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Blvttia nr.2 1997

...vi presenterer:

Hovedstyret i I\BF, ved Odd ogJan, har en viktig melding A komme med angA-
ende Blyttia.

Virgn er snart overst6tt, og vi nermer oss hoysommeren. Den ene plante-
arten etter den andre kommer i blomst, og vi gienoppfrisker vAre hyggelige bekjentska-
per fra tidligere Ar. De fleste av oss har en folelse av n6r i sesongen de ulike artene vi
kjenner, hgrer til. En litt glemt forskningsretning, fenologien, studerer naturens utvik-
lingsforlop i lopet av Aret. Dag Klaveness forteller fra norsk fenologis historie og oppfor-
drer til fornyet innsats pA side 53.

Grensetrakten€ rundt Kongsvinger har en del varmekjare arter som okommer
inn over grensa> fra Sverige i stedet for A henge sammen med Oslofeltet. Mest oppsikt-
vekkende er bergperikum, som ikke finnes i Indre Oslofiord. Denne varmekjare Sor-
Hedmarksfloraen er knyttet det geologene kaller mylonittsonen. Hva denne represente-
rer, og hva den har 6 by pA, forbeller Anders Often om pA side 61.

SilkeSelje 
"" 

ikke blant de treslag de fleste av oss kjenner. Den forelopige sgrgren-
sen for denne nordostlige seljeunderarten utgjores av Jan Erik Eriksens fire nyfunn fra
Telemark, som han redegior for pA side 71.

Telemarks fflkesblomst, sostermarihand, har sine storste forekomster i tid-
Iigere slAttenger. Selv om arten er knyttet til typer av engvegetasjon der giengroingen
foregir sakte, vil disse forekomstene forsvinne pA sikt om ikke de skjOttes. Arbens fore-
komster i naturlig vegetasjon (berghyller osv.) er for fA, smA og spredte til A sikre artens
eksistens pi lengre sikt, skriver Ann Norderhaug pA side 73.

Noen plantefiulll har et mystikkens skjrer rundt seg, og bidrar til botanikkens
folklore. Et av dem er "botanisk gartner" NiIs Green Moes funn av klokkesote i et hoy-
lass som stammet fra Lorenskog. Belegget finnes i herbariet pA T6yen, og berer umis-
kjennelig preg av A vere en del av et h6ylass, men like fullt er det klokkes6te. Anders
Often forteller om dette gAtefuIle funnet pA side 87.

Fire bokanmeldelser har vi ogsA A by pA: Elin Conradi anmelder Per Magnus
Jgrgensens Rhodod.endron i Det norske arboret p& Milde; Anders Often anmelder det
nyeste bindet av Atlas Florae Europaeae; Klaus Hgiland anmelder Bo Nyl6ns fiellflora og
Anders Danielsen anmelder n5rutgaven av Ove Arbo Hgegs Eineren i norsh natur og tra-
disjon.

Blyttia nummer Zbetyr ogsA foreningsstoffog ekskursjonsreferater, se side 96.
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Festdags-skrift i anledning 70 Ars dag

Professor Rolf Y. Berg

I forbindelse med at professor Rolf Y. Berg,
Botanisk Hage og Museum, Universitetet i
Oslo fylte 70 6r den 2. desember 1995, ble
det arrangert et "festdagssymposium> over
temaet "Fro, frukt og fruktbarhet" i Det
Norske Videnskaps-Akademi. NA forelig-
ger det et festskrift tilegnet Rolf Y. Berg,
bygd pA innleggene fra dette symposiet.
Skriftet er trykt i Videnskaps-Akademiets
Avhandlinger, I. Mat.Naturv. Klasse, ny
serie No 18.

Heftet inneholder fgrst og fremst en
komplett bibliografi over Rolf Y. Bergs
vitenskapelige og faglige arbeider. Inger
Nordal, som har redigert skriftet, har ogsA
gitt et glott inn i Bergs forskning fra han
avla sin hovedfagsoppgave om embryologi
og maurspredning hos kystmyrklegg (trykt
i 1954) og giennom de neste mer enn 40 hr,
da han har bidratt vesentlig og internasjo-
nalt innen evolusjonsbiologisk og plante-
geografisk forskning.

Professor PauI Endress fra Universi-
tetet i Znnctr har levert en grundig studie
av de evolusjonere aspektene ved utvik-
ling av frukter innen primitive blomster-
planter. Vitenskapelige bidrag knyttet til
fua og frukt er ellers presentert av flere av
Bergs ^tidligere studenter: Brita Stedje
NLIVAs), Per H. Salvesen (Arboretet,
Universitetet i Bergen), og Christian
Brochmann (m.fl., Botanisk Hage Univer-
sitetet i Oslo). I lillegg har professor Ola
H. Heide (NLIVAs) levert et bidrag om
alternativ til frOsetting, og Dr. Gertrud
Dahlgren (Lunds Universitet) om repro-
duksjon hos vass-soleier.

Skriftet avsluttes med en fyldig illu-
strert, historisk og populervitenskapelig
del hvor professor Bengt Jonsell, Stock-
holm Universitet, gir til beste tanker og
tolkninger av organet frafra 1600 til 1900-
tall, og professor Finn-Egil Eckblad et
utvalg av eksotiske frukter til kunnskap
og fordoyelse. Sist, men ikke minst, pre-
senterer professor Knut Fregri en frodig
fortelling om fruktbarhets-symboler og
elskovsdrikker!

Heftet koster 60 kroner og kan bestilles
fra
Audeling for Botanikk og Plantegeografi
Postboks 1045 Blindern
0316 OsIo

Merk konvolutten "Festskrift, R.Y. Berg".
Ved bestilling blir heftet tilsendt med inn-
Iagt posUbank-giro.

Rettelse
Forfatteren av meldingen .Nytt firnn av norsk timian, Thymus pr.reeo& ssp.
arcticus,,i nr. 1 for 1997 (Blyttia 55(1):48), Johan Hagen, har pA grunn av en kor-
rekturglipp dessverre konsekvent f6tt sitt navn omgiort til Haugen. Dette gielder
b6de i signaturen under meldingen og i billedteksten. Vi kan ikke annet enn 6
beklage, og gienta at finneren av den oppsiktvekkende forekomsten av norsk timi-
an pA Sunnmore heter Johan Hagen.
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Gir Blyttia mot undergangen -
eller mot nye hOyder

Odd Stabbetorp, pA vegne av hovedstyret i NBF

I fonige nummer av Blyttia (nr. 1/1997) kunne man i "Fra redaksjonen> s. 27 lese: "Frer og med hefte 1

1997 gAr Blyttia inn ien ny redaksjonell epoke". Redaksjonen ga her melding om at Klaus Hsiland
trekker seg som redaktor, og det trekkes fram en del problemer og mulige framtidsperspektiver i tilknyt-
ning til Blyttia. Hovedstyret i NBF har siden den tid diskutert Blyttiasaken inngdende. I den forbindelse
har vi oppdaget mange aspekter som er viktige for Blyttias framtid, og som krevde en del hurtige
avgjorelser. PA vegne av hovedstyret vil vi derfor herved annonsere:

Fra og med hefte 1/1998 gir
Blyttia inn i en frrllstendig
ny epoke!
Hovedstyret har nemlig gAtt til det dras-
tiske skritt A si opp vAr avtale med vArt
nAvarende forlag (Universitetsforlaget).
Vi vil opprette en ordning med en lOnnet
redaktor i deltidsstilling. Redaktpren skal
fremdeles ha et faglig ansvar for stoffet i
Blyttia i samarbeid med en redaksjons-
komite, men redaktpren skal i tillegg ha
ansvaret for bladets layout. Redaktgren vil
sAledes overta mange av de funksjonene
som i dag ligger hos forlaget.

Arsaken til denne avgiorelsen er i stor
grad 6konomisk. Det er ingen grunn til A
skjule at mange mener at Blyttia er for
dyrt, selv om vi i dag faktisk fAr en betyde-
lig tidsskriftstgtte fra Norges Forsknings-
rid (NFR) som bidrar til A holde prisen
nede. Hovedstyret har nA tatt kontakt med
NFR for A undersoke hvordan denne stor-
teordningen vil utvikle seg i framtiden, og
vi fikk da klar beskjed om at hele forsk-
ningsr6dets stotteordning for fagtidsskrif-
ter var under awikling! Selv om det nok
vil gA noen Ar fgr dette Okonomiske bi-
draget blir helt borte, s5mtes konklusjonen
6 vere klar: Hovedstyret onsker ikke at
abonnentene skal oppleve en dramatisk
prisOkning pA Blyttia, og det er derfor n6d-
vendig A kutte ned kostnadene for dermed
6 vere bedre forberedt nAr den finansielle
stolten forsvinner.

Arsaken til at denne avgigrelsen mAtte

tas raskt (og dermed uten at det har gAtt
ut informasjon underveis til NBF's med-
lemmer) var at hovedstyret oppdaget en
kontraktfestet avtale om at eventuelle
endringer i forholdet mellom forlaget og
foreningen for 1998 mA avtales fOr 1. april
1997. Denne knappe tidsfristen ga ingen
mulighet for 6 sette i gang noen bred dis-
kusjon innen foreningen om tidsskriftets
framtid (slik det egentlig var tenkt); her
mAtte det handles raskt. Den nermte avta-
len inneberer imidlertid samtidig at
resten av Argangen for 1997 vil komme ut
som tidligere i regi av det nAverende forla-
get, hvilket betyr at vi har resten av 1997
til A finne ut hva slags tidsskrift vi Onsker
oss i framtida.

Kan NBF klare ri
utgi Blyttia pA egenhAnd?
Selv om hovedstyret si seg tvunget til A
foreta noen raske avgigrelser i denne
saken, er vedtaket om oppsigelse av avta-
Ien med forlaget giort ut fra relativt noyak-
tige pkonomiske vurderinger. I disse vur-
deringene ble det satt som mAl at den pri-
sen foreningsmedlemmene i dag betaler
ikke under noen omstendighet skal Okes.
Det er foretatt en rask innhenting av til-
bud fra flere ulike trykkerier for A finne
prisnivAet for denne delen av produksjo-
nen. Ved A ta utgangspunkt i Blyttias inn-
tekter i dag, finner hovedstyret at disse
inntektene er store nok til A ldnne en
redaktgr i 2540Vo stilling, samt trykking
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Tabell 1. Oversikt over de viktigste fenologiske observasjonsserier pA ville planter fra Norge

Tabell 1. Phenological observation series (wild plants) from Nonvay

Ar OmrAde Referanse

1843-1847 Christiania H.C. Printz 1865

1854-1864 Vestre Slidre H.C. Printz 1865

1865-1882 Vestre Slidre H.C. Printz 1885

1851-1860 Nyborg, Varangerflorden C. Sommerfelt 1885

1860-1884 Oslo Schtibeler 1885

1888-1912 Fyresdal, Telemark J. Lie, i Lie 1931

1897-1926 Rogaland A. Moe 1928, 1930, 1931, 1933, 1937a,b,c

1928-1952 Hele Norge Lauscher et al. 1955, 1959

1952-1977 Hele Norge Lauscher et al. 1978, Lauscher & Lauscher 1990
197f1973 Hardangervidda Wielgolaski 1974,1975, Wielgolaski & Kdrenlampi 1975
Enkelte Arl
sesonger Svalbard Kuc 1968, Dubiel 1991 o.a.

Calender, basert pA egne observasjoner.
De fleste tidlige serier fra Norge er samlet
i forste bind av Schiibeler s verk nViri-
darium Norvegicum - Norges Vextrige"
(Schtibeler 1885). De forste vitenskapelige
observasjoner i Norge (Christiania og
Valders) er imidlertid nedtegnet av H.C.
Printz (1865). Moe's registrering av tids-
punktet for blomstring for et meget stort
antall arter i Rogaland rundt irhundre-
skiftet (Moe 1928) er av betydelig verdi,
kanskje serlig fordi Moe angir ikke bare
giennomsnittet for observasjonsrekkene,
men ogsA observasjonsdata for hvert
enkelt 6r. OgsA Lie (Fyresdal i Telemark)
arbeidet rundt irhundreskiftet, men hans
arbeid er kun summarisk giengitt (Lie
1931). Bemerkelsesverdig er srerlig K.H.O.
Printz's forsok pA A lage et observasjons-
nettverk over hele Norge, med observatg-
rer som for hvert Ar skulle innrapportere
(pA egnet skjema) sA mange nfenologiske
faser" som mulig. Disse observasjons-
seriene startet i 1928, og omfattet blant
annet 43 planter, hvorav 18 urter og 25
trer eller busker. Tidspunktet for begyn-
nende blomstring og begynnende frukt-
modning skulle registreres, for trerne
ogs6 tidspunktene for lovsprett, fullt ut-
sprunget lowerk, begynnende fargeforan-
dring pA samme, og begynnende og avslut-
tet lovfall. Resultatene fra hver enkelt
stasjon ble samlet, giennomsnittsdatoene
(dag-nr. i Aret) for hver enkelt fase bereg-
net, og tilslutt presentert i en konsentrert

(men lite leservennlig) tabell. Boks l- viser
en slik tabell: resultatene fra stasjonen
nOslo, Gaustad Asylo - en av de mest kom-
plette stasjoner.

