller
de organismegrupper man studerer. I
figur 2 er art-areal kurver plottet inn
separat for epifyttiske lav, epifyttiske
moser, og for bunnvegetasjonen av hgyere
planter omkring de analyserte trestam-
mene. Siden undersokelsen i forste rekke
er rettet mot epifyttene, er analysearealet
pA trestammene brukt som x-akse i fiSu-
ren. Det analyserte arealet av bunnvege-
tasjon er mer enn 12 ganger stprre enn
den analyserte barkovetflata, og ca 240
ganger stgrre enn grunnflatearealet av
den analyserte trestammen. Likevel er
kurven for de hgyere plantene presset inn
pA den samme x-aksen for sammenlik-
ningens skyld. PA denne mAten undervur-

derer man i allefall ikke de hoyere plante-
ne. Man kan kanskje ogsA si at de hpyere
plantene i feltsjiktet er omtrent 12 gang-
er storre enn mosene og lavene, og at for-
skjellene i storrelse rettferdiggior denne
tilpassing av aksene.

I starten forlgper kurvene for de hoyere
plantene og de epifyttiske lavene helt
parallelt. De 6 fgrste av de randomiserte
flatene har imidlertid si mye som 67Vo av
de hgyere plantene, men bare knapt 45Vo
av epifyttene. Artstallet av lav fortsetter
A stige med okende areal, mens kurven
for de hgyere plantene flater raskt av (fig.
2). Totalt sett er det dobbelt sA mange
epifytter som hpyere planter, til tross for
at store deler av epifyttfloraen per grunn-
areal ikke er analysert. I hver sirkelfor-
met flate ph ca 28 m2 er bare 6n trestam-
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Figur 2
Kumulative art-areal kurver for tilhgrende
artstall av epifyttiske lav og moser, samt
antall arter av hOyere planter pA bakken
omkring de analyserte trerne. Epifyttene er
bare registrert pA de 2 nedre meterene av tre-
stammer hvot Lobaria pulmonaria forekom-
mer. Analysert barkareal avhenger av diame-
ter pA det analyserte treet, gitt pA x-aksen.
Analysert bakkeareal har fast storrelse p6 28
m2.

Cumulative species-area curves for correspon-
ding numbers of epiphytic lichens and bryophy-
tes, and number of vascular plants on the
ground around analysed stems. Epiphytes are
only recorded on the lower 2 m ol stems where
Lobaria pulmonaria was recorded. Analysed
bark area depends upon the girth of the tree,
given in the abscissa. Analysed area of ground-
vegetation is fixed to 28 m'. The sequence of
relev6s is randomised.

me analysert, til tross for at det var andre
trestammer og treslag pA flata. Heller
ikke kvist- og greinfloraen ble analysert.
Det er dessuten endel lavarter og mange
mosearter som vokser pA bakken, pA
gamle stubber, pA steiner og bergvegger i
skogen. Hadde disse gkologiske gruppene
av lav og moser blitt tatt med, ville man
se enda klarere hvor stor del av plantedi-
versiteten i skog som er knyttet til lavere
planter. Den overveiende storste delen
av plantediversiteten i en boreal barskog
er fOlgelig knyttet til kryptogamene.
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I plot der artstallene ifig.2 ble satt opp
mot den naturlige logaritmen av akku-
mulert prlveflateareal, ble kurvene til
rette linjer med korrelasjonskoeffisienter
som varierte fra 0,954 (moser) til 0,985
(Iav). Vinkelkoeffisienten i slike plot er et
mAl for diversiteten, og den var 40,3 for
epifybtene, derav 27,1for epifyttiske lave-
ne og 13,2 for epifyttiske mosene, sam-
menliknet med 16,5 for de hpyere plante-
ne.

Nesten alle de analyserte trestammene
hadde store og gamle sAr som resultat av
gamle toppbrekk, greinbrekk, soppangrep
eller lynnedslag. Slike forstyrrelser ska-
per en markert nisjedifferensiering i liten
skala, sarlig i kjemiske faktorer, over
avstander pA fA cm (Gauslaa, in press). Et
tilsvarende forhold gielder for jordboende
skogsmoser i boreale granskoger. Trer
som blAser over ende i kontinuitetsbe-
stand uten A brekke, kan gi en kontinuer-
lig tilgang pA rotvelter med smA flekker
av blottlagt jord. Disse smAflekkene har
et spesielt mikroklima pA grunn av den
intakte skogen omkring, og grr dermed
grunnlag for en svart artsrik moseflora
(Jonsson & Esseen 1990), si vel som for
hgyere planter (Thompson 1980, Beatty
1984). FOlgelig ser det ut til at en kombi-
nasjon av kontinuitet i tresjiktet over et
storre omrAde og forstyrrelser i liten ska-
la pA ett enkelt tre er viktig for A opprett-
holde en hgy diversitet av ganske ulike
organismegrupper i skog.

Naturvernaspekter
Status for sArbare arter av busk- og blad-
lav i Norge er under utredning. Mange
skorpelav er stprre og mer ipynefallende
enn flere busk- og bladlav, men vi vet for
lite om vAre ca 1500 arter av skorpelav til
A vurdere truethetskategori. Norsk lavflo-
ra inneholder enn6 mange ubeskrevne
arter. De siste 9 Arene ble det for Norge +
Sverige i gjennomsnitt registrert hele 29
nye lavarter per Ar (Santesson 1993)!
Kontinuitetsskog er viktige refugier for
mange spesialister i vAr flora, ikke minst
for lavene. Det er grunn til A tro at med
den omfattende hogsten som nA foregAr i
de siste restene av kontinuitetsskogen, vil
arter bli utryddet fra Norge f4r de rekker
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A bli beskrevet. Man kjenner ikke til
introduserte arter av lav i norsk flora. i
motsetning til de h4yere plantene der
nesten 50 Vo av totalt artstall regnes som
innforte (Storkersen 7992).

Denne undersokelsen viser at lunge-
never, eller kanskje heller Lobarion er
godt egnet som en indikator for skoger
med hgy biodiversitet, bAde nAr det gjel-
der epifyttflora og til en viss grad ogsi
nAr det gjelder karplantefloraen. Lunge-
neveren oppfyller alle kravene som en
kontinuitetsindikator i skog bor oppfylle i
folge Hallingback (1991): (1) den er knyt-
tet til kontinuitetsskog hvor storskalige
forstyrrelser ikke har forekommet, (2)
den er en karakteristisk, lett kjennelig
art, (3) den er lett A se, og (4) den har en
vid utbredelse. I tillegg kunne man foye
til et siste punkt, nemlig at den lett kan
observeres ogs6 om vinteren nAr bakken
er dekket av sno. De fleste andre
Lobarion-artene oppfyller de samme kra-
vene som lungeneveren.

Norge har noen av de fineste og mest
intakte forekomstene av Lobarion i
Europa (Rose 1988), og har folgelig et
internasjonalt ansvar bAde for dette sam-
funnet spesielt, og for det pkosystemet
det indikerer. Det er derfor tragisk at vi
har fAtt en verneplan for barskoger hvor
de viktigste kontinuitetsartene verken
ble registrert eller vurdert. I England har
man laget en urskogsindeks (revised
index of ecological continuity) basert pA
forekomst av kontinuitetslav, i stor grad
Lobarion-arter (Rose 1976), som brukes i
naturvernarbeidet som ett av flere verne-
kriterier. Det er pA tide at lungenever, sA
vel som mange andre karakteristiske, lett
inventerbare Lobarion-arter registreres
og vurderes ogsA i Norge, for man hogger
de siste restene av den gamle blednings-
skogen. I denne sammenhengen mA det
nevnes at Lobarion-samfunnene i Ost-
marka naturreservat brerer preg av A

vare artsfattige reliktforekomster, trolig
hovedsakelig pA grunn av sur nedbor,
men ogsA fordi de potensielt beste lokali-
tetene som trolig var i bekkedaler og
langs vassdrag mangler kontinuitet i tre-
sjiktet (Gauslaa, in press). PA tross av at
reservatet inneholder endel interessante
arter, er ikke omrAdet spesielt egnet ver-
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ken til A bevare Lobarion eller truete lav
mer generelt. Et stort flertall av samfun-
nets karakterarter mangler fullstendig.

Takk
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Tpnsberg, Stefan Ekman, H6kon Holien,
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Skillekarakterer for kjempebiOrnekjeks'
Heracleum rnantegazzianufir' - og troms6'

palme - H.'laciniatum'

Anders Often og Gunnar Graff

Often, A. & Graff, G. 1994. Skillekarakterer for kjempebjornekjeks -

Heracleum mantegazzianum - og tromsopalme - H. 'laciniatum'- Blyttia
52:129-133.
Characteristics separating Heracleum mantegazzianum and H.'lacini-
atum'
- The two taxa Heracleum mantegazzianum Somm. & Lev. and H.'laci-
niatum'auct. scand. were observed growing together spontaneously at
Tromss, Troms county, Northern Norway. There are several indepen-
dent characteristics separating the two taxa, thereby supporting the
prevailing view of regarding the two as separate taxa.

Anders Often, Instituft for biologi og naturforualtning, p. b' 5014,
Norges tandbrukshogskole, N-l 432 AS

Gunnar Graff, Stalheimveien 16, N-9012 TROMSA

Lid & Lid (1994) skiller kjempebjgrne-
kjeks Heracleum mantegazzianun'L
Somm. & Lev. - og tromsgpalme - H. 'laci'
niatum'auct. scand. - pA at kjempebjgr-
nekjeks generelt er noe storre i alle
karakterer, har rodflekka stengel, kobla
eller finna blad og smalt eggforma frukt -

tromsgpalme har ikke rodflekka stengel,
har finna blad og breitt eggforma frukt.
Flora Europaea (Brummitt 1968) anfarer
i tillegg at tromsgpalme har blad delt i 5-
7 finner - uten at det stdLr hvor mange fin-
ner kjempebjgrnekjeksbladene vanligvis
er delt i.

I september 1993 fant vi kjempebjprne-
kjeks voksende sammen med tromsgpal-
me i Tromsg. Lokaliteten gav oss mulig-
het for A studere morfologiske forskjeller
mellom de to taksa, voksende under ens
betingelser. Ut fra karakterene fruktstor-

relse, fruktform og stengelpigmentering
var det rimelig lett A dele individene inn i
to grupper (unntatt ett individ som syn-
tes A vare en hybrid). Denne todelingen
viste seg A sammenfalle med en del
karakterer som ikke er omtalt i Lid & Lid
(1994) og Flora Europaea (Brummitt
1968). Disse karakterene, foruten pig-
mentkarakteren, omtales i denne artik-
kelen.

Materiale og metoder
Lokaliteten, som ligger i Breivika nord pA
Tromsgya, rett Ost for Institutt for biologi
og geologi (UTM-koordinat: 34 W DC
21,31; ca 60 mo.h), ble studert 07.09.1993
og 13.09.1993. Over et areal pi ca 500 m',
i kanten av bjorkeskog og pA ruderat-
mark, vokste et tyvetalls ferbile individer
kjempebjprnekjeks, og ca 10 fertile indivi-
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Fig. 1. Kjempebjornekjeks - Heracleum man-
tegazzianum - i Breivika, Tromsp. Fotograf:
A. Often,07.09.1993.

Heracleum mantegazzianurn at Tromso, Troms
county, northern Nonray. Photograph: A.
Often, 07.09.1993.

der tromsgpalme (se Often Igg4 for ngy-
aktigere beskrivelse av lokaliteten). For 4
individer av hvert takson ble det regis-
trert 10 karakterer (tab. f). I tillegg er 3
karakterer knyttet til det blomstrende
skuddet, 4 bladkarakterer og livslengde
vurdert (tab. 2).

De 10 fgrste karakterene er registrert
slik (for karakter 11-18. se tab. 2):

1. Hgyde: Fra bakken til underkant av
Overste storskjerm, i cm.

2. Diameter: Diameter av storste stengel
ca 20 cm over bakkenivA, i cm.

3. Rodpigmentering: Type rOdpigmente-
ring pi den stgrste stengelen, fra bak-
keniv6 til ca halweis oppover stenge-
len, foruten pA de nedre bladslirene, og
nedre del av bladstilkene; A. Store vin-
rgde, som regel usammenhengende
flekker; B. Mer eller mindre sammen-
hengende, vinrgd pigmentering som
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avtar gradvis i fargemetning oppover
stengel og bladstilk.

4. Antall stengler: Forste tall angir
antall hovedstengler, som oftest av
omtrent samme storrelse. Det andre
tallet angir antall sidestengler, d. v. s.
stengler som er maksimum 2/3-deler
sA lange og under halvparten sA tykke
som hovedstenglene.

5. Antall storskjermer: Antall storskjer-
mer pi individets stgrste stengel

6. Antall aborterte storskjermer: Antall
skjermer pA stprste stengel som ikke
barer normalt utviklede frukter.

7. Antall storskjermer i blomst om hps-
ten: Antall skjermer pA storste stengel
som bar blomster med friske kronblad
i september.

8. Bladlengde: Bladplatelengde pA stor-
ste rosettblad, i cm.

9. Bladbredde: Bladplatebredde pA stgr-
ste rosettblad, i cm.

10. Smak: A. Anislignende; B. Bitter.
For karakterene 11-18, se tab. 2.

Vurderingen av karakterene i tab.2 og
den pAfOlgende tolkningen av kombinerte
karaktertrekk, bygger pA populasjonene
av kjempebjornekjeks og tromsppalme i
Breivika, foruten erfaringer med tromso-
palme andre steder pA Tromspya.

Resultater
Tab. 1 viser registreringen for de 8 mAlte
individer for 10 karakterer. De 4 forste
individene er kjempebjprnekjeks, de 4 sis-
te er tromsgpalme. Tab. 2 viser de 8 vur-
derte karakterene. Livslengde (karakter
18) skal kommenteres spesielt. Tromsp-
palme kan pA Tromsoya danne svere
tuer med en samlet rothals pA opptil 0,5 -
1,0 m i diameter, ofte med 5-15 blom-
strende stengler. Tuene legger pA seg fra
Ar til Ar, og ett individ kan bli ganske
gammelt og blomstrer Ar etter Ar. Den
innflOkte prelerota f6r etter hvert en knip-
perotlignende form. Det er som regel lite
frpplanter rundt morplanten.

Kjempebj6rnekjeksindividene i Brei-
vika synes 6 vere monokarpe (6ngangs-
blomstrende). Rothalsen hos hvert enkelt
individ har relativt liten diameter. PA
flekker med Apen jord er det tett i tett
med smiplanter. Vi fant ingen store, opp-
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Fig. 2. Troms6palme - Heracleum 'laciniatum' - pa sgndre del av Tromsoya, Troms6. Fotograf:
A. Often. 13.09.1993.

Heracleum'la,ciniatum'at Tromso, Troms county, northern Norway. Photograph: A. Often,
13.09.1993.

Fig. 3. Velutviklede rosettblad av kjempebjgrnekjeks - Heracleum mantegazzianum - tll ven-
stre, og tromsopalme - H. 'laciniatum' - ttl hoyre. Kjempebjornekjeksbladet er ca 0,8 m x 0,8 m.

Fully developed rosette-leaves of Heracleum mantegazzianum - left, and Heracleum 'laciniatum' -

right. The leat of H. mantegazzianum is approximately 0.8 m x 0.8 m.
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lagt flerArige tuer. Dette kan skyldes at
introduksjonen er av svert ny dato slik at
individene ikke har rukket A vokse seg
store, men ut fra tueform og -st6rrelse, og
tettheten av ungplanter er det mer rimlig
A tolke kjempebj6rnekjeks som mono-
karp.

Kombinerte karaktertrekk
Forskjellen i livslengde synes v&re en
nokkelkarakter. En rekke karakterfor-
skjeller (k. l, 2, 4, 5, 6, og 7) kan tolkes
som en kombinert livslengdekarakter:
Den monokarpe kjempebjgrnekjeksen mA
Iite pA 6n enkelt fruktsetting. Ved blomst-
ring danner hvert individ 6n stor, fertil
stengel (og ofte en eller to mye mindre
sidestengler). PA den markerte hoved-
stengelen er det mange skjermer hvorav
de fleste setter frukt. Fruktsetting ogsA
pA sideskjermer gigr at fruktmodningen
fgrst skjer sent pA hgsten.

Den flerArige tromsopalmen satser der-
imot pA moderat, gjentatt fruktsetting.
Det blomstrende skuddet er mindre enn
hos kjempebjOrnekjeks, og sideskjermene
aborterer oftest slik at bare midtskjer-
men setter modne frukter. PA gamle indi-
vid kompenseres dette noe ved at det dan-
nes mange jevnstore skudd som hvert
barer frukter pA midtskjermen.
Aborterte sideskjermer $Or at fruktene
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pi toppskjermen kan modne allerede i
begynnelsen av september.

Forskjell i karakterene skjermform (k.
12) og form pA sideskjermstengler (k. 13)
kan tenkes A vere et resultat av ulik
skjermstorrelse og ulikhet med hensyn pA
abortering av blomster pA sideskjenner.
Resterende studerte karakterer blir da
smak, rOdpigmentering og diverse smAka-
rakterer i bladet.

Diskusjon
Det mA understrekes at sammenligning-
en mellom kjempebjornekjeks og troms/-
palme kun bygger pA materiale fra
Tromsoya. Slik vi kjenner artene, synes
de begge A vere ganske variable.
Hvorvidt de omtalte karakterene holder
mAl for et storre norsk materiale gjenstAr
A undersoke - de store Heracleum-beiste-
ne er naturlig nok dArlig representert i
norske herbarier (pA Botanisk museum,
Oslo lA det f. eks. 8 innsamlinger av kjem-
pebjornekjeks fra Norge).

I fplge Flora Europaea (Brummitt
1968) kan kjempebj6rnekjeks oppfore seg
som to6rig, flerArig eller monokarp. Ut
fra at en rekke av de observerte karakter-
forskjellene kan tolkes som et resultat av
ulik livslengde, kunne det derfor vere
fristende A oppfatte tromsopalme som en
flergangsblomstrende form av kjempe-

Tab. 1. 10 registrerte karakterer for kjempebjprnekjeks - Heracleum mantegazzianum - individ.
L-4, og troms0palme - Heracleum 'laciniatum' - individ 5-8. Alle mAlinger er gjort den
07.09.1993 pA individer som vokste sammen i Breivika, Troms6.

10 measured characters lor H. mantegazzianum, individuals 1-4, and H.'laciniatum', individuals Nos
5-8; all measurements made 07.09.1993 on individuals growing together at Breivika, Tromss.

Karakter \Individnummer

1. Hoyde
2. Stengeldiameter
3. Rodpigmentering
4. Antall stengler
5. Antall storskjermer
6. Antall aborterte storskjermer
7. Antall sentblomstrende storskjermer
8. Bladlengde
9. Bladbredde
10. Smak

Kjempebjornekj eks ( 1-4)
H. mantegazzianwn

r234

Tbomsgpalme (5-8)
H.'laciniaturn'

567
2r0
4
B

8

240
4
B
1

5
3
0
64
43
A

I
8
I
0
43
34
A

320 255 280 295 262 233
875,5643,5
AAA-BABB
1+1 l+2 | l+2 1 3
2413816518
00104t7
558700
167 99 76 87 48 72
r20 L23 103 99 40 68
BBBBAA
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Tab. 2. Registrete blomstrings- og rosettbladkarakterer for kjempebj0rnekjeks - Heracleum
mantegazzianum - og tromsopalme - H. 'laciniatum'.

Registered flowering and rosette-leaf characters lor Heracleum mantegazzianum and H. 'lacinia-
tum'.

Karakter \Art

11. Fruktmodning

12. Tverrsnitt av skjerm

13. Form pri sideskjermgreiner

14. Finnethet

15. Endefinne

16. Bladrand

KjempebjOrnekjeks
H erqaleum mante g azzianum

Bare gr0nne frukter i september (fig. 1)

Som regel flatt halvmAneformet

Oftest rette (fig. 1)

2 frie, flikete finnepar (fig 3.)