Observasjonene i Printz's observasjons-
nettverk, som varte fua 7928 til 1977, ble
gfennomfort innenfor de meteorologiske
30-Ars periodene 1931-1960 og 1961-1990.
Gjennom dette tidsrum stagnerte okning-
en i den Arlige middeltemperaturen over
hele landet (Forland 1993), den Arlige mid-
deltemperaturen falt faktisk litt nAr forste
og annen periode sammenlignes. VAre stu-
dier i det foreliggende fenologiske materia-
le (f.eks. Klaveness & Wielgolaski 1996)
viser at de tidspunktene for blomstring
som hovedsakelig ble registrert innenfor
annen meteorologiske periode ikke skiller
seg vesentlig ifra dem som ble registrert
innenfor forste periode. Folgelig kan kan-
skje de beste observasjons-seriene fra
Printz's langvarige undersokelser brukes
som et sammenligningsgrunnlag ("normal-
verdier" for midten av dette Arhundre) der-
som senere undersokelser settes igang.

De norske fenologiske data, inklusive
Printz'tabeller (fra Lauscher et al. 1955,
1959 og 1978, og senest Lauscher &
Lauscher 1990), er nA lagt inn i en data-
base der dagnummerne er omregnet til
dato, og de observerte planter er angitt
med navn. Basen er lett A soke (etter
plantenavn, stedsnavn, fulke, breddegrad,
lengdegrad, hgyde over havet, avstand fra
kysten, eller etter tid for blomstring, frukt-
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Samletabell for stasjonen

"Gaustad asyl", med resultater
fra forste del av Printz's landsom-
fattende fenologiske undersskelse
(1928-1952, Lauscher et al.
1959). Av de 25 mulige Ar ble
observasjoner utfsrt i 16 (J =16).
Tallene med fet skrift angir "fase-
6J.", hvorav 1-43 angAr planter.
Nr. 1-18 omfatter urter; "i" angir
gjennomsnittlig dagnummer ( l
Jan = dagnummer 1, osv.) for
begynnende blomstring, "i'" angir
gjsn. dagnummer for begynnende
fruktmodning. Tallene'l 9-43
omfatter busker og trer, "a" angir
glsn. dagnummer for lovsprett,
(c> angir gjsn. dagnummer for
begynnende blomstring.
Undersskelsen omfattet folgende
planter (nomenklatur som i origi-
nal-artikkelen):

Nr Plante
1 Tussilago farfara
2 Anemone hepatica
3 Anemone nemorosa
4 Saxifragaoppositifolia
5 Saxifraga granulata
6 Primula officinalis
7 Caltha palustris
8 Trollius europaeus
9 Convallaria majalis

10 Fragariavesca

11 Oxalis acetosella
12 Trientalis europaea
13 Linnea borealis
14 Vaccinium myrtillus
15 Rubus chamaemorus
16 Epilobiumangustifolium
17 Filipendula ulmaria
18 Calluna vulgaris
19 Corylus avellana
20 Alnus incana
21 Salix caprea
22 Populus tremula
23 Betula verrucosa
24 Betula odorata
25 Ulmus montana
26 Quercus oedunculata
27 Fagus silvatica
28 Prunus padus
29 Prunus soinosa
30 Prunus cerasus
31 Pyrus malus
32 Ribes rubrum
33 Ribes grossularia
34 Rubus idaeus
35 Sorbus aucuparia
36 Acer platanoides
37 Tilia cordata
38 Syringa vulgaris
39 Fraxinus excelsior
40 Rosa so
41 Philadelphuscoronarius
42 Picea excelsea
43 Pinus silvestris

"Fase nr. 8" er altse ballblom,
som gjennomsnittlig blomstrer pA
dag 155 (a juni). Tabellen innehoF
der mye mer informasjon, sAledes
galer gjaken (Gj) "giennomsnitt-
lig" pA dag 138, altsA 18 mai.
Slike tabeller. som finnes for
mange steder over hele landet
(Lauscher et al. 1959, '1978,

Lauscher & Lauscher 1990), lar
seg lett omarbeide til en "fenolo-
gisk kalender" for stedet.

Staslonen "Gaustad asyl" er
idag totalt forandret og ubrukelig
som referansestasjon for studier
av forandringer over lang tid, bl.a.
fordi det nye Rikshospitalet nd
snarl er ferdig bygget pa omredet.

Results from one of the stati-
ons of Printz's phenological net-
work, "Gaustad asyl", from where
phenological phases were monito-
red during 'l6 of the 25 years pos-
sible between 1 928 and 1952.
Plants included in the nationwide
program is listed above, numbe-
red as in the table above (num-
bers in bold). "i" refers to mean
first flowering date ("mFFD", day
number) of herbs, "cD refers to
mFFD of trees and shrubs. For
more information, see original
(Lauscher et al. 1959).
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modning osv.), men databasen omfatter
forelpbig kun tidspunktet for blomstring.
En slik base kan gi grunnlaget for et norsk
fenologisk sentralregister, som nAr det
kobles opp imot det interaasjonale fenolo-
giske nettverk som nA er under etablering,
kan bli tilgiengelig for alle.

Det er fortsatt et betydelig problem A

behandle tallmateriale av denne type pA
en velegnet statistisk mAte. Schiibeler
valgte A presentere tidsrummet for hver
av fasene for alle 25 Ar som et omtrentlig
angitt middeltall, mens Moe (1928) presen-
terte observasjonsdagen for hvert enkelt
Ar, og tilslutt gjennomsnittet ("average,).
Moes data gir oss muligheten til 6 estimere
den naturlige variasjonen (eller "usikker-
heten") i materialet. Printz (i Lauscher et
al. 1955, 1959, 1978) valgte A presentere
giennomsnitts-dagen for hver fase, men
forsokte A indikere om gjennomsnittet var
basert pA fi eller mange observasjoner.
Det unike med Printz'omfangsrike materi-
ale er muligheten til A studere regionale
forskjeller. Materialet er imidlertid svert
heterogent - det inneholder noen Apenbare
feil, og en del stasjoner er dArlig dekket.
Det er Onskelig med mer arbeid pA den sta-
tistiske siden av bearbeidelsen. I tillegg til
de tre bind som er utgitt (Lauscher et al.
1955, 1959, 1978), har Lauscher nylig
utarbeidet et ferde bind utgitt "pA eget
forlag" (Lauscher & Lauscher 1990) der de
lengste (observerte eller rekonstruerte)
tidsrekkene for noen faser er giengitt. To
eksemplarer av dette bind er deponert ved
Universitetsbiblioteket. Original-materia-
let foreligger fortsatt ved Det Norske
Meteorologiske Institutt, men det har hit-
til ikke vert tilgjengelig og kan vrere del-
vis odelagt (S. Lystad, pers.medd.).

Idag kan man sporre seg om slike feno-
logiske observasjons-serier har noen viten-
skapelig verdi. Man vil kunne anta at feno-
logiske observasjoner for eksempel kan ha
interesse som indikator pA klima-variasjo-
ner over lengre tid. Printz (1965, se ogs6
Lauscher et al. 1955) var oppmerksom pA
dette, og pipekte at materialet fra Oslo
indikerer en tidligere vAr og en lengre hgst
i dette Arhundrede sammenlignet med det
forrige. NAr man ser den naturlige varia-
sjon i slikt materiale (Figurene 1-3) kan
det sporres om slike smi, men systematis-
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Fig. 1. Fordelingen av fprste registrerte blom-
stringsdag (FFD - "First Flowering Date") for-
delt pA uke-nummer (1-7 jan. = uke 1, 8-14 jan.
= uke 2 osv.) for ballblom (Trollius europaeus
L.) i perioden 1928 - 1973 (n = 42, enkelte Ar
mangler observasjoner) i Jarfiordbotn (Finn-
mark) og i perioden 1932 - 1966 (n = 30) i Helle
ved Kragero (Telemark). Data fra Lauscher &
Lauscher (1990).

Fig. 1. Distribution of first flowering dates ("FFD")
of Trollius europaeus L. according to week num-
ber of observation (1-7 Jan. = week no. 1, 8-14
Jan. = week no. 2, etc.), from Jarfjordbotn
(northern Norway, 1928-1973) and from Helle
(southern Nonlray, 1932-1966). Data from
Lauscher & Lauscher (1990).

ke forskyvninger er statistisk signifikante.
Det er kun en grundig statistisk analyse
av observasjonsseriene som kan gi svar pA
dette.

Ved 6 sammenligne tidspunktene for
blomstring innen omr6der i Norge der det
foreligger data fra forrige irhundrede, kan
det synes som om klimaforandringen gien-
nom de siste 100-150 Ar slAr forskjellig ut i
Oslo-omrAdet, i innlandet (Land/Slidre) og
i Finnmark (Nyborg, Nesseby). De enkelte
planter reagerer ogsA forskjellig: noen var-
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Fig. 2. Fordelingen av gjennontsnittlig tids-
punkt for fprste blomstring (mFFD - <mean
First Flowering Date") hos bliveis (Hepatica
nobilis Schreber = Anemone hepatica L.) ph 26
stasjoner i Oslo og Akershus i perioden 1928 -
L972. Det beregnede gjennomsnitt for hver sta-
sjon er fordelt pi uke nr. som ovenfor. Data fra
Lauscher et al. (1955, 1959, 1978).

Fig. 2. Distribution of mean tisl flowering dates
(mFFD) ot Hepatica nobr?s Schreber from 26 phe-
nological stations in the Oslo/Akerhus counties for
the years 1928-1972, according to week number
(as in fig. 1). Data from Lauscher et al. (1955,
1959,1978).

mekjere planter pA Ostlandet blomstrer
tidligere nA, mens planter med en montan
(alpin) eller nordlig utbredelse (f.eks.
Trollius) reagerer motsatt (Klaveness &
Wielgolaski 1996). Responsen kan vare
forskjellig fra art til art og provenienser
imellom (dvs. imellom individer av samme
art, men med forskjellig geografisk opprin-
nelse). Proveniens-forskjeller (som ogsi er
genetiske) vil kunne bidra til statistisk
spredning i regionale data.

I internasjonal sammenheng er det tidli
gere forsgkt 6 framskaffe observasjons-
serier som man trodde ville vrere direkte
sammenlignbare over landegrenser og pA
forskjellige kontinenter. Allerede i 1935
foreslo Braak en "internasjonal fenologisk
observasjonsliste", som nodvendigvis kun
hadde noen fA planter pA listen (Braak
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Fig. 3. Gjennomsnittlig tidspunkt for begynnen-
de blomstring (mFFD) for kulturplanten sJrrin
(Syringa uulgaris L.) plottet som funksjon av
breddegrad. Den store spredningen pA begge
sider av regresjonslinjen skyldes hovedsakelig
hoydeforskjeller og klimaforskjeller som ikke
kan forklares ifra forskjeller i breddegrad, og
i noen grad observasjonsusikkerheter. Vinkel-
koeffissienten pi regresjonslinjen forteller at
blomstringen hos syrin forsinkes med gjennom-
snittlig ca. 3 dogn for hver breddegrad nord-
over. (Data fra Lauscher et al.- loc. cit.).

Fig. 3. Mean first flowering dates (mFFD) for
Syringa vulgaris L. plotted as function of latitude
only. Large deviations from the regression line is
due to effects of altitude and of local climatic
effects, in addition to observational ambiguities.
The slope of the regression line indicates that the
beginning of flowering of common lilac is delayed
for 3 days, on average, for each degree of latitude
northwards. (Data from Lauscher el al., loc. cit. ).

1936). I de pAfOlgende 6r ble det, i regi av
meteorologiske organisasjoner, nedlagt et
betydelig arbeid med A fA istand et virkelig
internasjonalt observasjonsnett (Schnelle
1955). Andre valgte istedet A plante ut et
lite sett av planter i "fenologiske hagero i
flere land og studere disse under ellers like
betingelser (se Printz 1965, Schnelle &
Volkert 1974, Latscher & Roller 1980,
Lauscher 1979, 1985). Idag synes slike
"fenolog'iske hager" igien A vare i vinden,
og det arbeides for A fA igang igien denne
typen av observasjoner.