Bred, dypt kloftet endefinne med
bred bladplate langs midtribben (fig. 3)

Utdratte spisser med tanning som ofte
gir inntrykk av dobbeltanning (fig. 3)

Tloms6palme
H er ac leun' laciniatum'

Alle frukter brune i september
6e.2)

Som oftest ganske hgyt
halvmAneformet

Oftest rette med en markert
bue ytterst nar skjermen (fig. 2)

3 frie, flikete finnepar (fig. 3)

Smal, dypt kloftet endefinne
med smal bladplate langs midt-
ribben (utydelig pA fig. 3)

Enkeltanning (fig. 3)

17. 'Bladorer'pA annet finnepar Inntil bladets midtribbe er 2 tydelige, 'Blad0rer' mangler (fig. 3)
noe oppbpyde fliker (fig. 3)

Engangsblomstrende (monokarp) Flergangsblomstrende18. Livslengde

bjgrnekjeks. Men forskjeller i tilsynela-
tende uavhengige karakterer som smak,
pigmentering, froform (NB! Ikke regis-
trert eksplisitt i denne undersgkelsen) og
ulike smikarakterer i bladet, taler for at
kjempebjornekjeks og tromsopalme biolo-
gisk sett er ulike evolusjonare linjer som
fortjener taksonomisk rang pA underart-
eller artsnivA.

Litteratur
Brummitt, R. K. 1968. Heracleum L., s. 364-366, i

Tutin, T. G. et al. (eds.) Flora Europaea, Volwne
2. Cambridge University Press, Cambridge.

Lid, J. & Lid, D.T. 1994. Norsh flora. 6. utgAve ved
Reidar Elven. Det norske samlaget, OsIo.

Often, A. 1994. Kjempebjprnekjeks (Heracleurn
mantegazzianwn) og kanhende H. laciniatum x
mantegazzianum i Tromso. Polarflokken (i trykk).
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@PPR@PI
Verneplan for Oslofjorden/Telemark-kysten
Direktoratet for naturtorualtning (kontaktperson Ingrid Angell-Petersen, tlf . 73 58 06 12)
har i samrAd med Miljoverndepartementet pAbegynt et registerarbeid med tanke pA A
utarbeide en samlet verneplan for hoyt prioriterte naturomrAder ved Oslofjorden/-
Telemark-kysten. PlanomrAdet omfatter strekningen fra svenskegrensen til Kragero
(Agder), herunder sjoomrdde4 alle oyer og en ca 1-3 km bred sone langs fasilaidet,
unntatt by-omrAder.
Utfra de etablerte reservater mv. "gjenverende vernebehov" vurderes. Verneplanen
skal f.eks. prave A fA med viktige lokaliteter for nasjonalt truede arter samt omrAder
med serlig hoyt biologisk mangfold. "Oslofjord-verneplanen" skal gi oversikt over hvilke
omrAder som bsr vernes etter naturloven, og hvilke objekter kommunene serlig mA ta
hAnd om i arealplanleggingen.

Dersom du kjenner viktige, ikke vernede omrider som bsr fagvurderes, kan du
ta kontakt med fylkesmennenes miljovernavdelinger ved:
Osfold: Geir Hardeng (sekr. for verneplanen) 69 2471 22
Oslo/Akershus: Kari Hegvik 22 42 90 85
Buskerud: Malvin Bjoray 32 80 88 64
Vestfold: Karl Hagelund3237 1197
Telemark: Sigmund Hansen 35 58 61 64
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Bruk av fjellskogen opp giennom tidene

Theis Braanaas

Braanaas, T. 1994. Bruk av fjellskogen opp gjennom tidene. Blyttia 52:
1 35-1 40.
The use of mountain forests from prehistoric to modern times.
- In the course of history mountain forests have been of extreme
importance to people living in Norway. Mountain forests have supplied
man with energy, game, materials and fodder for domestic animals.
Over long periods the exploitation of the resources has been conside-
rably stronger than it is today. A retrospective view of traditional
Norwegian catching and hunting traditions, and later the rough mana-
gement of these marginal and vulnerable forest resources should indi-
cate the basis for the philosophy of many-sides forestry, and also
show the importance of future mountain forest management.

Theis Braanaas, Straumesvingen 29, N-5064 Straumsgrend

Jegersteinalderen (eldre steinalder)
avsluttet ca. hr 3 000 f.Kr.
Typer av skog for varmetida. Jeger-
steinalderens fangstkultur.
Det land som startet med et smalt
tundrabelte mellom havet og innlands-
isen kan sammenliknes med fiellet over
skoggrensa og Svalbards kyster i vAr tid.
Qystein Johansen beskriver hvorledes
det isfrie Ostfold var et meget lite Ostfold
for 10 000 6r siden. Da isen trakk seg til-
bake og havet sank, ble store arealer
blottlagt og tilgiengelig (Johansen 1984).
De hardfore treslagene vandret inn - forst
dvergbjgrk, bjork og vier, deretter hegg,
rogn, osp og furu. Tundraen ble avlost
forst av savanneliknende bjprkeskoger,
dernest vidstrakte ipne bjorkeskoger, for
sA A ende opp med tette bjgrkeskoger og
betydelige innslag av furuskog med has-
sel (Berntsen & H6gvar 1991, Gjerevoll
1973). Skogen gikk hoyere til fiells i den
tarre og varme borealtida (7500-6000 Ar
f.Kr.), enn den gjpr idag. Disse skogtype-

ne minner om fiellskog, og jegersteinalde-
rens fangstkultur utfoldet seg uforandret
i slike gjennom 4-5 tusen Ar. I det vesent-
lige ble det et forhold til havet pA den ene
side og pA den annen fiellet med de mar-
ginale skogers plante- og dyreliv. Rein og
senere elg og hjort var hovedbyttedyr.
Fangstfolkets fysiske innsats var stor og
avgjorende for livberging i det barske
miljoet. De overlevde med sine enkle red-
skaper av bein og gevirer; klubber, okser
av bein med egger av flint, kastespydspis-
ser, piler og harpuner, smi formlose
steinstykker, og huder og pels til klar og
telter. Jegersteinalderens folk var kon-
servative i bruk av metoder og redskaper
og i sitt forhold til de polare skogene og

fiellskogene. Sammen med havet har dis-
se skogtypene vert brerere av den lengste
sammenhengende kulturtradisjon i vire
forfedres historie. Fangstkulturen fikk
fortsette opp giennom bondesteinalderen
(yngre steinalder), bronsealder og jernal-
der parallelt eller integrert med de kultu-



136 Theis Braanaas

rer som kom til vAr utpost i nord via flok-
ker av folk pA vandring under varmetida.
Fangstkulturen pAvirket de marginale
skoger i liten grad, men har hatt stor
betydning ved A overleve i nordmannens
bevissthet.

Bondesteinalderen (yngre stein-
alder) fra ca. Ar 3 0OO til I 500 f.Kr.
Bronsealder fta ca. ir I 500 til50O
f.Kr.
Primitivt jordbruk, et resultat av
kulturpAvirkning i lgpet av varrne-
tida.
Traktbegerkulturen (megalittkultur) og
stridsokskulturen (indoeuropeisk kultur)
var de forste som pAvirket i retning av
nomadejordbruk med sviing av skog.
(Holmsen 1991).

Tiden fra Ar 6 000 - 500 f.Kr. ble en var-
metid uten like. Ved varmetidas start.
brot havet gjennom Nordsjgkontinentet
og overspmte et stort sletteland som
strakte seg mellom England og Danmark.
Klimaet ble derfor fuktigere. Varmetida
avsluttet imidlertid med turt klima.
Varmekjere treslag som eik, alm, lind,
ask, l6nn og svartor vandret inn.
Kravfulle edellauvskoger etablerte seg for
alvor og gjorde synlig de produktive area-
ler som var serlig egnet for jordbruk.
Siste del av jegersteinalder, bondesteinal-
der og bronsealder n6t godt av denne kli-
matiske og skoglige glanstid. Selv om den
tunge steingksa, steinhakka og flintsig-
den var store forbedringer, gav de ikke
den kulturelle framdrift som jernredska-
pene senere f4rte til. Bronseredskapene
var kostbare i bytte og ble ikke brukt ut-
over den lille kretsen av "velstAende".
Gunstig klima tillot et februk der dyra
kunne beite ute 6ret rundt. Derfor ble det
ikke nodvendig A ta utfordringen med A
skaffe vinterf6r og husver til dyra. Sviing
av skog og nomadejordbruk ble praktisert
i sin primitive form, fgrst og fremst i lav-
landet. Fangsten foregikk ogsA for stor
del i lavlandets skoger der villsvin, bever,
hjort og elg ble viktige byttedyr. Derfor
fikk bondesteinalderens jordbruk liten
virkning pA fiellskogen. Skogen gikk hoy-
ere opp enn noensinne. Der foregikk
fangst av rein og elg etter gamle tradisjo-
ner. Imponerende systemer av dyregraver
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og dyregarder ble anlagt og ettersett, og
buestillinger Iagt til strategiske steder
langs dyrenes trekkruter. De eldste sikre
dateringer av fangstgraver i Norge er fra
slutten av jegersteinalderen ca. 3 700 Ar
f.Kr. De fleste ble imidlertid bygget fra
Kristi fOdsel og fram til svartedauen Ar
1349 e.Kr. (Jacobsen 1992, Barth 1980).
Fangstanlegg for elg er av de mest synlige
kulturminner i fellskogen. Selv om mate-
rialet til dyregraver og fangstgroper ble
tatt fra omkringliggende fiellskog, sA har
uttaket hatt liten betydning for skogmil-
jaet.

Jemalderen fra ca. ir 500 f.Kr. til700
e.Kr. ga forutsetningene for den bo-
faste bonde
Etter varmetida fulgte en brA forverring
av klima som virket inn pA skogens
utbredelse og sammensetning. Dermed
sank skoggrensa. Edellauvskogene med
sitt rike plante- og dyreliv ble desimert.
Mens steinalder- og bronsealderbonden
ikke kjente til treslag som gran, opplevde
jernaldermennesker i Qst- og Midt-Norge
dens innvandring og fortrenging av bl.a.
furuskog. Grana har imidlertid ikke full-
f6rt sin innvandring, og enkelte steder i
landet er den meget ung (Hafsten 1991).
Det gjelder bl.a. dens funksjon som skog-
grensedannende treslag. BOk er et lav-
landstre og kom til Ost-Norge i denne
kalde og fuktige tida. NA ble etter hvert
bruk av jern kjent giennom kontakt som
fulgte folkevandringene. Fgrst dreide det
seg om tilfeldige gienstander fra kelterne,
deretter redskap og vApen fra romersk
jernalder. Gjenstander som en byttet ti-
seg, ble senere kopiert gjennom egenpro-
duksjon (Holmsen 1991). Byttemidlet
kunne vere pels, ofte et produkt fra fiell-
skogene. Fgrst omkring Kristi fpdsel star-
tet produksjonen av jern fra myrmalm i
Norge. Den nAdde sitt hOyeste under
vikingtida og muliggjorde en betydelig
jordbruksekspansjon pA bekostning av
skogarealer innover i dalene og oppover i
hpyden, serlig pA Sprlandet og Ostafiells.
Slik fortsatte produksjonen ut i det 18.
Arh. e.Kr. Myrmalm er jernoksid. Grunn-
vann fra jernforekomster i fiell eller
morene fgrer med seg jernoksid som felles
ut som et rustfarget lag nAr grunnvannet
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stiger opp mot myroverflaten. Produksjon
ble lagt til fiell og fiellskog der "raudmyr"
opptrer hyppig. tr)ellskog ble brukt som
energikilde nAr organisk stoff skulle
brennes ut av malmen og avfallsstoffene
smeltes til slagg. Til reduksjon av selve
jernoksidet trengtes temperatur pi 1300
oC. For A oppnA sd hpy temperatur ble det
npdvendig A omforme trevirke til et pro-
dukt med hpyt energiinnhold, trekull. Det
var lettere A transportere malm til ener-
gikilde enn omvendt. Derfor finner vi
blesteranlegg sammen med trekullmiler i
fiellskog. Skogbunnen kan vere giennom-
hullet av slike inngrep. Enkelte steder er
det over hundre kullgroper innenfor en
kvadratkilometer. De representerer store
inngrep i naturen med produksjon av
avfall og utslipp av giftige gasser og sot.
Mange steder ble fiellskog rasert. Det kan
virke rart at tidligere tiders industriav-
fall er dagens kulturminner og kildemate-
riale til forstAelse av hvorledes jern ble
produsert (Narmo 1991, Stenvik 1992).
Jernredskapene erstattet etterhverb
steinredskapene og ga utvikling av et
bofast jordbruk med sanking av vinterfdr,
felling av tgmmer og bygging av hus.
(Jernoksa, jernhakka, sigden og ljAen var
srerlig effektive).

Tida etter svartedauen
Nedgang for Norge, oppgang for
fiellskogen?
Ting tyder pA at klimaet ble kaldere og
fuktigere i l6pet av 1300-tallet, og at det
holdt seg slik et par hundre Ar.
Sannsynligvis startet klimaendringen til
det verre fgrst i Nord-Norge.

Bygder som lA langt mot nord, hgyt til
fiells eller pA annen mAte nar grensen for
naturlig jordbruk, var blant de mgst
avfolkede pd 1400- og 1500-tallet. Ar-
saken kan vare at gjenlevende fra slike
gArdbruk har flyttet ut til mer giestmilde
str6k der gArdsbruk lA ledige etter svarte-
dauen.

Et stort og plutselig folketap ble skjeb-
nesvangert for de gienlevende i et land
som Norge. Det henger bl.a. sammen med
at februket betydde mye i Norge sammen-
Iiknet med Akerbruket. Vinterfdringa var
en langt vanskeligere sak enn noen andre
steder i Europa. Bortsett fra de beste dyr'-
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kingsomrAdene ostafiells og i Trondelag
mAtte storparten av vinterf6ret hos oss
tas fra utslAtter og seterlokker ved lau-
ving og sanking av hoy og lav.

NAr halve bondebefolkningen ble revet
bort i lOpet av et par host- eller vintermA-
neder, mAtte falgen bli at det ikke kunne
skaffes nok f6r. Besetningene styrtet pA
bAsen i tusenvis og mer nod, sult og dod
forfulgte befolkningen. Mens det i Norge
tok 7 generasjoner (vel 200 tn) f4r befolk-
ningen igien var like stor som fgr svarte-
dauen, tok det i Danmark og sydlige
Sverige bare 3 generasjoner fgr befolk-
ningstallet var restaurert. Det forklarer
ogs6 at de gammelnorske samfunnsord-
ninger brgt sammen og at hanseatene og
vAre naboland fikk overtak og styring
over landet vArt (Holmsen 1991).

For fiellskogen ble fraflytting fra g6rde-
ne opp mot fiellet en tilbakevending til
opprinnelige skogtilstander. Ingen har
tall pA hvor store arealer som suksessivt
ble gjenvunnet som fellskog, men mye
tyder pA at de var betydelige. OdegArdene
opp mot fiellet representerte store area-
ler.

Industrien stiller krav til fiell-
skogen
Tjerebrenning og impregnerings-
behov. Trekullproduksjon og berg-
verksdrift
Husbygging etter stav- og lafteprinsipp
ga Okt anvendelse av t@mmer. Bygging av
havgAende b6ter av tre ble mulig.
Behovet for impregnering var pkende.
Fremstilling av tjrere gAr tilbake til for-
historisk tid, men skjot fart fra eldre jern-
alder. Den var knyttet til fumskog og
srerlig fiellskog der langsomtvoksende
skog gir virke av tyrikvalitet. Gjennom
middelalderen og fram til vArt eget
Arhundre har tjarebrenning vert en vik-
tig mite A utnytte fiellskogen pA, ogsA for
eksport. Det store oppsving i trekullpro-
duksjonen kom med bergverksdriften i
det 15. Arh. e.Kr.

Hvert bergverk hadde sin fastsatte
omkrets for eks. med radius fire eller fem
mil fra gruvesenteret. Innenfor denne sir-
kelen hadde bgndene plikt til A brenne
kull og kjore kull til bergverket. Denne
trekullindustrien hadde meget uheldig
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virkning pA fiellskogen der den ble prak-
tisert. Den skoglgse Rorosvidda rundt
verket pi ROros dokumenterer det.

Bergverkenes samlede trekullforbruk i
1780-Arene forutsatte et forbruk av tre-
virke i storrelsesorden 450 000 ms Arlig
(Fossum L992), som representerer snau-
hogst av minimum 9-10 km'skog og uten
tilrettelegging for gjenvekst. Mye av dette
var fiellfuruskog. Mange jernverk ble lagt
ned etter 1780-6rene og trekullbrenning-
en gikk sterkt tilbake.

Seterbrukets konsekvenser for
fiellskogen
Seterbruket i Norge hgrer trolig til det
eldste jordbruk og februk fra bondestein-
alder. Det kan ha kommet som kulturim-
puls med stridsgksfolket i varmetida og
ha rotter i nomadiske forhold fra fiernere
strok utenfor Norden. BAde fast bosted og
seter er trulig resultat av et stivnet
nomadeliv, og de forste seterbuene kan
opprinnelig ha vert jaktbuer. Det vil si at
februksnomadisme i bondesteinalder og
bronsealder var forloper for seterbruket
med lange beiteferder inn i landet og opp
i fiellet om sommeren. Folk tok med seg
feet til sommersesong-veideplassene. Be-
tydningen av ordet vinter eller vetter er
dunkelt, men en forklaring knyttes til det
indoeuropeiske "vend" som betyr "ved
vann" (Torp 1963). Om vinteren oppholdt
en seg altsA ved sjo, mens en sommer og
host oppsokte de faste veideplassene i
fiell og fiellskog. OgsA for det opprinnelige
fangstfolket i Norge kan det ha vart
naturlig med slik "vertikal" forflytning. I
perioden fra 6000-2000 Ar f.Kr. kjenner
en til at pstlendinger vekslet mellom kyst
om vinteren og gstlige Hardangervidda
om sommeren. Mgringene vekslet mellom
kyst og Jotunheimen, mens vestlendinge-
ne i perioden fra 3000-1500 Ar f.Kr. sOkte
fra sjO til vestlige Hardangervidda (f.
Historisk museums samlinger i Bergen,
avd. Forhistorie, utstilling).

Flere ganger i vAr livbergingshistorie
er seterbruket forsterket, f6rst ved over-
gangen fra bronsealder til jernalder, som
ogsA var overgang mellom varmetid og
den kalde og fuktige tida som fulgte.
Ganske raskt mAtte det legges om fra hel-
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irs beiting til vinterfdring. Akrenes og
hjemmebeitenes produksjon var util-
strekkelig, og det ble n6dvendig A ta i
bruk beitene i fiellskog og fiell. Senere ble
det utvidet seterdrift og salg av tommer
fra fiellskog i tilknytning til okningen av
befolkningen i det 15. 6rh. e.Kr. Graden
av utnybtelse gkte pA omkring 1750-Arene
da vi fikk den "lille istid" med nye frem-
st4t av breene over hele landet.