Noen velger A studere kun 6n plante
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sarlig grundig (f.eks. kulturplanten
Syringa uulgaris, se f.eks. Caprio 1970, og
Fig. 3). Sarlig de uforedlede stammer av
s;rrin er ogsA idag av stor interesse fordi
studier kan giennomfores "overalt" pA den
nordlige halvkule. I USA benyttes planten,
sammen med to viltvoksende arter (Ane-
mone patens og Amelanchier alnifolia) i
naturfagundervisningen, i et program for A

fglge vArens utvikling regionalt (prosjekt

"Plantwatch"). Kommunikasjon skolene
imellom skjer via elektronisk post, og ut-
viklingen skal kunne folges direkte pA kart
pA skjermen.

Med de muligheter vi idag har for data-
innsamling og -behandling, og til sammen-
ligning med de allerede foreliggende data,
burde et nytt fenologisk observasjonsnett i
Norge kunne gi interessante resultater. Og
oppgavene er mange. Dagens teknologi gir
muligheten for A studere de naturlige for-
holds innflytelse pA de fenologiske faser pA
en ganske annen mAte enn tidligere. Virk-
ningene av hoyde, retning og eksposisjon
kan mAles eller behandles langt bedre.
Posisjoner og geomorfologiske data kan nA
hentes ut og beskrives ved hjelp av de geo-
vitenskapelige informasjons-systemer (GIS/
GlP-systemer). Tidsrekker og usikkerhe-
ter i slike rekker kan idag behandles med
bedre statistiske metoder.

Et forholdsvis nytt element er innflytel-
sen av vAre byer pA plantenes fenologi
(ogsA nevnt av Printz 1965). Byene har nA,
i motsetning til tidligere, enbetydelig ener-
giutstrAling og kunstig belysning dognet
rundt. Fra undersokelser i Sveits forelig-
ger indikasjoner pA at fenologiske faser
studert i Gendve fAr et annet forlgp enn
faser studert pA landsbygda (Defila 1997,
under trykking). Noyaktige fenologiske
observasjoner kan kanskje ogsA avdekke
virkninger av fremmedstoffer pA plantene
i naturen. Forutsetningene for A kunne tol-
ke slike observasjoner, er et inng6ende
kjennskap til observasjonsmaterialet under
naturlige forhold, og til de tidsforsinkelser
som er karakteristisk for mange fi'siologis-
ke reaksjoner hos planter (se f.eks. Fitter
et aI. 1995, Heide 1996).

Fenologien som en egen vitenskap i
internasjonal sammenheng har som nevnt
dreiet i retning av "tidsriktig" aktivitet,
der de botanikk-faglige betraktninger fort-
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satt lett kommer i annen rekke. Det er sA

absolutt plass til seriose fagfolk i dette sel-
skap - ikke alle "biometeorologer" har til-
strekkelig innsikt i fysiologi og regulering
av vekst og utvikling hos planter og dyr.
Det er startet en "fenologl-konferanse" pA
Internettx, et internasjonalt observasjons-
nettverk er under opprettelse (IPN -
nlnternational Phenological Network") og
et nytt tidsskrift (nPhenolory and Season-
ality') er under utgivelse. PA den Inter-
nasjonale Biometeorologi-konferanse i
Ljubljana (Slovenia) 1-8 september 1996
var det avsatt en hel dag til fenologi (der
det bl.a. ble presentert resultater fra nor-
ske prosjekter). Det er ingen tvil om at
aktiviteten pA dette feltet nA er sterkt
okende, og vil med de nye kommunika-
sjonsmuligheter anta en ganske annen
karakt6r enn tidligere.

En gket aktivitet blant amatorene ogse,
kanskje med de enkelte lokalforeninger av
NBF som faglige ansvarlige, ville passe
fint inn i denne sammenhengen. Dersom
det viser seg 6 vere interesse for slike pro-
sjekter, kan vi komme tilbake til dette i
Blyttia. I mellomtiden kan man f6lge med
pA Internett/!1rw"W, der det er opprettet en
forelobig informasjons-side om Fenologi
(http ://biologi.uio.no/avdelinger/protistologi/
Fenologi-Phenology. htm).

Takk
Takk til Dr. C. StOp-Browitz for rAd om
Linneus' verk, og til arkitekt Ragnar
Anker Nilsen for en endelig bekreftelse pA
tidsrummet for H.C. Pintz'forste fenolo-
giske nedtegnelser (1843-1847, fra notater
i Printz' egne papirer).
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Skammekroken

Det er markedet som spAr, og direktprene
som rir...

FOlgende fyndige omtale av botanikkfa-
get er sakset fra Adresseavisen, torsdag
28. november 1996. - Bedre kan det vel
neppe sies nAr botanikkens sak skal frem-
mes i media og overfor de bevilgende myn-
dighetene. Hold deg fast! Her kommer det:

"NINA reduserer med 14 Arsverk -
Ulonnsomme forskere sparkes. Fire for-
skere har fAtt oppsigelsesbrev fordi de ikke
er lonnsomme nok.

Markedet bestemmer. - Ett av de krite-
rier som er lagt til grunn, er kompetanse i
forhold til markedsutsiktene. Vi har dess-
verre sett at markedets vilje til A kjgpe tje-
nester pA omrAdet botanikk er synkende.
Tyngdepunktet blandt de forskerne som
slutter, ligger derfor innenfor botanisk
sektor, sier Baadsvik.

Den private stiftelsen NINA er forutsatt
A skulle tjene mesteparten av pengene
giennom oppdragsforskning, med en stat-
lig bevilgning som basis for A sikre driften.
Den statlige bevilgningen er kraftig redu-
sert, og NINA har ikke klart 6 kompensere
for dette gjennom oppdrag i det stadig
strammere markedet for milj6forskning.
Mesteparten av oppdragene kommer fra
statlige institusjoner, som har fAtt kutt i
sine budsjetter.

- Den okonomiske situasjonen i NINA

henger sammen med at miljovernet har
hatt en dalende kurs gjennom flere Ar.
Viljen til A drive miljovern med basis i
langsiktig kompetanse, er for nedadgAen-
de. Situasjonen har endret seg dramatisk
pA bare et par Ar. Det er fgrst og fremst
kuttene i Miljoverndepartements budsjett
som har rammet oss. I en slik situasjon er
vi nodt til A dimensjonere oss i forhold til
de nye rammebetingelsene, sier Baadsvik."

Man fAr sette nering etter trering heter
det. PA den annen side fir det vere mite
pA servilitet, ja, ner sagt underkastelse for
markedstenkningen. Er det forresten helt
riktig at miljouernet har hatt en dalende
hurs gjennom flere d.r? Yi vil gjerne ha
framlagt iallfall tre, uavhengge sitater
fra tyngre miljopolitikere som bekrefter
dette. Og hvorfor skal dette i sA fall ramme
botanikerne? Er det ikke nok av poter
og firer som kunne ha pakket sammen i
steden?

Karl Baadsvik er administrerende
direktor i NINA-NIKU - og botaniker
med fortid ved davarende Universitetet i
Trondheim.

Vi takker ham og Adresseavisen for et
glitrende innlegg mot botanikken! SAnn
skal det sies!

Piggtistel blir ved leilighet sendt n6r vi
fir oppsokt en h6velig avfallsplass!

Klaus
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Har sorberg- og
tgr:b akkefl oraen i Kon gsvinger-trakten

innvandret fraVflrmland langs
mylonittsonen?

Anders Often

Har sorberg- og tsrrbakkefloraen i Kongsvinger-trakten innvandret fra
VArmland langs mylonittsonen? Blyttia 55:61 -69
Has the xerophytic flora of the Kongsvinger area immigrated from Vdrm-
land along the mylonite zone?

- An element of vascular plants are in the south part of Hedmark county,
more or less restricted to the mylonite zone - a geological formation with
varied bedrock stretching from Vdrmland province, Sweden, northwest to
the south end of lake Mjosa, Norway. Four species, Hypericum monta-
num, Saxifraga granulata, S. os/oensls and S. tridactylites have their
north limits in southeast Norway in this area. These occurrances are
phytogeographically connected to the middle part of Varmland. Altogether
21 , more or less xerophytic taxa, are restricted to the mylonite zone. 11
probably native taxa are usually found in steep hillsides. 10 taxa are only
known from old, managed landscape, though probably archeophytes.

Anders Often, Norges landbrukshogskole, Institutt for biologi og naturfor-
valtning, Postboks 5014, N-1432 As

Innledning
Berggrunnen i de norsk-svenske grense-
traktene, fra Karlstad i nordenden av
VAneren og i ganske rett linje nordvest til
Gullverket - Tangen, Eidsvoll og Stange
kommuner (fig. 1), er omtalt av geologer
som mylonittsonen (Magnusson 1937,
Gvein 1967). I forhold til grunnfellsom-
ridene ellers pA Ostlandet har sonen en
variert geologi. Berggrunnen bestAr av en
blanding av sedimentere og eruptive berg-
arter, med svart ulik omdanningsgrad.
Med fare for A strekke sammenligningen
noe langt kan mylonittsonen sees pA som
en parallell til oslofeltet: en forkastnings-

sone med nedsenket berggrunn, overleiret
av sedimentere og eruptive bergarter.
Men mylonittsonen er fra oldtiden, sterke-
re omdannet, og med mere uklar dannel-
seshistorie, enn det mye yngre oslofeltet.

Ut fra et plantegeografisk s;rnspunkt er
mylonittsonen interessant. Striper med
bergarter rike pA tilgiengelige plante-
neringsstoffer, i forste rekke hornblende-
skifer (lysegr/nne felter pA fig. 1) gir rom
for krevende arter. Den varierte berggrun-
nen betinger ogsi stor topogtafisk varia-
sjon. I deler av sonen er det etter sorost-
landsk mAlestokk ganske trange daler og
markerbe skrenter og Asrygger. At mylo-
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Figur 2. Prikkart for Hedmark fylke for en del eksempelarter med tilknytning til mylonittsonen
(merket med ei pil). Fylte prikker er funn etter 1970, halvApne prikker funn fra perioden 1900-70,
ipne prikker funn fra for 1900 eller uten dato. Stjerner er lokaliteter med usikker stedsangivelse.
Firkanter er naturaliserte forekomster. A. Nyresildre (Saxifraga granulata); B. Hvitbergknapp
(Sedurn album); C. Hengepiggfra (Lappula deflexa); D. Alm (Ulmus glabra coll.); E. Sandfioi (yioJt
rupestris ssp. rupestris).

Dot maps for Hedmark county for some species with regional concentration of records on the mylonite
zone (marked with an arrow). Filled dots: Records later than 1970. Partly filled dots: Records from the
period 1900-70. Open dots: Records made before 1900 or undated. Stais: Records with inexact locali-
ty. Squares: Naturalized occurences. A. Saxifraga granulata; B. Sedum album; C. Lapputa deftexa, D.
Ulmus glabra coll.; E. Viola rupestris ssp. rupestrb.
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I sorvest-skrenten av Granlivarden
(UTM: UG 38 7L; ca 300 m o.h.) og opp for
gArden Rinna (UG 38 70:- ca 220 m o.h.)
vokser bergperikum spredt i bratt, lysApen
blandingsskog. Feltsjiktet er dominert av
skogkantarter som gulflatbelg (Lathyrus
p ratensis), skogklover (Trifolium mediurn)
og tveskjeggveronika (Veronica charnae-
drys). Ved Gjermshus vokser noen fd indi-
vid i en stupbratt skrent og i ei lita grov-
steinet rasmark rett nord for FlyginnsjOen
ruG37-38 70:ca 180 m o.h.).

Bergperikum er regnet som en kystplan-
te, og er kartlagt av Fegri (1960). Pa
Vestlandet er arten kjent nord til Vagsgy
kommune, Sogn og Fjordane (Lid & Lid
1994). Bergperikum er ikke tidligere kjent
fra Hedmark &lke. Lokalitetene ved
Kongsvinger er nordgrense i sentral-
Skandinavia. fidligere sikker innergrense
pA Ostlandet var i Hallangen, Frogn kom-
mune (Stabbetorp et al. 1990). I Ostfold er
det gjort noen funn i nedre del av
Haldenvassdraget (Betvik 1992). Arten er
temmelig vanlig i Dalsland, pi svensk
side, rett over grensa for Ostfold. Her er
den prikket ca 280 steder av Andersson
(1981). I en delrapport fra "Projekt VArm-
lands Flora" (Anonym 1994) er arten av-
merktet i fem ruter i omrAdet vest for nord-
enden av Viineren, litt sorvest for Arvika.
Avstanden fra Kongsvinger-funnene og hit
er 70-80 km i luftlinje, noe kortere enn av-
standen til Hallangen og den nordligste
forekomsten i Haldenvassdraget.