Lauvtaking, utslAtt og brensel
PA heimebOen ble det for lite f6r. Det mes-
te av vinterfdret m6tte hentes i utmarka.
Setrene var viktige sentra i dette arbeidet
med lauving, utslAtt og seterslitt. Lauv
er fra gammelt av brukt til f6r, og lauvta-
king er trolig eldre enn hgyonn. Pollen-
studier bAde pA Vestlandet og Ostlandet
viser at lauv i store mengder ble nyttet i
det eldste februket. En kan vise tilbake-
gang for de lauvtreslag som ble brukt
mest til fdr, f.eks. alm. Greinene ble brutt
av. Derfor heter lauvkvist til f6r de fleste
steder lauvbrot eller bare brot eller brott.
(Reinton 1969). Lauvbrot var regnet som
et gode og lauvtaking til fdr var av langt
stprre betydning enn vi forestiller oss i
vAr tid. Helt til siste halvdel av forrige
Arhundre ble det tatt veldige mengder
lauv omkring i bygdene. Setrene, som for
det meste lA i lauvskog, ble gjerne sen-
trum i dette arbeidet. Folk kunne holde
til pA setrene og nAdde pA den mAten
lenger inn med lauvbruket. Noen steder
hadde budeiene plikt pA seg til i lauve.
Dette har hatt betydning for senking av
skoggrensene mot fiellet. Opplysninger
som ble gitt etter matrikkelrevisjonen av
1863, viser at i Hardangerbygdene tok
mange bgnder hvert Ar 1000-1100 lauv-
kjerv. (Med en lauvkniv eller sigd ble det
sk6ret kvister eller renninger med lauv
pi. De ble buntet i kjerv og t6rket pA bak-
ken for de ble lagt i stakk eller lAve.) I
Ullensvang var snittet pr. bruk 748 kjerv,
og hele bygda tok tilsammen 134 000
kjerv. I Nord-Aurdal og Valdres tok
mange 1000 kjerv sommerlauv og 1000
kjerv hostlauv. Enkelte var oppe i hele
4000 kjerv (Reinton 1969).

Den forste hOytaking foregikk uten
skarpe redskaper. LjAer kom fgrst i bruk
langt ut i jernalderen. Det hadde da vrert
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februk med innefdring helt siden klima-
skiftet etter varmetida. Det gammelnor-
ske navnet hey henger sammen med ver-
bet hoggva. OgsA andre ting tyder pA at
de til A begynne med hogg hgy, trolig med
flintsigder. De har ogsi kunnet rive av
graset for hand, en framgangsmAte som,
med en serlig teknikk, er brukt somme
steder i landet fram mot vAr tid (Reinton
1969). Allerede klimaforverringen i hun-
dreArene f.Kr. (eldre jernalder) fgrte tll
fOrsanking i utslAtter og ble forlpper for
seterbruk. Fra setrene var det mulig A

nytte ut fellskogene og de store viddene.
Som utgangspunkt ble setrene brukt i sti-
gende gxad for eks. etter befolkningsok-
ningen i det 15. Arhundre, og senere ved
klimaforverringen pA 1700-tallet e.Kr.
Denne slAtten hadde stort omfang og var
av betydning. Fra Sunnmore i eksamina-
sjonsprotokollen av l762heter det at slAt-
ten pi fiellet for mange var "af storre
Betydning" enn hpyslAtten pA heimemar-
ka. Det var en alminnelig erfaring at det
monnet i kyrne straks det gode fiellf6ret
fra hogsetrene ble kjort hjem utpA vinte-
ren. I seterslAttbruksomrAdet regnet
mange pi 1800-tallet med at de fikk 9/10
av f6ret fra utslAttene.

Deres samlede areal, som mA ha gAtt
pi bekostning av fiellskog, er ved jord-
brukstellinga 1907 pA landsbasis satt til
ca.2,7 mill. daa (Jordbrukstellinga 1907).
Ved jordbrukstellinga 1939 er den for
Gudbrandsdalen satt til 35 923 daa,
Valdres 30 541 daa, Hallingdal 28 195
daa, og Osterdalene 20 996 daa (Jord-
brukstellinga 1939).

Etterhvert Okte mengden av melkepro-
dukter fra seterbruket. Det trengtes ener-
gi til dette, og brensel ble hentet fra fiell-
skogen. Hogst knyttet til rydding av
setervoller, brensel til varme og produk-
sjon av melkeprodukter sAvel som lauvta-
king og utslAtter, har hatt stor betydning
for senkning av skoggrensene rundt vAre
setergrender.

I boka om skogvesenets historie, som
ble utgitt av skogdirektpren i 1909 og som
bl.a. handler om 50 Ars virksomhet (1857-
1907) (Skogvresenets historie 1909) heter
det:

"Seterbruket har ned gjennom tid-
erne veret til ubotelig skade for store

Bruk au fjellskogen opp gjennom tidene I39

strakninger av vore hgiereliggende
skoger. Endel satre inne pfl hgifiellet
er nedlagt av den grunn at skogen er
bortryddet, og mangel paa brendsel
har drevet dem langer ned mot byg-
derne, eller tvunget befolkningen til at
slutte med saterdriften".
Innenfor Gudbrandsdalen og Valdres

nevner forstmester J.B. Barth flere fakto-
rer som Arsak til dette resultat:

"Forbruk av brendsel, havning, ris-
hugst i knappe fdraar og skogbrande,
som i mange tilfrelder kan antages at
v@re paasat av uforsiktige gjetere -

tildels ogsaa av jregere og fiskere".
Opprettelse av vernebelter i fiellskog i

1930-Arene var en reaksjon pA sAvel
seterdriftens gdeleggende virkninger som
awirkning for periodevis salg fra l72O-
L920.

Utnyttelse av fjellskogen i vAr
tid
Det gAr fram at bruk av fiellskog er av
gammel dato. Fangstkulturen knyttet til
fiellskog og hav har lange tradisjoner. De
forste 4-5 tusen Ar etter istiden var den
enerAdende. Den levde videre parallelt
med stein- og jernalderjordbruket og har
holdt seg fram til vAr tid, men i moderne
forkledning, som del av vAr psyke og fri-
tidsgipremAl og som viktig del av vArt
naringsliv (fiske og fangst). Et slikt tilba-
keblikk pi fangstens tradisjon og hevd i
vArt folk bgr vere et grunnlag for flerbru-
kets fiIosofi og fA betydning for hvorledes
fi ellskogen mA behandles.

Etter at s6vel seterdrift med hogst som
trekullbrenning og tjarebrenning opphor-
te i vAre fellskoger, har de aktuelle skog-
grensene beveget seg oppover mot det kli-
matisk mulige. B4rre Aas pAviser at
heving av skoggrensen ogsA skyldes for-
bedret klima. Forandringene var stgrst i
Nord-Norge, men ogs6 klart markert i
Syd-Norge (Aas 1969). Det er derfor mer
skog opp mot fellet idag enn det var ved
Arhundreskiftet og fram mot 1950-Arene.
Fra 1930 og fram til idag er fellskogens
Okologi omfattet med stigende interesse.
Vi er gitt en grunnleggende forstAelse
gjennom professor Elias Morks studier i
perioden 1931 til 1967 pA bl.a. Hirkjslen
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forsOksomrAde (Mork & Heiberg 1937,
Mork 1968). Senere har forskning innen
skogbruk og biolog bidratt til dypere inn-
sikt. Dokumentasjonen av fiellskogens
sirbarhet og begrensninger med hensyn
til vekst og foryngelse har bl.a. gitt oss
holdepunkter og regler for hvorledes fiell-
skogen bar behandles. Bestands-
skogbruket med omfattende anlegg av fla-
te- og stripehogster blir idag revurdert av
sAvel skogbrukere som andre brukere av
fiellskogen. Etter siste verdenskrig har
skogbruket giennomgAtt en teknologisk
og industriell revolusjon. F.eks. kom trak-
tor for utkjpring av tpmmer fra L945,
tunge hogstmaskiner fra 1975 og lette
hogstmaskiner fra 1985 (Solbraa Igg2).
Dette og annet utstyr som manuelle
motorsager, lassberere, taubanevinsjer
m.m. er effektivt og et varsko om at en pA
kort tid kan omvandle store arealer til
monokultur. Slik teknologi er likevel ing-
en forutsetning for anlegg av store flater.
Det viser tidligere tiders skogbmk.

I dagens fiellskogbruk fors6ker en A ta
riktige Okologiske hensyn, bl.a. tilrette-
legge for A unngA vindens avkjolende,
uttprrende og mekaniske virkninger,
samtidig som en 6pner skogen for natur-
lig foryngelse, men lar generasjonene stAr
side om side. Med moderne teknologi og
pA forsvarlig okonomisk grunnlag gjores
det forspk pA A utfOre gjennomhogster,
gruppehogster og smAflatehogster med
sm6 skader pA skogen. Det pAgAr ogsA
iakttagelser og registreringer av hvorle-
des fiellskogbruk drevet etter de nye prin-
sipper influerer pA mangfoldet av arter og
gkosystemer. Ulike brukergrupper hAper
at resultatene av slik forskning vil gi de
ngdvendige forebyggende metoder til
bevaring av mangfoldet.

Verneskogbestemmelsene fra 1930-6re-
ne er nA under revisjon. De nye bestem-
melsene vil foreligge i lOpet av 1993/1994
og fAr stor betydning for fiellskogens
framtid i landet vArt.
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SMASTYKKE
Pi plantejakt i Kaukasus
Kaukasusfiellkjeden - dette ruvende hgy-
dedraget pA Europas grense mot Asia -

har alltid vart et spennende omrAde for
planteinteresserte. uellkjeden fikk sin
form under den store alpine foldingen i
tertiar-tiden, i likhet med mange andre
store fi ellformasjoner (Alpene, Himalaya,
Rocky Mountains). Den danner en effek-
tiv barriere mellom et nesten subtropisk
klima ved Svartehavet og et t4rt, typisk
innlandsklima i det steppelignende land-
skap mot nord6st. De klimatiske variasjo-
ner i den forrevne fiellkjeden er store.
Tidligere stor vulkansk aktivitet og en
sterkt varierende berggrunn, med derav
fplgende stor variasjon i jordtype, har
ogsA bidratt til det rike artsutvalget og de
mange endemismer i omrAdet.

I september 1992 reiste vi, en gruppe
pA 6 personer, pA en 10 dagers planteek-
spedisjon til Georgia. Vert vertskap var
botanisk avdeling ved Academy of
Sciences of Georgia, med professor Gia
Nakhutrishvili i spissen. De ble med oss
til to av de mest interessante omr6dene i
Georgia; Kazbegi-regionen i Store
Kaukasus og Bakuriani i Lille Kaukasus
(Trans-Kaukasus). Hovedhensikten med
vAr lille ekspedisjon var A samle frg av
interessante plantearter for dyrking i
Norge. Vi ventet ikke A se sA mange plan-
ter i blomst si sent pA Aret. Derfor var vi
ekstra avhengige av vAre botaniske fOl-
gesvenner som var rimelig godt kjent med
floraen i disse omrAdene.

Dagen etter vAr ankomst til Tblisi,
Georgias hovedstad, startet vi vAr reise
pA den gamle militervei som krysser
Store Kaukasus over Korspasset og gAr
videre ned Terek-dalen mot landsbyen
Kazbegl, giennom Daryal-ravinen mot
byen Madikaukas (tidl. Ordzhodnikidze) i
Nord-Osetia i Russland.

Noe som gjorde sterkt inntrykk pA oss,
var de store erosjonsskadene. Dette gialdt
forst og fremst den trange dalen f6r opp-
stigningen mot Korspasset (Pereval).
Snauhogst og et meget intenst beitebruk
hadde uten tvil skylden for det meste.
Snauhogst og sterk beiting var forgvrig
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noe vi skulle bli godt kjent med de fleste
steder vi besokte. Ved ca. 1800 mo.h. fikk
vi vArt forste mote med Rhododendron
caucasicum. I en utrolig blomsterrik
skrAning ved veien, registrerte vi ogs6
Scabiosa bipinnata og Thymus nurnmula-
rizs. OmrAdet ved veiens hgyeste punkt
(ca.2400 m o.h.) er kanskje mest kjent for
sitt praktfulle vArflor av Galanthus ikari-
oe ssp. latifolius.

PA den andre siden av Korspasset har
elven Baidara, en sideelv til Terek, sitt
utspring. Lenger nede i dalen ligger
landsbyen Kazbegl, ca. 1800 mo.h., ved
foten av Europas tredje hgyeste fiell
Kazbek, 5047 mo.h. Bare Elbrus (5642 m)
og Dykh Tau (5203 m) i samme fiellkjede
pA russisk side, er hoyere. Dalsidene pA
begge sider var ogs6 her sterkt preget av
erosjon. SA godt som all naturlig skog var
uthogd, og husdyrbruk med gressproduk-
sjon og sterkt beiting var hovednaringen
for stedets befolkning. Kazbegi ble vAr
base i 4 dager. Takket vrere vAre lokal-
kjente botanikere, fant vi en del omrAder
med mer naturlig vegetasjon.

VAr fgrste utflukt gikk til en trang side-
dal som, oversatt til norsk, hette
Sn6dalen. Juta var navnet pA et lite sted
overst i dalen (ca. 2300 mo.h.). Her hadde
de ingen veiforbindelse med omverdenen
giennom hele det lange vinterhalvd.ret, og
bare terrengbiler kunne ta seg frem pA
den dArlige veien resten av Aret.

Ved Juta vokste Heracleum sosnowskyi
frodig. Her fant vi ogsA en for oss ny og
praktfull, kremhvit og storblomstret

Stachys grandiflora. Juta, Kazbegi-omrAdet.
En gammel og velkjent staude i vire hager.
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C entaurea cheiranthifolia. Kazbegl-omrAdet.
Et nytt og vakkert bekjentskap for oss alle.

Centaurea cheiranthifolia (fig.2), en plan-
te vi for6vrig senere ogsA fant andre ste-
der. VAr kjente staude Stachys grandiflo-
ro (syn. Betonica grandiflora) (fig. 1) vok-
ste vill her. Av andre interessante planter
vi fant i Snodalen kan nevnes Erigeron
caucasicus, E. orientalis, Gentiana sep-
temfida, Campanula darialica, C. gross-
heimii, Papauer oreophilum, Dianthus
cctu.ceseu,s, Saluia uerticillata, Sedum
oppositifolium og Silene compacta. Her sA
vi ogsA for forste gang Scabiosa caucasica
i vill tilstand, en plante vi skulle mote i
langt storre mengder mange andre steder
i Kazbegi-omr6det.

Helt nederst i Snodalen stanset vi ved
en fiellskrent bestAende av syltynne, for-
holdsvis lgse, vertikalstAende skiferlag.
Der vokste bI.a. Draba rigida og den
sterkt duftende Dianthus cretaceus. Som
flere andre steder i Georgia, var Spiraea
crenata sterkt representert her.

Neste dag startet vi med kurs for
Kazbek. Det var meningen A kjgre med
vAre terrengbiler opp til ca. 2l0O mo.h.,
men det viste seg at et kraftig regnskyll
tidligere pA hosten hadde tatt med seg en
del av den veien vi skulle kjgre. Vi mAtte
derfor starte vAr fottur 1900 mo.h. VArt
hAp om i nA opp i den subnivale sone over
3100 mo.h. ble dermed sterkt svekket.

Den forste del av turen gikk gjennom
en tett lauvskog som for en stor del besto
av Betula litwinowii, med enkelte trer av
Betula raddeana, samt litt Sorbus cauca-
sigena (egentlig en form av S. aucuparia)
og vAr hjemlige osp (Populus tremula).
Undervegetasjonen ble dominert av hgg-
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stauder og enkelte busker av bl.a. slekte-
ne Salix, Lonicera og Rosa. Ellers fant vi
her bl.a. Swertia iberica, Prirnula a.rloena
og Fritillaria collina, og pA en Apen solrik
plass, Helianthemum nunlnlularium ssp.
glabrum. Alle stammene ner skoggren-
sen var krokboyde p.g.a. den Arlige sno-
tyngden.

Der bjorkeskogen sluttet, pA ca. 2300
mo.h.. overtok Rhododendron caucasicum
og den lille Daphne glomerata. OgsA vAre
hjemlige blAbar, tytteber og krekling
trivdes i denne hoyden. Mest imponeren-
de var nok de store, tettvokste feltene
med Rhododendron - sikkert et praktfullt
syn under blomstringen pA vAren.

Pi de store snauspiste omrAdene med
beitemark var det ikke sA mye A finne pA
denne Arstiden, men Gentianella cauca-
sea ville sauene tydeligvis ikke ha, for
den var det mye av. De to meget sjeldne
Gentiana uerna subsp. angulosa og G.
humilis fant vi ogsA i blomst der. I ca.
2500 mo.h., kom plutselig tAka sigende,
og like etter kom de forste sluddbygene.
Med bare 10-15 meters sikt og bratte stup
i omrAdet, fant vi det best A snu.

Vi valgte en annen rrte nedover fiellet.
Ved den gamle Samebakirken som knei-
ser pA en topp hoyt over byen Kazbegi,
fant vi bl.a. Astrantia biebersteinii,
Gentiana septemfida, Trollius ranunculi-
nus og den velkjente og vakre Anemone
narcissiflora. I ca. 2000 meters hoyde
vokste det store mengder tindved.

VAr siste dag i dette spennende omr&-
det brukte vi dels i en svert torr rasmark
i Terekdalen og ikke minst til et besgk i
Daryal-ravinen. VArt opphold i Daryal-
ravinen ble dessverre noe amputert, da vi
her var like ved grensen til Russland og
det urolige Nord-Osetia. Stor militrer
aktivitet og en del skyting, fikk oss til A
gigre retrett og begrense vAr aktivitet ti,
den ovre del av ravinen.

Pi ostsiden av ravinen kunne vi obser-
vere noen partier med barskog. Det skul-
le, etter hva vAre ledsagere sa, v&re
naturlige populasjoner av Pinus sosnow'
skyi, (egentlig P. syluestris f. hamata). Ph
vestsiden, der vi befant oss, var det mer
frodig med bl.a. en god del hogstaudeve-
getasjon. Et par ukjente arter av Primula
hgstet vi fro av. Vi sikret oss ogsA fro av
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Abies nordmanniana. Bakuriani. Vi sikret
oss rikelig med fro av denne proveniensen.

den meget yakre og storblomstrede
Trifolium trichocephalum og den gul-
blomstrede Viola biflora var. caucqsica.
En plante innen Leguminosae, Galega
orientalis, var ogsi et vakkert bekjent-
skap i Daryal-ravinen. Da vi lOrdag 19.
september tok avskjed med Kazbegi, had-
de vi mer enn 100 arter i v6.r frgsamling.
Samlingen Okte ogsA litt under et par kor-
te opphold pi vAr tur mot Bakuriani i
LiIIe Kaukasus, der vi ankom lardag
ettermiddag.

Bakuriani er et vintersportssted med
alpinlgyper, hoppbakke og flere hoteller.
PA grunn av de urolige forholdene i
Georgia hadde turistene helt uteblitt de
senere 6r.

Vitenskapsakademiet har ogsA her en
forskningsstasjon. Sgndag morgen ble vi
kjOrt med lastebil opp til hgysletten Zchra
Tskaro (De ni kilder) pA ca 2500 Ino.h.,
bare 6-7 mil fra grensen til Tyrkia. A sitte
i Apen bil pA trebenker i nesten en time
pA svrert dArlig vei, er ogs6. en erfaring A
ta med seg. Kuer og sauer i hundrevis
greide A holde den gressdekte hgysletten
snauspist som den fineste plen. Vi forlot
derfor raskt dette omr6det og startet pA
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en vandring i det sterkt skrAnende land-
skapet tilbake mot Bakuriani. Selv om
snauhogst, gressproduksjon og beiting
ogsA her var det som dominerte, fant vi
noen mindre omrAder som var blitt spart.
De planterestene vi fant, indikerte et
meget rikt vAr- og forsommerflor. Dette
omrAdet er spesielt kjent for et rikt
utvalg av lOk- og knollvekster. Vi fanb frg
p6. Muscari szouitsianum og Fritillaria
collina. En del arter av Primula var det
ogsA i alpinengene ned mot Bakuriani. En
av de vakreste artene vi fant i dette omrA-
det var Astrantia nldlcin'La, med store
mprk-rosa blomster i skjermene. Arets
siste slAttonn var i full gang nA i septem-
ber. Der det var for bratt for maskinell
drift, ble den store breibladete ljAen tatt i
bruk - som i Kazbegi-omr6det. Hoyet ble
torket pd bakken og deretter kjgrt ned til
bilvei med beltetraktor hvor lastebiler
sgrget for den videre transport. PA de
aller bratteste engene ble hgyet samlet i
sAter pA bjgrkegreiner. Disse ble sA truk-
ket av slAttekarene ned til vei. Vi sA ogsA
steder der hgyet ble surret til store baller
som ble trillet utfor. Dette siste var mer
vanlig i Kazbegi-omrAdet. VAr fottur ned
fraZchra Tskaro endte i et skogsbelte like
ovenfor landsbyen. Der hostet vi bla. fro
av Lilium szouitsianum, Lonicera ca,uca-
sica og en ukjent Eunymus-art. Der kom
vi ogsA over et praktfullt felt av
Colchicum speciosum'(fig. 4). I Bakuriani
sikret vi oss fro av Abies nordmanniana
(fig. 3) og Picea orientalis som begge var
vanlige skogstrer. Det ble sagt at den
fprstnevnte hadde sin pstgrense her.