Det er pAfallende at bergperikum som
regel opptrer i svert smA populasjoner. Slik
er det pA de tre lokalitetene i Hedmark, og
slik er det ogsA ellers hvor jeg har sett
arten, pA Hurum og i Telemark. Det samme
er tilfellet i Vest-Agder (Oddvar Pedersen,
pers. medd.). Det er et lite mysterium
hvordan den greier A opprettholde isolerte,
smA populajoner over lang tid - hvilket er
tilfellet etter det reliktpregede utbredel-
sesbildet A domme (jf. Fegri 1960). Noen
effektiv spreding er det ingen grunn til A

tro at bergperikum har. Sarlig langlevet
synes heller ikke hvert individ A vare. Den
har korte, fA cm lange, rotskudd (Hage-
mann 1983) som i prinsippet kan gigre den
noe mattedannende. Men den opptrer som
smA, distinkte individ som absolutt ikke gir
inntrykk av 6 ha et langlevet rotsystem.
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Saxifraga granulata L. - nyresildre. I
Kongsvinger-trakten er nyresildre ganske
vanlig i skrenter av horyblendeskifer, srer-
lig i omrAdet Granli - Abogen - Pramhus
(fig. 3). Den forekommer ogsA pA baserike
vegskjeringer, pA Kongsvinger festning og
pA knausete, baserik kulturmark (fig. a).
Den er funnet ett sted utenfor mylonittso-
nen: i store mengder i ostskrenten av
Vardeberget ved Digeren, ca 10 km sorost
for Kongsvinger (UG 42 7l-72; ca 300 m
o.h.). Dette er en stupbratt, Ostvendt gra-
nittskrent. Nyresildre mangler pA Hede-
marken, borbsett fra som tilfeldig gras-
fro-adventiv fra 1925 (fig. 2 A). Det er 6n
gammel innsamling av nyresildre fra
Kongsvinger-trakten (Vinger, F. Jebe, 1901,
Herb O).

Nyresildrens spontane areal sJmes i
Norge stort sett A vere begrenset til omrA-
dene rundt midtre til ytre Oslofiord (Fegn
& Danielsen, 1996). Vanlig er den kun i
Ostfold og i Follo-regionen i Oslo/Akers-
hus. Alle forekomster i Oppland og fra
Vestlandet og Nord-Norge er tilfeldige
adventivfunn, gierne som froforurensning
pA eng fra forste del av 1900-tallet. Hva
status er for arten i Buskerud. dvs. slr-
spissen av Hurumlandet, Vestfold, Tele-
mark og pA Sorlandet er jeg usikker pA.

I Ostfold og Follo er nyresildre en karak-
terart for torrbakkevegetasjon i det gamle
jordbrukslandskapet. Forekomster i skog-
skrenter finnes ogsA her, men slike er mye
mere utpregede i Kongsvinger-trakten.

Saxifraga oslodnsis Knaben - oslosildre. I
Kongsvinger-trakten er oslosildre kun fun-
net ett sted: pA kulturbetingede, s6rvest-
vendte torrbakker, med fremstikkende
lrornblendeskifer, pA smAbruket Duelia i
Abogen, Eidskog kommune (UG 39 68; ca
160 m o.h.; fig. 4). Her vokser den i store
mengder sammen med bl.a. nyresidre og
vAr- og bakkeveronTka (Veronica uerna og
V. aruensis). I alt vokser det ca 130 taksa
pA den artsrike gamle beite- og slAttemar-
ka pA Duelia. Oslosildre er ikke funnet i
noen av de mange naturlige skrentene i
Kongsvinger-trakten, sA den sJmes vare
kulturbetinget i omr6det.

Storrelsen pA oslosildra fra Duelia er
svert variabel, fta 2-3 cm til 15-20 cm
hoye individ. Men alle faller innenfor vari-
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Figur 3. Nyresildre - Saxifraga granulata i skrentete blandingsskog i sorvest-skriningen nedenfor
Granlivarden, Kongsvinger kommune. Hogstfelt i forgrunnen. Foto: A. Often 2.6.1995.

Saxifraga granulata in mixed boreal forest in the southwest slope of Granlivarden, Kongsvinger munici-
pality. A small forest clearing in the foreground. Photo: A. Often 02.06.1995.

asjonsbredden til arten, og alle har dens
karakteristiske frooverflate (minst 30
ganger forstorrelse): papillgs med smA pA-
satte, sylinderforma vorter. Dette skiller
arten greit fra skiresildre, som har en fro-
overflate som kun er vortete (Lid & Lid
L994).

Oslosildre finnes klumpvis i et belte over
Sor-Skandinavia fra Oslo-omrAdet til Upp-
land. Det er fire hovedforekomster: indre
Oslofiord (pluss nordspissen av Jeloya og
kalkomrAdet pA sprspissen av Hurum-
Iandet; Herb O), i Dalsland vest for
Vdneren, rundt sjoen Hjalmaren og i Up-
land, her stort sett langs Bottenvika. I til-
legg finnes to isolerte forekomster nord for
Viineren og 6n forekomst midt mellom
Hjrilmaren og Uppland (Nilsson 1995).
Arten har relativt tette forekomster pA
kalkberg i indre Osloford (Stabbetorp et
al. 1991). Likeledes har Andersson (1981)
prikket den pA et par hundre steder i Dals-
Iand, konsentrert pA kalkrike bergarter i

den ostlige del av landskapet. Han skriver
at arten "dr n6got av en karaktiirsart ftir
hiillmark inom stora delar av Dalforma-
tionen". Oslosildre er ikke tidligere kjent
fra Hedmark, og funnet blir sAvidt global
nordgrense.

Narmeste forekomst for sk6resildre
(Saxifraga adscendens) er i en bratt, Ost-
vendt skrent litt sgr for Dulpetorpet pA
Finnskogen, ca 45 km nord for Duelia. Tre-
fingersildre (Saxifraga tridactylites) finnes
pA sondre Pramhus (se nedenfor), ca
3,5 km sorast for Duelia.

Saxifraga tridactylites L. - trefingersildre.
Som oslosildre er trefingersildre kun fun-
net pA 6n, sanns;rnligvis kulturbetinget
lokalitet, i Kongsvinger-trakten: pA et lite
sorvest-vendt oksebeite ca 100 m nord-
ost for tunet pA sondre Pramhus, Eidskog
kommune (UG4165: ca 200 m o.h.).

Trefingersildre vokser pA sm6, fremstik-
kende knauser. Populasjonen er liten. PA
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den lille beitebakken (ca 100 x 50 m) vok-
ser ca 110 taksa. Av regionalt sjeldne arter
finnes brudespore (Gymnadenia conopsea),
solblom (Arnica rnontana) og en blAgronn,
korthAret kvastsveve med korte utlgpere,
sannsynligvis Hieracium u ittatum.

Selv om trefingersildre genetisk sett
stAr noe fiernere fra oslosildre enn skAre-
sildre (jf. Brochmann et al. 1996), kan den
vare vrien A skille fra oslosildre. Popula-
sjonen pA Pramhus bestAr av jevnsmA
individ (ca 4 cm lange i frukt) med smA,
helt uflika, elliptiske basalblad, lange
fruktskaft og ftg med vortete og papillos
overflate - som hos oslosildre. Det er terr-
kelig at en gentetisk undersokelse ville
avslore at populasjonen egentlig er oslosil-
dre, men etter giengs floristisk oppfatning
faller den innenfor variasjonsbredden til
trefingersildre.

M.N. Blytt (1839) angpr "Saxifraga tri-
dactylites" fra Kongsvinger. Det finnes
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ikke noe herbariebelegg av funnet ved
Herb O. Oslosildre ble fgrst beskrevet ca
100 6r senere (Knaben 1954), og trefinger-
sildre og skAresildre er kalt henholdsvis "-
tridactylites,, og "B tridactylites" i Blytte-
nes flora (A. Blytt 1876). Det er derfor
umulig A avgjore hvilket takson som menes.
At nyresildre ikke nevnes, en art som i alle
fall i dag er mye vanligere enn de andre
sildrene langs mylonittsonen, gjor det spe-
sielt vanskelig 6 ta stilling til angivelsen.

Diskusjon
Plantegeografi. Mange varmekjere torr-
bakkearter har suksessive nordgrenser pA
Ostlandet: i indre Oslofiord, pA Ringerike,
pA kalkberg rundt Mjgsa eller litt oppover
Gudbrandsdalen (f. Lid & Lid 1994). Oslo-
feltets baserike bergarter danner den
Apenbare spredningsvegen for disse arte-
ne: ei mer eller mindre sammenhengende

Figur 4. Beiteknauser av hornblendeskifer. Artsrik vegetasjon med bl.a. nyresildre - Saxifraga
granulata og oslosildre - Saxifraga osloensis. Duelia, Abogen, Eidskog kommune. Foto: A. Often
1.6.1995.

Species-rich, dry pasture with crags of -hornblende schist. Among other species Saxifraga granulata
and Saxifraga osloensis. Duelia farm at Abogen, Eidskog municipality. Photo: A. Often 01 .06.1995.
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"loype" med kalkberg fra indre Oslofiord;
via Lier, Ringerike, Jevnaker, Hadeland,
Toten og over til Hedemarken (se Sigmond
et aI. 1984).

Alternativt kan de varmekjere artene
ha vandret fra indre Oslofiord over Rome-
rike til Hedemarken, men Romerikes vid-
strakte leirsletter og magre sandmoer kan
ha vart en barriere for mer eller mindre
xerofytiske arter. SA vidt jeg har kunnet
konstatere, er det ingen av de s6rlige t4rc-
bakkeartene rundt Mjosa og i Gudbrands-
dalen som mangler pA Ringerike, noe som
ogsi kan brukes som et argument for den
forste vandringsvegen.

Bergperikum, nyresildre og oslosildre
mangler pA Ringerike og pA Hedemarken,
og for bergperikum sitt vedkommende tro-
lig ogsA i indre Osloford (Stabbetorp et al.
1990). De forholdsvis isolerte forekomstene
av disse artene i Kongsvinger-trakten
henger derfor plantegeografisk best sam-
men med floraen i midtre Veirmland, i
omridet Arvika - Karlstad. Avstanden dit
er noe kortere enn avstanden til de ner-
meste forekomstene i Norge. Forekoms-
tene ligger ogsA pA en felles mylonittsone
som kan ha vert en mulig spredningsveg,
selv om det langt fra er noen sammenheng-
ende stripe med sgrberg- og torrbakkeloka-
liteter fra Karlstad-omridet til Kongs-
vinger-trakten.

Ved siden av de generelle problemene
med mulig langdistansespredning, og inn-
vandring pA "brei front, i en annen klima-
periode, har grensetraktene i sgr-Hedmark
en brokete kulturhistorie som kan ha inn-
slept arter fra flere kanter, uavhengig av
naturgeografiske forhold. To muligheter
peker seg ut, militer aktivitet og kontak-
ter mellom grendelag i det gamle jord-
brukssamfunnet. Alt tyder pA at den finske
grensebosetningen kan holdes utenfor i
denne sammenheng. Ingen av de 2l taksa i
"mylonittelementet" er funnet pA gamle
finske torp med gienvarende torrbakkeve-
getasjon (jf. Often, 1997).

Fra 1500-tallet frem til 1905 var det
gjentatte stridigheter mellom Norge og
Sverige med tildels store troppefremstot
fra Magnor mot Kongsvinger (se f. eks.
Rastad 1982, 1987, 1992). Med datidens
bruk av hester er det lett 6 tenke seg at
kulturmarksarter kunne fplge med. I den-
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ne sammeheng er det verdt A nevne at flo-
raen pA Kongsvinger festning er svert
artsrik til Osterdalen A vare (ca 275 tak-
sa). Det finnes serlig mange tgrrbakkear-
ter og gamle kulturplanter. Tre torrbakke-
arter i vid forstand, flatsiv (Juncus com-
pressus), tettstarr (Carex spicata) og lodne-
faks (Bromus hordeaceus), er kun kjent
herfra i hele Osterdalen. Artene er ikke
regnet med til "mylonitt-elementet" da
forekomstene sJmes svart tilfeldige - men
sannsynligvis innslept med den militrere
aktiviteten.

Det er lett A undervurdere kontakten
mellom grendelag i gamle dager; f. eks. var
det mange gArder pA Stange som fra ca
1750 setret sA langt unna som i midt-
Osterdalen, de siste frem til 1944 (pers.
medd. Johan Kielland-Lund og Per Sjglie).
SA tidlig som i 1785 klager trysilpresten
Axel Christian Smidt seg over mangel pA
beitemarker ved Osensjoen (fra Smith
1785, s.85): "Den anden Hindring for HAe-
Avlingens st4rce Tilvext - som visselig
maa ansees for et end verre Onde er: En
Hiddriven til Egnen af store Skokke Heste
og Kreature fra Leuten, Romedal og
Stange Sogner paa Hedemarken".