Colchicum speciosurn. Bakuriani. En vakker
fargeklatt i en ellers noe "916" Arstid.
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NAr det gjelder plantenomenklaturen, ble
vi noksA raskt klar over at det florerte en
del synonymer. Planter vi mente A kjen-
ne. hadde svert ofte et annet navn enn
det vi ville brukt. VAr plantejakt i
Georgia resulterte i en "fangst" pA ca 160
meget interessante arter - mange ende-
miske - de fleste i form av fra. En del
planter og knoller fikk vi ogsA med oss.
Likevel har Georgia sA mye mer A vise.
Det praktfulle vAr- og forsommer-floret
fikk vi ikke sett. Den frodige, nesten sub-
tropiske vegetasjonen ved Svartehavet er
i hOy grad verd et besgk, men da under
tryggere forhold enn det vi opplevde. De
mange inntrykk fra georgisk folkeliv og
kultur er ogsA fine minner vi har med oss
fra dette gamle landet med en sA broket
og krigersk historie.

Steinar Sjoborg
Ouergartner i Uniuersitetets botaniske
hage, Oslo
Trondheimsueien 23 B
N-0562 OsIo

BOKANMELDELSER
Landplantenes opprinnelse
Graham, Linda E. 1993. Origin of land
plants. John Wiley & Sons, Inc. 297 sider.
Pris ca. US $89,-.

I lopet av de siste 25 Ar er det vist at
slektskapsforholdene innenfor girgnnalge-
ne er mer kompleks enn hva som tidlige-
re var antatt. Oppbyggingen av celleskje-
lettet (det system av mikrotubuli og fila-
menter som gir cellen dens form og styrer
celledeling og bevegelighet), n&rvar av
spesielle enzJnner, og detaljer om hvor-
dan kjernedelingen foreg6r, har indikert
at de tradisjonelle gxonnalgene kan deles
i to store grupper eller evolusjonslinjer.
Den ene av disse to linjene leder fram
mot kransalgene og landplantene, den
andre mot et vidt spekter av gronne alger
som har utviklet seg videre i vann, og
ikke sarlig nar beslektet med forstnevn-
te gruppe. Hva som virkelig har overras-
ket, er det nrere slektskapsforholdet imel-
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lom kransalger og en rekke andre alger
morfologisk svert forskjellig fra disse.
Den trAdformede Klebsormidium og den
coccoide Stichococcus (Klebsormidiales),
den flate epifuttiske Coleochaete
(Coleochaetales), jord-algen Chlorokybus
(Chlorokybales) og Spirogyra og de ser-
egne desmidiaceene (Zygnematales) er nd
plassert under kransalgene. Analyse av
arvestoffet hos kransalger og landplanter
indikerer at de har en felles opprinnelse.

Boka til Graham behandler derfor i
detalj de kritiske karakterer hos gronnal-
ger innenfor kransalge-linjen. Hun viser,
bl.a. ved hjelp av gode fotografier og ryd-
dige tegninger, hvordan forskjellige
karakterer stgtter opp om hypotesene om
innbyrdes slektskapsforhold algene imel-
lom og henimot plantene som idag vokser
pA land. Hun gAr ogsA inn i det fossile
materialet, og hun diskuterer forutset-
ningene for etablering av landplanter i de
aktuelle tidsepoker. Evolusjon av karak-
terer som serlig er utviklet hos landplan-
ter, er viet tre av de 10 kapitlene.

Det er gledelig at det kommer en viten-
skapelig vel fundert bok om dette temaet.
Graham har arbeidet med gtonnalger i
mer enn 20 hr, og skrevet en rekke aner-
kjente avhandlinger om evolusjon innen-
for gruppen og henimot landplantene.
Boken er pedagogisk oppbygget, lettlest,
med vakre illustrasjoner. Graham har
lykkes i A kombinerehoy faglig standard
med faglig tilgjengelighet - en kunst som
fA fagskribenter mestrer. Det forutsettes
et faglig grunnlag i botanikk, med kjenn-
skap til ultrastruktur og moderne gene-
rell biologi, for A fA fullt utbytte av boken.
Den anbefales!

Dag Klaueness
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Ask T!rerenes konge
Knut Nedkvitne og Johannes GjerdAker:
Ask i norsk natur og tradisjon - Norsk
skogbruksmuseum Sarpublikasjon nr. 9.
163 pp, 1994, pris kr 175,-.

NA er boken om ask (Fraxinus excelsior) i
norsk natur og tradisjon kommet. I tillegg
til opplysninger direkte fra informanter,
er det innhentet stoff fra svrert mange
andre kilder. Boken er blitt en omfatten-
de og detaljrik oppslagsbok om alle tenke-
lige emner innenfor temaet, men ogsi til
dels en underholdende fortelling om aske-
treet som del av vAr historie. Ikke minst
er bruken av askevirket til de forskjellige
bruksgienstander opp giennom tidene et
fasinerende tema, der den enkelte gjen-
stand er en inngangsbillett til vAr histo-
rie, som n6r langt videre enn til jord-
brukshistorien og landsbygdas historie.

Det som slAr en ved gjennomlesingen
er den tydelige iherdigheten som er utvist
under arbeidet med emnet, alt er med,
smAtt og stort, og alt er behandlet med
samme alvor og grundighet. At ask i nor-
rgn mytologi var det udodelige verdens-
treet, som spredte greinene sine over hele
verden, er velkjent for mange, mer ukjent
er det vel kanskje at det i Den yngre Edda
gAr fram at ask, lonn og bartrer regnes
som mannlige trer, mens bjork, eik og
lind ble sett pA som kvinnelige trar.
Interessant er ogs6 at Ask og Embla i
Den yngre Eddas skapelseshistorie tilsva-
rer bibelens Adam og Eva.

Teorien om at eik fgr ask gir plask, og
at ask fgr eik gir steik, altsA at vi fAr en
varm sommer dersom ask springet ut f4t
eik om vAren, blir i boken awist som nye-
re overtro og bare tull. Stort sett springer
asken sist ut av alle lpvtrrerne v6re, og
feller dessuten bladene forst om hosten.
Slik sett kan treet regnes som en konge
eller hgvding, som kommer sist og gAr
forst i sommerens fest. I trAd med dette
fAr vi ogsA servert korte livshistorier om
de mest fremtredende asketrarne i lan-
det. Dessverre fortelles det om flere av
h6vdingene at de fikk banesAr av veg'vese-
net eller andre offentlige etater, serlig pA
70-tallet da gamle trar ikke sto si }:4yf i
kurs som idag.

Det fortelles endel om hvordan aske-
lauv, kvister og bark er blitt brukt til hus-
dyrf6r. Av en hAndfull meterlange kvister
med lauv pA ble det laget kjerv, som ble
torket til vinterfdr. For eks. ble det i en
periode pi i alle fall 20 6r, tatt ut ca. 5000
kjerv (1000 kjerv tilsvarer omtrent 1

kufdr) lauvf6r Arlig pA g6rden Hovden i
Rogaland. Denne mengde pr. bruk er i
samsvar med opplysninger fra andre
gArdsbruk i askens vokseomrAde. I tillegg
ble barken av greiner og kvister skavet av
til f6r, fra Osteroy blir det nevnt mengder
som tilsvarer 1 kuf6r pr. Ar og pr. bruk.
Det blir vist til Reiseter (1958) som utta-
ler at mengden av lauv og skav kunne
utgjore opptil "halve fdda", og at de hostet
sarlig mye i dArlige hoyAr. Det virker litt
merkelig at lauvfdret i boken blir omtalt
som tilskottsf6r eller hjelpefdr, nAr det
tydeligvis utgjorde en stor og temmelig
konstant andel av den faste fdrmengden
som ble hgstet pA brukene hvert eneste
Ar.

Omtrent en tredjedel av boken handler
om bruken av askevirke. Kvaliteten av
ask varierer med voksestedet. Ask fra tor-
re steder kan bare brukes til ved og f6r,
mens yngre trer som vokser fuktig er
best til A lage redskaper av. Disse siste
hogges helst i september-oktober og b6r
torkes i 4-5 6r fw d,e benyttes. SIik ask er
svrert slitesterk, med gode tekniske egen-
skaper, men er noe tung. Ask er velegnet
til alle mulige gienstander, fra ski og kjel-
ker til trapper, paneler, parkett og for-
skjellige typer skaft. Boken er en ren gull-
gruve for folk som liker A arbeide med tre,
her er det inspirasjon 6 hente! Selv
undertegnede, som ikke har som vane A

spikke i tre, fikk lyst til A lage en egen
rive, med skaft av de ytre delene av en
furustamme. smurt inn med linolje, og
med rivehode av ask, malt med fine far-
ger, og med tinder av hegg eller hassel.
En savner en vurdering av bruken av ask
i fremtiden. NA nAr store deler av det
gamle kulturlandskapet gror igien, vil
antagelig mengden av ask pi rot pke, og
gi grunnlag for en ikke sA liten sagbruks-
og snekkerindustri, med produksjon av
for eks. kjokkeninnredninger, paneler og
annet.