Svert spredte funn i Osterdalen av t4rc-
bakkearter som er vanlige pA Hedemarken
kan forklares ut fra denne seterflyttingen.
Jeg har ikke funnet kilder, som pA tilsva-
rende vis kan knytte torrbakkearter i
Kongsvinger-trakten, f. eks. krattsoleie,
enghaukeskjegg og vill-lin, nordover til
Hedemarken. Men det er jo mulig A tenke
seg at en kongsvinger-sokning pA besok
pA Hedemarken kunne bli fristet av litt
oppsop fra hoyloa for A stro ut pA egen
eng.

Tilslutt mA det nevnes at kulturbetinge-
de torrbakkearter lever et "farlig liv" med
nAtidens gjengroing av det gamle, eksten-
sive jordbrukslandskapet. Gjengroingen,
som en falge av avfolkningen av landsbyg-
da, startet tidligere, og har vert sterkere
pA svensk side enn pA norsk side. Det er
derfor tenkelig at en sammenheng i utbre-
delse for torrbakkearter, sgrgstover mot
midtre Viirmeland, er svekket de senere
tiAr. Men ogsA pA norsk side har vel mange
lokaliteter forsvunnet. I alle fall har jeg
ikke greid A gienfinne storblAfier og kratt-
soleie (og eventuelt trefingersildre) som
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M.N. Blytt (1839) angir fra Kongsvinger,
sannsynligvis Kongsvinger festning.

Jordsmonn. Ved siden av hornblendeski-
feren i mylonittsonen, er det de spredte

"kroppene" med gabbro som har en rik
skog- og torrbergflora i Kongsvinger-trak-
ten (Often 1993). Begge bergartene er
sterkt omdannede eruptiver, med kalium
bundet i mineralet biotitt (en magnesium-
og kaliumrik type av glimmer). Sammen-
lignende dyrkningsforsok, med knuste
bergarter som substrat, hvor kalium er
bundet henholdsvis i biotitt eller feltspat
(som det er hos f. eks. gneiser og sand-
stein), har vist at kun bergarter med kali-
um i form av biotitt gir god plantevekst
(Gautneb & Bakken 1995). BAde gabbro og
hornblendeskifer er dessuten ganske rike
pA lett tilgiengelig magnesium. Tilsammen
kan dette vere den viktigste edafiske for-
klaringen pA de spredte, rike karplantelo-
kalitetene pA fastmark i skogstraktene i
Sor-Hedmark.

Takk
til Jan Erik Eriksen som gjenkjente sterile
skudd av bergperikum; Reidar Elven for
kontrollbestemmelse av en rekke herbarie-
belegg; Johan Kielland-Lund, KAre A. Lye,
Mikael Ohlson og Torbjorn Alm for kom-
mentarer til manuskriptet; Oystein Nord-
gulen, Steinar Skjeseth og Morten Often
for geologisk konsultasjon.
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Bokmelding

Vakker bok om fiellplanter
Bo Nyl6n: Fjcillflora. Norstedts Fiirlag AB,
Stockholm. Illustrert med fargefotografier
og tegninger, 168 sider, 1996, ISBN 91-1-
961411-X

Det er etterhvert kommet mange felt-
floraer over skandinaviske fiellplanter
hvor det legges stor vekt pA fargefotografi-
ene. I den henseende kommer nevnte bok
heldig ut. Bo Nyl6n er ved siden av 6 vrere
en meget kunnskapsrik amatorbotaniker
ogsA en dyktig naturfotograf. Han har der-
for levert et produkt som er helstgpt b6de
nir det gjelder tekst og bilder. Bortsett fra
noen meget fA intetsigende (Draba niualis
er verst) og - dessverre - noen flere blasse
(skyldes trykken?) fotografier, er de fleste
av hgy klasse.

Den beskrivende teksten er stort sett
utfyllende og grr opplysninger om utseen-
de, voksested og utbredelse hvor ogsA
utbredelsen i Norge er tatt med. Hvorfor er
ikke vi nordmenn flinkere til ogsA nevne
den svenske utbredelsen i vAre norske
popularfloraer? Innledningen inneholder
gode generelle forklaringer pi morfologis-
ke faguttrykk med strektegninger. Dess-
uten et kapittel om Okologrske forhold i
fiellet.

Hvor nyttig er denne boka i vrimmelen
av floraer som i dag eksisterer pi marke-
det? For den begynnende fiellplanteinters-
serte har den absolutt sin misjon takket
vare de vakre bildene og greie beskrivel-
sene. Her er det bare A bla og se. Men om
man kommer til rett art, er jo en annen
sak. Det er opplagt greit nAr det gielder de
fleste ioynefallende fiellblomstene, verre er
det A finne fram blant alle rublomartene,
som attpA til er gjengitt i innbyrdes ulike
skalaer. Draba daurica framstAr som
storblomstret i forhold til D. fladnizensis
og D. lactea som har nesten like store
blomster.

En annen nyttig anvendelse av boka er
til siste sjekk av en eller annen bestem-
melse. Etter moysommelig A ha strevet seg
giennom en vitenskapelig flora med i hgy-
den noen nadtgrft,ige skjematiske strekteg-
ninger, kan det vere greit A sjekke med et
skikkelig fotografi av den arten man har
havnet til. Da kan man se om en virkelig
fant fram. eller om man har bommet ett
eller annet sted i nokkelen.

Men boka henvender seg forst og fremst
til den botanikkinteresserte fiellvandrer.
Den er liten og lett og fAr lett plass i sek-
ken eller anorakklomma.

Klaus Hoiland

Status for lovsaken
Det avtroppende hovedstyret la fram en lovendringssak for Arsmotene hosten 1996.
Hovedessensen i forslaget var A legge grunnen for en ny ordning angAende hovedsty-
ret. Hovedstyreansvaret gAr i dag pA omgang mellom avdelingene, slik at hvert 2. Ar
overtar en ny avdeling ansvaret. Forslaget hadde som mAl i hjemle en annen ord-
ning, der hovedstyremedlemmene velges uavhengig av deres avdelingstilhOrighet.
Intensjonen er A fA et mer stabilt hovedstyre, slik at det blir mulig med et mer ambi-
si6st og langsiktig hovedstyrearbeid enn i dag.

Utifra Arsmotereferatene kan en lese at forslagets intensjoner ble godt mottatt.
Noen av avdelingene (gLA, TLA, NNA) awiste likevel lovendringen i denne om-
gang, utifra gnske om mer debatt rundt forslaget, og utredning av de Okonomiske
konsekvensene. Konklusjonen blir derfor at saken er utsatt, og skal forberedes bed-
re. Det nye hovedstSn'et kommer tilbake til saken.

Houedstyret
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Blvttia nr.2 t997

Silkeselje (Salir eapreo ssp. sericea) i
Telemark, ny sgrgrense

Jan Erik Eriksen

Innledning
I Lid & Lid (1994) blir selje (Salix caprea)
delt inn i to underarter: ssp. caprea (vanlig
selje) og ssp. sericea (silkeselje). Andre,
f.eks. Lid (1974) oppfatter silkeselje som
en egen art (S. coaetanea), mens Ekholm.
m.fl. (1991) regner silkeselja ubare, som en
varietet (var. coaetanea) til den vanlige
selja.

Fra den vanlige selja skilles silkeselja
bl.a. ved A ha h6rete knopper, kortere
bladskaft og ei noks6 sterk behAring pA
begge sidene av bladplata (figur 1). Sist-
nermte karakter gir hele treet et noe 916-
aktig preg, og: allerede pA avstand fAr en
mistanke om at dette ikke er ssp. cdprea.

Silkeselja har en (svak) nordlig/nord-
austlig utbredelse i Norge. Engelskjon &
Skifte (1995) antyder bl.a. at alt som fin-
nes av selje (Solir caprea coll.) i Troms ful-
ke er ssp. sericea (!). Lid & Lid (1994) opp-
gir funn sor til Hemsedal (ett par funn fra
4l er i tillegg giort i de senere Ara, O),
Amot og Jolster. De siste Ara er ssp. sericea
blitt funnet flere steder i Telemark. Funna
vtg,gt nye sorgrenser i Norge.

Lokaliteter
Funna i Telemark kan deles inn i fire loka-
liteter (figur 2):

Hjartdal
1. pondal: "S9r-Bondal", flere steder ved

Akre, Bergstugo, Bondal owe og Bakken,
UTMwcss4: MM 79 29-30,760-840 m
o.h. Voksesteder: hpgstaudeskoger; i kant
av, og delvis pA slAtteenger/beitemark.

Figur 1. Silkeselje (Salix caprea ssp. sericea),
fra Bondal i Hjartdal. Foto: 25.06.1996, Jan
Erik Eriksen.

2. Bondal: "Nord-Bondal", nord for Skinan-
vatn, ved den vestligste gArden, MM 77
30, ca 780 m o.h. Voksested: ved ryd-
ningsrgyser i kant av gamle enger.

3. Vikdalen, pA vestsida av Bonsvatnet,
MM 78 28, 850-900 m o.h. Voksested: i
sorvendt, bratt, urete lauvskog dominert
av bjgrk (Betula pubescens) samt noe
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o 20 4okm

Figur 2. Kjente forekomster av silkeselje (Solir
caprea ssp. sericea) i Telemark (pr. 1996).

rogn (Sorbus aucuparia) og a}lrn (Ulmus
glabra) i tresjiktet.

Seljord
1. Svartdal: i bakkene sor for Sverveli

(nord for Ovre Blika), MM 75 06, ca 630
m o.h. Voksested: i lauvskog i kant av
slAtteeng.

Berggrunnen pA alle lokalitetene bestAr i
hovedsak av kalkrik skifer (prekambrisk
alder) og amfibolitt (Dons & Jorde, 1978).
Vegetasjonen er generelt noksA rik i disse
omrAdene.

Antagelig er silkeselja et oversett (og
kanskje et glomt?) treslag i Telemark, slik
at dagens utbredelse gir et lite godt bilde.
Sannsynligvis er treet i all hovedsak knyt-
ta til de nordlige delene av $rlket, fgrst og
fremst pA noe rikere grunn, f.eks. i hog-
staudeskoger, sorberg o.l. Ei oppfordring
gAr derfor til telemarkinger og andre om A
samle Salix capreo-materiale. For A fA en
sikker bestemmelse bdr materialet sendes
til en av de botaniske mus6a for kontroll!

Det omtalte materialet er belagt ved
Botanisk museum, Oslo (O).

BLY]TIA NR. 2 1997
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SOstermarihand,
Dactylorhiza sambucina, en truet art

i Norge?

Ann Norderhaug, Bernt Bakkevik og Arnfinn Skogen

Ann Norderhaug, Bernt Bakkevik og Arnfinn Skogen. 1997. Ssstermarihand, Dactylorhiza sambu-
cina, en truet art i Norge? Blyftia 55:7T86
Dactylorhiza sambucina, a threatened species in Nonrtay?

- The Norwegian population of Elder-flowered Orchid, D. sambucina, (Orchidaceae) represents the
northwestern outpost of its distribution area. Here the species is concentrated mainly in the county
of Telemark, southern Norway. Some of the Norwegian populations grow in natural habitats like
cliffshelves etc., but most of them have been recorded in old hay meadows. As several other orchids
in Nonvay D.sambucina is protected by law even if it is not considered as directly threatened.
Several "new" populations have been found in recent years and some of the previous recorded
populations have increased in numbers.
Traditional herb-rich hay meadows belong to the most threatened cultural landscape ecosystems
within the Nordic region. Such meadows can, however, still be found in the county of Telemark but
most of the remaining habitats have been abandoned during the last decades. As part of a project
focusing on the ecology of Norwegian hay meadows the succesion has been studied in a meadow
after cessation of traditional use. Five permanent 1 m2 plots were analyzed annually in the same
phenological phase during the years 1987-95.
The actual meadow has a long continuity but was finally abandoned in the 1960s. The lowest moist
part was ploughed and sown for the last time 50 years ago. This part of the meadow has a deeper
and more organic soil than the rest of the area. Several common and fertility demanding species
occur here. The main part of D. sambucina population is, however, situated in the shallow dry part
of the meadow that has previously only been mown but not ploughed. This part of the habitat is the
most species rich area and many other light demanding species occur here as well. The zone abo-
ve this area has a tree layer ol Populus tremula and a relatively species poor field layer.
The results of the study show a metastability in the vegetation in the dry meadow zone. The fluctua-
tion/variation that occur can mainly be related to the effects of specially dry summer seasons. In spi-
te of the relative stability, however, the results also show a clear tendency to overgrowing: Light
demanding species like Antennaria dioica disappear while individuals oI Populus tremula, Betula
pubescens and Sorbus aucuparia invade the permanent plots. Invading trees will quickly lead to
deteriorating light conditions in the stand and threaten also other light demanding species like D.
sambucina.
The conclusion from this study is that land use changes will be a threat to lhe D. sambucinapopula-
tions in the old hay meadows i.e. most of and also the largest populations in Nonray. The popula-
tions in natural habitats are small and scattered and may not be sufficient for the long term survival
of the species. This implies that the current landscape changes may also endanger D. sambucina
as a species in Norway. To secure the species' long term survival it will accordingly be necessary to
protect the biotopes by maintaining some of the traditional used hay meadows.

Ann Norderhaug, Hogskulen i Sogn og Fjordane, Postboks 133,5801 Sogndal
Bernt Bakkevik, Kikutv. 12, 3121 Teie
Arnfinn Skogen, Botanisk institutt, Universitetet i Bergen, All6gt. 41, 5007 Bergen
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Innledning
Spstermarihand (Dactylorhiza sambucina)
har sine nordvestlige utpostforekomster i
Telemark, Vest-Agder og Buskerud (Nor-
dal & Wischmann 1987). Arten ble av
Rune Halvorsen (1980) klassifisert som

"hensynskrevende (-sArbar)" i Norge og
er ogs6 foreslAtt varig vernet (DN 1995)
som hens5rnskrevende, fordi den kan vrere
spesielt truet av innsamling.

I lOpet av de siste Arene er det imidlertid
funnet flere .nye" forekomster av arten, og
den har okt i mengde pA noen av de gamle
voksestedene (Nordal & Wischmann 1987,
Moe 1994, Roger Halvorsen pers.medd.).
Undersokelsen til Nordal & Wischmann
(1987) viser at sostermarihand i hovedsak
har to typer forekomster; pA berghyller og
knauser, som de oppfatter som primar-
lokaliteter, og i slAtte- og beiteenger. De
anser at den fgrste typen av voksesteder
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freder seg selv, og at den andre er og vil
forbli en vanlig naturtype i indre Tele-
mark. De konkluderer derfor med at sos-
termarihand ikke er truet i Norge.

Gjennom to prosjekter om urterike slAt-
teenger i Norge og deres pkologi (gKO-
FORSKAIINA) har det kommet fram data
som ogs6 kaster lys over sostermarihands
aut@kologi og artens mAte 6 opptre pA
(Norderhaug m.fl. 1995). Dette gjOr det
berettiget A se nermere pA artens situa-
sjon i Norge.

UndersokelsesomrAdet
I HjartdaVSvartdalomridet (Hjartdal og
Seljord kommuner) i indre Telemark fin-
nes mange og store forekomster av s0ster-
marihand. Arten er her likesom i Telemark
for gvig, fgrst og fremst registrert i slAtte-
enger med lang kontinuitet. Mange av dis-

Figur 1. Den undersgkte enga i Blika, Seljord kommune i Telemark, er i mai-juni gul av tusener
av blomstrende sostermarihand. (Foto G. Horn).

The study area at Blika in the valley of Svartdal, Seljord, the county of Telemark, is coloured yellow by
thousands ol Dactylorhiza sambucina, in May - June. (Photo G. Horn).



BLYTTIA NR. 2 1997

se har gAtt ut av bruk og har begynt A gro
igien. Andre er Iagt ut til beite. I slAtteeng-
er som fortsatt er i drift er sostermarihand
gierne konsentrert til kanten av enga.
Kanten har i motsetning til den sentrale
delen ikke blitt oppdyrket eller gigdslet
men bare sl6tt. Dette glelder ogsA den
undersokte enga i Blika, Svartdal (MM 75
06), Seljord (figur 1). Den slies ikke lenger,
og osp (Populus tremula) har begynt A
invadere den Ovre delen av enga. OgsA
enkelte einer- (Juniperus communis), selje-
(Salix caprea) og rosebusker (-Rosa spp.)
samt oppslag av bjark (Betula pubescens)
og rogrr (Sorbus aucuparia) vokser spredt i
enga. Den er ganske grunnlendt med fuk-
tighetsforhold som varierer fra tort til
friskt. Feltsjiktet er tett og realtivt lavt
selv om den nedre delen begynner A fA
preg av hoystaudeeng. Denne enga rommer
den storste sostermarihandpopulasjonen i
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HjartdaVSvartdalomrAdet og domineres i
mai-juni av tusenvis av blomstrende indi-
vider. Den stgrste delpopulasjonen er kon-
sentrert til en grunnlendt "hylle" (figUr 2).

Enga ligger i en slrvendt li ca. 580 moh.
Denne sonen i lia har sorboreal karakter
med en mosaikk av lauv- og barskog med
innslag av alm (Ulmus glabra) og hassel
(Corylus auellana).I enga vokser bl.a. den
varmekrevende arten smorbukk (Sedum
telephium). Landskapet nedenfor har mer
boreonemoral karakter (Dahl m.fl. 1986)
med edellauvtrar som eik(Quercus robur),
alm, ask (Fraxinus excelsior), lind (Tilia
cordata), hassel og forekomst av flere var-
mekjare sgrlige arter (Gjerevoll 1992)
som myske (Galium odoratum).

Geologien i underspkelsesomrAdet karak-
teriseres av grunnfell tilhgrende Seljord-
gruppen. Den undersgkte enga ligger imid-
lertid pA en lagergang med mgrke basiske

Figur 2. Profil av enga der transektanalyser ble giennomfOrt. Den nederste friske delen av enga
(sone III) ble ployd opp og tilsidd for 50 6r siden. Den storste delpopulasjonen av sostermarihand
vokser imidlertid pA en grunnlendt "hylle" i enga (sone II) som aldri har vert oppdyrket. Ovenfor
denne tprrengsonen har ospen invadert enga (sone I).

The analysed profile of the meadow. The lowest moist part of the meadow (zone lll) was ploughed and
sown some 50 years ago. Most of the D. sambucina population, however, exists in the shallow dry
unploughed part of the meadow (zone ll). The upper part (zone l) is overgrown by P. tremula.
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mineraler. Arsnormal nedbOrhOyde for l<1116, 2=UL6-118, 3=L/8-I14, 4=U4-112,
nermeste klimastasjon (Ayfsell 803 moh. 5>112,+ betegner forekomst av enkeltindi-
til oktober 1992, deretter Qyfiell - Trovatn vider i kanten av ruten). Analysene er
715 moh.) er 1050 mm og gir svakt humide gjort i beglmnelsen av juli ved tilnermet
forhold (tabell 1). Forekomst i omrAdet av samme fenologiske tidspunkt. I 1988 ble
bjonnkam (Blechnum spicant) understre- mtene i tillegg analysert i begynnelsen av
ker dette. Normal mAnedsmiddeltempera- juni og i slutten av august. Mosedekket ble
tur 1961-1990 er for januar -7.0o og for da ogsd registrert. Nomenklaturen fglger
juli 11.4' (DNMI). Topografien pAvirker Lid (1985) for karplanter og Smith (1980)
imidlertid lokalklimaet og engas beliggen- for moser.
het gir et gunstig klima med h6yere som- I 1990 ble to parallelle 15 m lange trans-
mertemperatur enn normalen (Norder- ekter lagt fra den giengroende owe delen
haug & Molau i trykk). Den lokale oppvar- av enga (sone 1), giennom den storste del-
mingen gir ogs6 bedre jordsmonn giennom populasjonen av sostermarihAnd (sone II)
opptransport av ioner. til den frodigere flate nedre delen av enga

(sone III) (se figur 2). Langs transektene

Metoder if" ffj:t*ti",,ffI"ilil,u3"l?*,,3-1
I den utvalgte enga ph Ovre Blika ble det i busk- og feltsjikt ble registreri og dekning
1987 lagt ut fem permanente analyseruter av de forskjellige sjiktene og artene i hver
pA 1 m2 med jevne mellomrom langs et sone beregnet. Trer og busker langs trans-
transekt gjennom den storste delpopula- ektene ble kappet og Arringer telt. (Mile-
sjonen av sostermarihand. Vegetasjonen bor ble sett som uhensiktsmessig pA sA
i disse rutene er analysert Arlig i ni smA dimensjoner.) Ved hjelp av jordsonde
ir (1987-1995) ved hjelp av en modifi- ble jordprofilregistrertogjorddybdenmAlt
sert Hult-Sernander-Du Rietz skala (der i de tre ulike sonene langs transektet. Det

Tabell 1. MAnedsmiddeltemperatur og mAnedlig nedborssum 1987-1995 for nrermeste klimasta-
sjon Oyfiell 803 moh. (fra oktober 1992:Oyfiell - Trovatn 715 moh.)

Mean monthly temperatures and monthly precipitation at the nearest meteorological station at @yfjell
803 masl. (from October 1992:@tltjell-Trovatn 715 masl.).

Minedsmiddeltemperatur
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
7994
1995
Temperaturnormal ( 196 1-1990)

NedbOrssum
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
t994
1995
Normal (1961-1990)

Mai
4.3
6.3
5.2
7.2
5.0
l.l

7.4
5.0

4.3.
10.3

.Iuni
7.6

13.5
9.6

10.1
6.3

11.6
9.2
8.4

10.5
1r.4

134
97

101
147
108

16
40
63

104
93

Juli August
tt.2 8.6
10.5 \0.2
72.5 9.1
r1..2 10.9
14.0 7].'2
10.8 8.9
10.3 8.2
t5.2 10.8
r2.3 13.3
L0.2

35
42
21

4
2

47
22
30
68
83

42
324
34

t27
93

t02
86
39
39

103

159
202
100
110
50

198
93

188
30

105
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ble tatt fem jordprOver fra de Overste 10 cm
under strolaget langs transektet i hver
sone. Delpr6vene for hver sone ble slAtt
sammen. Etter lagr"ing i fryser ble finjords-
fraksjonen analysert ved Botanisk insti-
tutt, Universitetet i Bergen. Kalsiuminn-
holdet (Ca) ble bestemt med atomabsorp-
sjonssepektrofotometer i ammoniumace-
tatl6sning, total-nitrogen etter en modifi-
sert Kjeldahlmetode og karbon etter modifi-
sert Thyurins metode.

Grunneieren ble i lgpet av feltarbeidet
intervjuet flere ganger om tidligere bruk
av enga.

Databearbeidingen er gjort i Biological
Data Program/PC, Version 1.10 (Pedersen
1988). Det tredelte transektanalysemateri-
alet (sone 1, II og III; se figur 2) ble sortert
etter frekvens i de tre sonene (figur 3).
Variasjon i frekvens og giennomsnittlig
dekningsgrad fra 1987 til 1995 (tabell 2,
figur 4) samt gjennom vekstsesongen 1988
(tabell 3) ble beregnet for artene i de faste
proveflatene.

Bruken av enga
De opplysninger som ble innhentet gjen-
nom intervju med grunneier og andre i
nabolaget, samt gjennom litteraturstudier
(Flatin 1945) kan sammenfattes i folgende
om bruken av enga: Enga ligger sentralt
pA g6rden og har sannsynligvis vrert brukt
like lenge som gArden har eksistert. Blika
O ble utskilt fra Mid-Blika i 1788 og har
siden vert opprettholdt helt fram til mid-
ten av vArt irhundre. N6verende eier
mener at enga har vrert i kontinuerlig drift
i hvert fall siden besteforeldrenes tid, dvs.
ca. 140 Ar. Den nedre delen av enga ble
ployd opp for krigen og ble siste gang til-
s6dd i 1948. Gjodsel ble forst og fremst
brukt til Akerarealene, men litt husdyr-
gjodsel kom ogsA den sentrale delen av
enga til gode. Gj6dselen ble kjort ut om
vAren. Enga har aldri vrert kalket eller
sproytet. Den ble slAtt med langlj6 i slut-
ten av juli eller i begynnelsen av august.
De siste Arene den var i drift ble den slAtt
med slAmaskin. Sl6tten opphorte i 1955.
Hayet ble vanligvis bakketorket. Enga ble
hgstbeitet n6r dyrene kom ned fra seteren
i august-september. Om vAren gikk imid-
lertid dyrene i skogen og ikke i enga. Siste
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bruker hadde 3-4 kyr', I hest og 4-5 sauer.
Enga har blitt beitet noen Ar ogsA etter at
slAttedriften opphorte. Ifalge grunneieren
har sostermarihandforekomsten gkt sterkt
etter at beitet opphorte.

Ve getasj ons sonerin gen
De to transektene gjennom den sentrale
delen av sostermarihandpopulasjonen i
Blika-enga omfatter tre ulike vegetasjons-
soner (figur 2 og 3). Den overste sonen
(sone I) har et tresjikt av osp som danner
et tett kronedekke. Den midterste sonen
(sone II) utgjores av Apent, lawokst ter-
reng. Den nederste sonen (sone III) omfat-
ter en friskere eng med mer frodig vegeta-
sjon. Mesteparten av den nederste sonen
var iker gjgdslet med husdyrgi6dsel under
siste verdenskrig (se ovenfor). Som det gAr
fram av figar 2 finnes det ogs& en liten
knaus nesten uten losjord nedenfor torr-
engsonen. Jorden er omtrent like tynn og
sterkt minerogen i ospekrattsonen og itgrr-
enga med spstermarihand. Den ..d)n'kete"
enga har dypere og mer organogen muld-
jord med et betydelig h6yere kalsiuminn-
hold enn resten av profiIen. Jordsmonnet
er svakt surt langs hele transektet med de
Iaveste verdiene for bAde pH og kalsium i
ospe-sonen.