Henvisningene til andre forfattere er

r45
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noksA omfattende, men korrekturlesing-
en kunne vart bedre, bl.a. er navnet til
en informant feil stavet i en figurtekst.
Nynorsk mAlfgre kler boken godt, og for
ukyndige stAr av og til normaliserte
"oversettinger" i parantes, for eks. rAme
(fuktighet). Stilmessig er boken noe
ujevn, partier som n&rmer seg ren opp-
ramsing varierer med fortellende, spen-
nende deler. Men selvsagt er dette van-
skelig A unngA nAr den ser ut til A ta mAl
av seg til e bli en oppslagsbok om ask, og
det er lett A tenke seg at det kunne blitt
enda mer oppramsing. Uten tvil en bok
som kommer til A bli fast inventar i hylle-
ne hos natur- og kulturinteresserte men-
nesker.

Mar"t Losuik

SMASTYKKE
VI IOPB Symposium i T?omso
Det sjette internasjonale symposiet i regi
av International Organization of Plant
Biosystematists (IOPB) vil bli arrangert i
Tromsg i tiden 29. }uJi-2 august, 1995.

Under tittelen "Variation and evolution
in arctic and alpine plants" omfatter pro-
grammet forelOpig fOlgende temaer: (1)
The arctic and alpine environment and
their biodiversity, (2) Reproductive stra-
tegies of arctic and alpine plants, (3)
Demography of arctic and alpine plants,
(4) Growth patterns and ecophysiological
constraints above the timber-line, (5)
Seed biolory at high altitudes and latitu-
des, (6) Current molecular methods in
plant population genetics, (7) Speciation
and taxonomic differentiation in the arc-
tic and alpine floras, oB (8) The Arctic and
the Alpine under global change.

I tillegg til inviterte foredragsholdere,
vil det bli anledning til A anmelde fore-
drag og presentere "posters". Universi-
tetet i Tromsp har velvilligst stilt lokaler
til disposisjon for arrangementet.

I tilknytning til symposiet, planlegges
det to storre ekskursjoner, en f4r mOtet til
Longyearbyen, Svalbard og en etter mgtet
til den svenske forskningsstasjonen i
Abisko. Dessuten vil det bli arrangert en

BLYTTIA NR. 3 1994

dagsekskursjon i Tromsos umiddelbare
nrerhet midtvegs i mgte-perioden.

I organisasjonskomiteen sitter svenske
og norske botanikere: Bengt Jonsell,
Stockholm, Ulf Molau, Ggteborg, Liv
Borgen, Oslo og Tromso-botanikerene
Arve Elvebakk, Torstein EngelskjOn,
Brynhild MOrkved og Ann Marie Odasz.

Fgrste rundskriv foreligger, og neste er
planlagt utsendt ijanuar -95. Er du inter-
essert i A komme med pA adresselista,
kontakt enten: Liv Borgen, Botanisk hage
og museum, Trondheimsvn. 23 B, N-0562
Oslo (Fax: 22 85 18 35) eller: VI IOPB
Symposium, Bergianska Stiftelsen, P.O.
Box 50017, S-10405 Stockhom (Fax: +46 8
6129005). Du kan ogsA ta direkte kontakt
med de andre medlemmene av organisa-
sjonskomiteen. Merk deg tidspunktet, og
sett alt nA av dagene 29. juli-2. august
neste Ar til oppdatering og inspirasjon
innen fagfeltet biosystematikk!

Liu Borgen
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Miliofakta som engasierer

Naturrnilioet i tall 1994
Naturmiliaet i ttll 1994 er den mest
oppdaterte samlingen data om
natur- og miliotilstanden i Norge,
og vil bli en sentral kilde for
kunnskap pd dette omrSdet. En
tilsvarende mengde og
sammenstilling av informasion er
tidligere ikke utgitt.

Kr 3OO..
431 slder
rr4 fonnat, lb.

. skogskadet

I salg i bohhandelen na!
Boka er utarbeidet av: Statistisk sentralbyri - Direktoratet for naturforvaltning - Statens forurensningstilsyn
S30lfglg Kristina e Aleksander Husmo-foto, Statfiord A / Furukon8le MillgLfOle€ vandrefalk unsar SigMLtlogs: Tre

Blant temaene som behandles er:
. energibruk og energiressurser
. nedbrytning av ozonlaget
. drivhuseffekt
. truede og sArbare plante- og

dyrearter
. biologisk mangfold nasjonalt

og globalt

' inngrep i naturen
. utslipp til luft og vann
. avfall og miliogifter

' langtransporterte 
uNrvERsrrETSIorurensnlnger FORLAGET.N
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Uffi& nnfi er et populer-
vitenskapelig tidsskrift som
utgis av Det norske meteoro-
logiske institutt i samarbeid
med Universitetsforlaget.

Tidsskriftet inneholder popu-
lervitenskapelige artikler om
meteorologi og ellers stoff om
vrr og klima som kan ha all-
menn lnteresse og v€re av
opplysende karakter.
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Yffi& tlill henvender seg til
personer med interesse flor
meteorologi og aktuelt stoff
om klima, vrr og vind, og til
personer tilknyttet de meteo-
rologiske observasjonstienes-
tene. Serlig verdifullt vil
tidsskriftet vere for larere i
grunnskolen og videregiende
skole.

Um & nlil har vart utgitt
siden 1977 av Det norske
meteorologiske institutt i
samarbeid med Universitets-
forlaget.

IIDIIINI: Alv Sunde, Medred-
aktor: Statsmeteoroloe Ornulf
Fremming. Rt0ll(Sl01ltl6 mn$E
Det norske meteorologiske
institutt, Postboks 43

Blindern. 0313 Oslo 3

ieg bestilbr obonmrnent for ftrr nummer i 1994 pd

Kr. 230,- M sender regning
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Adresse:

Postnr./sted:



TIL FORFATTERE
BAde orienterende artikler om botaniske
emner, vanlig botanisk nyhetsstoff og smA-
stykker om botaniske emner og korte med-
delelser om nye observasjoner er av interes-
se. Bare manuskripter som ikke tidligere har
vart offentliggjort vil bli vurdert og eventuelt
antatt. Redaksjonen foretrekker ri. fi manus
pA diskett med to papirutskrifter vedlagt.
Det er 6nskelig med 3 1/2" disketter i WP-for-
mat. Ta kontakt med redaksjonen eller forla-
get for fl fi innskrivingsregler og f6lgeseddel
som skal leveres sammen med disketten.
Manus kan ogs6 vere maskinskrevet med
dobbel linjeavstand og sendes da redaktgren i
to eksemplarer.

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

Latinske navn
I tittel skal latinske navn plasseres mellom
komma og understrekes for kursivering. I
lgpende tekst skal latinske arts- og slekts-
navn understrekes for kursivering. Nir
norsk artsnavn finnes, skal dette bmkes fOr
det latinske navnet forste gang arten om-
tales.

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

Smristykke
Smistykke bor ikke vere lengre enn 3.000
tegn, dvs. maksimalt 2 A4-sider med dobbel
linjeavstand og god marg.

Litteratur
Litteraturlista skrives pi egne ark.
Tidsskriftnavn bgr fortrinnsvis forkortes i
samsvar med B-P-H (Botanico-Periodicum-
Huntianum).
Eksempler pfl hvordan litteraturreferanser
skal settes opp:
Bok:
Lid, J. 1985. Nors&, suensk, finsk flora.5. utg.

ved O. Gjerevoll. Det norske samlaget,
Oslo.

Antologibid,rag:
Nilsen, J. 1985. Light climate in northern

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

Ilouedoppgante o.l.:
Asen, P.A. 1978. Marine benthosalger i Vest-

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

Bidrag i tidsskrift og shriftserie:
Setra, H. 1987. Svartkurle Nigritella nigra i

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

Munda, I.M. & Ltining, K. L977. Growth per-
formance of Alaria esculenta of Helgoland.
Helgol. Meeresunters. 29 :3Il-3L4.

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

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

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

Korrektur
Forfatterne f6r bare forstekorrektur. Kor-
rekturlesingen mAL vere noyaktig. Rettelser
utfgres etter vanlige korrekturprinsipper.
Ungdige endringer bOr unngAs, og endringer
mot manus belastes forfatterne.

Sertrykk
Sartrykk kan bestilles pA egen bestillings-
seddel, som sendes forfatterne sammen med
fprstekorrekturen. Prisen oppgts av forlaget.
Det gis ingen gratis sertrykk. Normalt lages
det ikke sertrykk av smAstykker, anmeldel-
ser. floristiske notiser o.l.



BLAD Returadresse:
Universitetsforlaget
Kundeservice Tidsskrifi
Postboks 2959 Toyen
0608 Oslo, Norge

Marit Mjelde og Hanne Edvardsen
Bendeltjonnaks - Potarnogeton cornpressus L. Gjenfunnet i Norge etter 90 Ar 101

Potamogeton compressus - rediscovered in Nonray after 90 years

Reidar Haugan, Harald Bratli og Geir Gaarder
Mjuktjafs (Euernia diuaricata) og andre sjeldne og truede lav- og sopparter i Liaskogen
og SkamAni i Aurdal, Oppland 107
Evemia divaricata and other rare and endangered lichens and fungi in Liaskogen and
Skam&ni in Aurdal, Oppland

Ynryar Gauslaa
Lungenever, Lobaria pulmonaria, som indikator pi artsrike kontinuitetsskoger 119
Lobaria pulmonaria, an indicator of species-rich forests of long ecological continuity

Anders Often og Gunnar Graff
Skillekarakterer for kjempebjgrnekjeks - Heracleum mantegazzianum
og tromsopalme - H. laciniaturn 129
Characteristics separating Heracleum mantegazzianum and H.'laciniatum'

Theis Braanaas
Bruk av fiellskogen opp giennom tidene 135
The use of mountain forests from prehistoric to modern times

SmAstykker 106, 141, 146

Bokanmeldelse 118, 144

Forsidcbilde:
Scabiosa caucasica, fotografert i Kazbegi-
ornr&det i Georgia. Velkjent som staude og
snittblomst i blomsterforretninger i Norge.
Se ellers Steinar Sjgborgs artihkel fra dette
urolige landet.
Foto: Steinar Sjoborg 1992.