Ospetrerne i den overste delen av ospe-
sonen ble i 1990 aldersbestemt til gien-
nomsnittlig 20 tr mens trrerne nermest
den Apne delen av enga var ca. 10 Ar gam-
Ie. Skudd som hadde begynt A spre seg i
den 6pne enga var i 1990 maksimalt tre Ar
gamle.

Transektene viser en utpreget sonering
bAde i artsinnhold (fieur 3) og i kvantitativ
fordeling. Flertallet av artene har en oko-
logisk affinitet til lysipen kulturmark og
kantsoner. Dette gjelder ogsi for artene i
ospesonen overst i vegetasjonsprofilen som
i alt er den artsfattigste sonen. De hyp-
pigst forekommende artene i ospe-sonen er
engkvein (Agrostis capillaris), firkantperi-
kun (Hypericum. maculatum), hundegras
(Dactylis glomerata) og ryllik (Achillea
millefolium), som alle er typiske kultur-
marksarter. Disse har ogsA hoy frekvens
i resten av vegetasjonsprofiIen, men dek-
ningsgraden i de forskjellige sonene skiller
seg noe: Hundegras og engkvein har en
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Sone

Nyseryllik (A c hillea P tar mi ca)

Solvbunke (Dcrc lanpsiL cespibsa)
Sumpmaure (G alium uligino sum)

VArpengeurt (Ilrla spi alPestre)

Mar$ordbar (Fra garia vesca)

Flekkmure (Pote ntilla uantzii)
Folblom (Leo nto do n aut umnalis)
Nyresoleie (Ranu nculus auricomus)
Bleikstarr (C ar e x p a Il e s c e n s)

BeitemarikApe (A lc hemilla no ntic ola)
Finnskjegg (Nardus srricla)

I UU

R@svingel (Festucarubra) E
SmAmarimjelle (M elampyr um sylvatic um)
Fug)ev il&e(V ic ia cr ac ca)
Ltrvetann(Taraxacumsp) -_
Presrehage (Zerzc onl hemum v ul gare)

Vanlig OyentrOst (Euphrasia stricta)
Engsoleie (Ran un culus acis)
Sostermarihand (D actylorhiza sambucina)
Vanlig knoppurt ( C e nnur ea j acea)
Engsmelle(Sl/ene vul gar i s)

G ulaks (A n t hn xant h un o do r a t um)
T epprcl (P o te nti I la e r e c ta)
E;ngsyrc (RwEx acetosa)
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
SmOrbukk (Sedum telep hium)
SmAengkall (Rhinanthus mirutr)
MarinOkkel (B otry c hi um lwari a)
Legeveronika (Veronica officinalis)
Beitesveve (Hier ac ium v ul ga tum)
Hvi*JAv er (Tr ifo Ii um r e pe ns)
ROdkJgv er (Tr ifo I i um pr at e n s e)

SorblAf er (Polry ala v ul gar i s)

Engfiol (Viola canina)
HArsv ev e (H i e r a c i um p i lo s e I la)
Skogklpver (T r ifu I i um me di um)
Rlodknap (K na ut i a arv e n s i s)

Smyle (D e s c hamp s ia fl e x uo s a)
Hv innaw e (G ali urn b o r e a I e)

Tjareblom (Ly c hnis v is c ari a)
BlMoY.&e (C ampanula r o t u ndifu I ia)
Engnpp (Poa pratensis)
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Figur 3. Frekvens av artene i de tre sonene
langs transektene (se figur 2). Frekvens 0-5 = 1
mm hoyde pA soylen, 6-2O = 2 mm, 2140 = 3,5
mm, 41-65 = 5 mm, 66-100 = 6.5 mm.

Frequency of the species in the three differen
zones along the transects (see figure 21.
Frequency 0-5 = 1 mm height of the column,
6-20 = 2mm,214Q = 3.5 mm,41-65 = 5 mm,
66-100 = 6.5 mm.
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dekningsgrad pA 3-4 i den overste sonen
og 2-g respektive 1 i den nederste. Ellers
er dekningsgraden 1 for disse arbene i alle
de tre sonene.

S6stermarihand opptrer f4rct og fremst i
tprreng-sonen og transektanalysen har
bare fanget opp denne forekomsten. Bare i
denne sonen finnes ogse flekkmure
(Potentilla crantzii), mar$ordbar (Fra-
garia uesca) fOlblom (Leontodon autunxna-
lis) og nykommeren verpengeurt (Thlaspi
alpestre), alle lawokste lyskrevende arter.
En gruppe (tOrr)engarter som storblAfier
(Polygala uulgaris), tjereblom (Lychnis
uiscaria) gjeldkarve (Pirnpinella salci-
fraga), hArsveve (Hieracium pilosella),
vanlig Ayerrtr4st (Euphrasia stricta) og
engfiol (Viola canina) har optimum i denne
sonen.

Den nedre sonen preges av en rekke
relativt neringskrevende eng- og kant-
arter, dels ogse skogsarter, som fuglevikke
(Vicia cracca), engsoleie (Ranunculus acris),
beitemarikApe (Alchemilla monticola),
hvitmaure (Galium boreale) og smemari-
mjelle (Melampyrum syluaticurn). OgsA
andre trivielle engarter f.eks. engsJrre
(Rumex acetosa), tepperot (Potentilla erec-
tq.) og sglvbunke (Deschampsia cespitosa)
har sitt optimum i denne sonen. De domi-
nerende artene er dog firkantperikum,
hundegras og skogstorkenebb (Geranium
syluaticum) med henholdsvis dekning 3-5,
2-3 ogL4.

Vegetasjonsutvikling
giennom ni ir
Analysen av de permanente prgveflatene
viser at t6rrengvegetasjonen bestir av
mange arter med jevn og lav dekningsgrad
(tabell 2). Flesteparten av disse artene er i
henhold til Ellenberg (1978) lyskrevende
og karakteristiske engarter. FA skogprefe-
rerende arter er representerte.

Den Arlig gjentatte analysen fra 1987 til
1995 viser at vegetasjonen i torrengssonen
er metastabil. Variasjoner forekommer
imidlertid, og noe av denne skyldes ulike
nedborsforhold fra 6r til Ar. | 1992 og 1993
var det lite nedbOr i juni, og vegetasjonen
i alle rutene var ved analysetidspunktet
preget av t0rke og delvis brunsvidd. Arter
som var svekket i torkesesongene 1990 til
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Tabell 2. Frekvens (dvs. Vo av antall ruter hvor arten forekommer) og gjennomsnittlig deknings-
grad (etter Hult-Sernander-Du Rietz), angitt som indeks, for artene som ble registrert i de faste
prgveflatene i sone II (se figur 2) i 1987-1995. Artene er ordnet etter fallende frekvens (registrert i
1g8?). Uersveve og beitesveve er forelgpig bestemt bare til gruppe dvs. Piloselloidea respektive
Vulgata. Timotei omfatter her ogs6 villtimotei (Phleurn pralezse subsp. bertolonii).

Frequency (% of recorded number of plots where the species were recorded) and mean cover (after
Hult-Sernlnder- Du Rietz) as an index, of the species represented in the permanent plots in zone 2 (see

figure 2) 1987-1995. The species are listed according to decreasing frequency (observed in 1987).
Hieracium pilosella and H.vulgata represent the groups Piloselloidea and Vulgata. Phleum pratense
include here also subsp. bertolonii.

Ar/year 87 88
Potentilla erecta 100' 1004
Plantago lanceolata 1001 1003

Agrostis capillaris 100' 100'z

Achillea millefolium 100'? 100'
Hypochoeris maculata 100' 100'
Dactylorhiza sambucina 100' 1003

Lotus corniculatus 100' 803

Lychnis uiscaria 100' 80'
Polygala uulgaris 1001 100'
Phlewn pratense 100' 80'
Leucanthemun uulgare 1001 40'
Rumex acetosa 100' 0
Rhinanthus minor 100' 60'?

Hieracium pilosella 80' 1003

Trifolium pratense 80' 100'
Pimpinella sarifraga 801 80'
Deschampsia flexuosa 80' 40'
Silene uulgaris 801 0
Campanula rotundifolia 801 100'
Taraxo,cum sp. 80r 801

Hypericum. maculatun 603 1004
Dactylis glomerata 60' 100'
Geranium syuluaticum 60' 801

Vicia cracca 60' 60"
Ranunculus acris 60' 20'
Viola canina 40' 100'
Anthoxanthumodoratum 4Ot 100'
Botrychium lunaria 401 80'
Knautia aruensis 40' 80'
Alchemilla monticola 40t 201

Antennaria dioica 40' 0
Hieraciumuulgatum 20' 401

Veronica officinalis 20' 2Ol
Melampyrurn pratense 20' 0
Leontodonautumnnalis 20' 20'
Galiumboreale 2O1 20'
Nardus stricta 201 0
Veronica chamaedrys 20' 60r
Viola tricolor 2Ot 0
Populus tremula 0 0
Carex pallescens 0 40'
Potentilla crantzii 0 40'
Polygonumuiuiparum 0 0
Ranunculus auricomus 0 1001

Melampyrum syluaticum O 20'

89 90
100, 100,
100, 1003
100' 100,
100, 100,
1001 100'
100' 1001

100' 100'
80r 80'

100, 100,
1001 40'
100' 801
20' 40'
60, 0

100, 1003
100' 100'
1001 80r
1001 80'
80L 1001

40' 401

80' 80r
1003 100,
100, 100'
801 100'
60' 60'
0 60'

100' 100,
100' 80r
20' 60'
201 60'
20' 401
00

601 20'
60t 40"
00
00

20' 20,
00

601 801
20' 201

40' 201
401 40'
0 20'
o 20'

20' 201
201 20',

91 S2 93 94 95
100, 100, 100' 1003 100'
100, 1001 100' 1003 100'
100' 100' 100' 100' 100'
100' 100' 100' 1003 100'
100' 80' 100' 100' 100'z

1001 100' 80' 100' 1001

90, 601 1001 100' 100'z

80' 80' 801 1001 100'
100, 40' 100' 1001 100'
1001 40' 80' 100' 80'
801 40t 80' 80' 801

0000201
20,0000

1001 1001 100' 100' 100'
801 601 80' 80', 1003

80' 60' 1001 1001 100'
100' 40, 100' 100': 100'z

100' 80r 1001 100' 1001
g0' 20, 100' 1001 80'
40t 401 40' 60' 60'

100, 100' 1001 1003 100'
1001 1001 100' 100' 100'
100' 40' 60' 80r 100'
901 60' 80' 80'z 80'
20' 0 20' 401 40'

1001 1801 100' 100' 100'?

80r 80' 100' 100'
80' 0 20' 60' 60'
80' 0 20r 601 60'
40' 201 40' 40' 401

00000
60' 20, 201 60' 60'
40, 60' 201 60' 60'
020100601
0 0 20' 401 20'

20' 0 20' 20' 20',
201 20' 20t 201 20'
601 401 201 0 0
00020'0

201 80' 60' 100' 100'
60' 20' 40t 40' 40'
40' 20' 0 40' 40'
40,0040140'
40t040'020'
40, 201 20' 201 20'

Forts. pd. neste side
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I tillegg til de artene som ble registrert i analyserutene forekommer mellom rutene ogs6 britestarr
(Carex pilulifero), engrapp (Poa pratensis coll.), lifiol (Viola montana), mar{ordbar (Fragaria ues-
ca), rodjonsokblom (Silene dioica), rodsvingel (Festuca rubra), skarmarik6pe (Alchemilta wichu-
roe), stormaute (Galium alburn) og virpengeutt (Thlaspi alpestre).

ln addition to the species recorded in the permanent plots the following species were also found in bet-
ween the plots: Carex pilulifera, Poa pratensis coll,, Viola montana, Fragaria vesca, Silene dioica,
Festuca rubra, Alchemilla wichurae, Galium album and Thlaspi alpestre.

1993 er bl.a. firkantperikum, flekkgrisore
(Hypochoeris maculata), hArsveve, ryllik,
tiriltunge (Lotus corniculatus), og r4dkl4-
ver (Trifolium pratense) (tabell 2). Rgd-
knapp (Knautia aruensis), og hvitmaure
(Galium boreale) var serlig redusert i
1992 med junitgrke. Til tross for den tilsy-
nelatende stabiliteten finnes det ogsA en
klar tendens til gjengroing (figur 4). Lys-
elskende arter som kattefot (Antennaria
dioica) og smAengkall (Rhinanthus minor)
forsvinner, og individer av bjgrk, osp og
rogn invaderer de faste proveflatene. Hvit-
veis (Anemone nertoroso) etablerer seg i
perioden

Sesongvariasjon
De gjentatte analysene av prpveflatene
giennom vekstsesongen 1988 (tabell 3)
viser bl.a. at s@stermarihand er en utpre-
get vArplante med redusert dekningsgrad
utover sommeren. Dette skyldes at meste-
parten av plantene visner fgr utgangen av
juli. Med visse unntak visner serlig sterile
individer ned relativt tidlig pA sommeren.
Sesonganalysen viser ogsA at firkantperi-
kum, hArsveve og fuglevikke har oppn6dd
maksimal dekningsgrad midt i vekstse-
songen og holder seg siden stabile. Tepperot
Oker fram til midtsommer men reduseres
siden. OgsA engfr5rtle (Luzula multiflora)

og gulaks (Anthoxonthum odoratum) vts-
ner tidlig. Det samme gielder hundegras
om enn ikke sA tydelig. Gjentatt deknings-
gradsanalyse giennom sesongen viser
imidlertid totalt sett liten veksling bAde i
absolutt dekningsgrad og i forholdet mel-
lom artene i engvegetasjonen. Analysen i
1988 viser ogsi at mosedekket er svakt
utviklet.

Diskusjon
NAr driften av en slAtteeng opphgrer, vil
vegetasjonen endres. Normalt finner det
sted en okning av biomassen, serlig gjen-
nom en tilvekst av storre urter og gras, og
en invasjon av busker og trar. Gjengroings-
suksesjonen kan imidlertid ha forskjellig
hastighet avhengig bl.a. av hvilke arter
som er tilstede og av neringssituasjonen.
Et tett grpnnsv€r (teppe av gras) forhin-
drer oppslag av trrer og busker (Tamm
1956, Bjorndal 1986). Ekre dvs. glenlagte
Akrer er gierne spesielt motstandsdyktige
mot gjengroing fordi tidligere jordbearbei-
ding har fiernet vegetative sprednings-
organer (Hansson 1991). Osp som sprer
seg med rotskudd klarer allikevel A etablere
seg relativt fort i gammel eng. VAre Arring-
tellinger viser at de forste ospene langs
transektet i den undersgkte enga etablerte
seg ca. 10 Ar etter at bruken opphorte.

87 88 89 90 91 92 93 94 95
020'20,20,0000201
0000020'201201201
000020'020'20,20'
000000020,20'
00020,20,20'0020,
000020'000201
000020'00020,
000020100020,
000040'020'40'0
0 0 20' 20' 20t 20' 40t 201 0
00020100000

A"
Rosa mollis
Sorbus aucuparia
Anemone nenLorosa
Betula pubescens
Trifolium mediunt
Sedum telephium
Lathyrus montdnus
Centaureajacea
Luzula multiflora
Trifolium repens
Gymnadenia conopsea
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Figur 4. Variasjon i frekvens og gjennomsnittlig dekningsgrad (etter Hult-Sernander-Du Rietz) fra
1987 til 1995 for noen av artene i de faste proveflatene.

Frequency and mean cover (after Hult-Sernander-Du Rietz) 1987-1 995 for some of the species regi-

strated in the permanent plots.

Neste ospegenerasjon etablerte seg i en
sone nedenfor den farste omtrent 10 Ar sei-
nere. Den tredje etableringsfasen, som nA
er i gang, begynte etter ytterligere ca. 10 Ar.

Gjengroingens forste fase er ofte ikke sA

merkbar med hens5m til artssammenset-
ningen (tabell 2). Mange arter oker imid-

lertid bAde i antall og individstorrelse
(Tamm 1-948, Pettersson 1958, Austad &
Skogen 1988, Jonsson m.fl. 1991, Ekstam
& Forshed lgg2,Haggstriim 1995). I Blika
viser denne tendensen seg bAde for sgster-
marihand og andre arter som tepperot,
smalkjempe (Plantago lanceolata), ryllik,
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Tabell 3. Varilsjon i gjennomsnittlig dekningsgrad (etter Hult-Sernander-Du Rietz) og frekvens
for artene i de faste proveflatene gjennom vekstsesongen 1988.

Variation in mean cover (after Hult-Sernander-Du Rietz) and frequency of the species in the permanent
plots during the season 1988.

D ac ty I orhiz a s amb ucina
Potentilla erecta
Hypericum maculatum
Plantago lanceolata
Lotus corniculatus
Achillea rnillefolium
Hypochoeris maculata
Dactylis glomerata
Hieracium pilosella
Rosa mollis
Agrostis capillaris
Anthoxanthum odora,tum
Veronica charnaedrys
Viola canina
Vicia cracca
Rhinanthus minor
Leucanthemum uulgare
Trifolium pratense
Lychnis uiscaria
Pimpinella saxifraga
Rumex acetosa
Ranunculus auricomus
Geranium syluaticurn
Taraxacum sp.
Botrychium lunaria
Deschampsia flexuosa
Hieracium uulgatum
Potentilla cranzii
Alchemilla nonticola
Carex pallescens
Ranunculus acris
Galium boreale
Melampyrum syluaticum
Veronica officinalis
Campanula rotundifolia
Melampyrum pratense
Polygala uulgaris
Luzula multiflora
Phleum pratense
Knautia aruensis
Leontodon autumnalis
Silene uulgaris
Euphrasia stricta
Trifolium repens
Centaurea jacea
R hy tidadelp hu s sq uarro s u s
B rachythe cium al b ican s
Brachythecium reflexum
B rachy the c ium s aleb ros um
P oly t ric hum j u nip e rinu rn
Tortula ruralis
Rhacomitrium cane s cetu s

Gj ennomsnittlig dekning
Juni Juli August

Frekvens
Juni Juli August
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 80 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
80 100 40
100 100 100
100 100 60
80 60 60
100 100 100
40 60 60
80 60 60
40 40 80
100 100 100
100 80 80
40 80 80
100 100 100
100 100 100
80 80 100

3.4
3.2
2.8
2.6
2.6
2
2
2
1.8
1.8
1.6
1.6
1.5
7.2
1

2.6
3.6
4.5
2.6
2.5
2.6
2
1.8
2.6
r.7
1.6
1.6
1

r.2
1.7
1.7
1.5
r.2
1.3
1.1
I

1

1

1

1

1

1

1

0.9

1.2

1.4
2.6
4.5
2.6
2.r
2.6
2
L.4
2.6
2.5
L.4
1.3
1

r.4
r.7
1

0.9
7.2
1

1

1

80
80
60
40
40
40
40
40
20
20

80 60
80 40
60 100
40 60
40 40
20 40
20 40

1

1

0.9
I
1

20 20
20 20
20 20

0.9
u.b

40 20 80
80 100 100
2000
100 100 80
2000
08060
02040
02020
00100
0080
0020
0020
60 80 80
100 60 60
80 80 60
60 60 100
60 40 80
40 40 80
20200

1

I
l

I.7 1.3
11
11
11
11
11
11

2

5

1
1

1

1.
I
I
1

1.
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1

1

1
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tiriltunge og hArsveve. Etter hvert kom-
mer ogsA nye (kant- og skogs-)arter inn.
Enga blir med andre ord bAde frodigere og
mer artsrik enn fOr. Dette er merkbart i
engene i indre Telemark. Men suksesjonen
96r videre. Mens slstermarihandpopula-
sjoner bAde kan utvides og overleve sukse-
sjonen i relativt lang tid, blir lavtvoksende
arter som kattefot utkonkurrert nAr felt-
sjiktet blir mer frodig og dominert av hoye-
re urter og gras (Tamm 1972a). NAr enga
ikke brukes og produksjonen ikke fiernes,
ansamles stadig mer organisk materiale
pi overflaten. Dette gker det organiske
innholdet i jordsmonnet med bl.a. bedret
tilgang pA nitrogen giennom vekstsesong-
en (fr. Green L972). PA denne mAten fir
mange konkurransesterke, hgyproduktive
arter gunstige forhold mens arter som
krever mer mineralrik jord (som sosterma-
rihand sannsynligvis gjor) pAvirkes nega-
tivt. Jordtemperaturen forandres ogsA. Den
blir gjennomgAende lavere og stiger lang-
sommere om vAren enn i det mer minero-
gene og lettdrenerte jordsmonnet som
karakteriserer en slAtteeng i drift Qmf.
Aichele & Schwegler 1977). Dette kan ha
negativ innvirkning pA en tidligblomstren-
de art som sostermarihand.

Nyrekruttering i det tette feltsjiktet som
karakteriserer en slAtteeng i drift er van-
ligvis vanskelig og langsom (Linkola 1935,
Tamm 1948, Bjgrndal 1986). Ar med eks-
tremt klima og trAkk ved hostbeite letter
etablering av nye planteindivider (Bjorn-
dal 1986, jmf. ogs6 Ros6n 1983) mens opp-
hor av drift, gjengroing og et akkumule-
rende strOsjikt forverrer mulighetene for
froreproduksjon. Dette gjor seg forst giel-
dende for arter med kort livssyklus som er
avhengig av slik forplantning, som Oyen-
tr6st og smAengkall. For langlivete, fler6ri-
ge arter som sostermarihand, merkes ikke
problemene med regenerering sA lett fordi
etablerte individer kan leve videre si lenge
habitatbetingelsene ikke er for ugunstige
(Tamm Lg72 a,b). Sostermarihandpopula-
sjonen i Blika synes A ha en normal repro-
duksjon (Norderhaug & Molau i trykk), og
nye individer er observert. Orkid6er kan
imidlertid leve underjordisk i flere Ar
(Wells 1981), og det er vanskelig 6, avgtrarc
hvor god nyrekrutteringen er. Mange av
spstermarihandpopulasjonene i Sverige
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blir i dag sett som "senile" populasjoner
som vil forsvinne pA sikt (M. Aronsson
pers. medd.). I den undersgkte enga er
stroansamlingen i torrengsonen (sone 2,
figur 2) forelgpig liten, bAde pA grunn av
relativt lav produksjon og gode nedbryt-
ningsforhold i det tgrre, varme jordsmon-
net. Ekstrem sommertorke har skapt huII i
vegetasjonsdekket og muligheter for rege-
nering, men ogsi vanskeligheter for nye
planteindivider. Sommertorke kan bl.a.
begrense populasjonsstorrelsen hos orkid6-
er giennom at forkimet drepes (Rasmussen
1995). Ulike arter p6virkes imidlertid pA
forskjellig mAte av variasjoner i klima fra
Ar til ir (Walker m.fl. 1994, Dodd m.fl.
1994, Norderhaug & Molau i trykk).

Vegetasjonen i de permanente prgvefla-
tene befinner seg fortsatt i en tidlig glen-
groingsfase. Dette understrekes av den
forholdsvis beskjedne variasjonen gjennom
en sommersesong (tabell 3) som henger
sammen med at vegetasjonen fortsatt
bestAr av relativt mange smA og jevnt for-
delte arter. Den minimale variasjonen be-
tyr ogs6 at artene stort sett begynner til-
veksten relativt tidlig i sesongen slik at en
forste analyse i forste halvdel av juni ikke
avslorer noen markant tilvekst og lkning i
dekning videre utover sommeren. Optimal
blomstringstid for engartene skiller seg
imidlertid (Losvik 1991, Norderhaug &
Molau i trykk), og en fenologisk underso-
kelse ville gitt et litt annet bilde av veks-
lingen i engvegetasjonen. Visuelt har den
undersokte enga fgrst en gul fase med sos-
termarihand og innslag av blA fioler, som
avloses av storblifirer og tiriltunge, og
siden en hvit og rod fase med prestekrage
(Leucanthem.um uulgare) og tjereblom. I
slutten av sommeren er enga pA nytt fOrst
og fremst gul, men nA av flekkgr:isore og
firkantperikum.

Ved sammenligning av sonene i trans-
ektanalysen (figur 2 og 3) gAr det klart
fram at torrengsonen med veldrenert grunn
sandjord forelgpig brerer lite preg av gien-
gxoing. Tgrke kan vere en viktig faktor
n6r det gjelder A opprettholde arbsrike
engsamfunn (Green 1972). Dette kan vare
en grunn til at Blika-enga har endret seg
lite i de 6rene undersokelsen har vart.
Artsinnholdet avspeiler klart at suksesjo-
nen her bare er i startfasen, og en kan for-
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vente at sostermarihand og andre typiske
engarter vil kunne overleve relativt lenge i
denne sonen. Hvis imidlertid tre- og busk-
invasjon fgrer til at det etter hvert dannes
et tettere kratt ogsA i t6rrengsonen, vil det-
te bety en radikal forandring for feltsjik-
tets lysforhold. Jordsmonnsmodifikasjon
og bedre nitrogentilgang pA grunn av
akkumulasjon av organisk materiale som
nevnt ovenfor, kan da ogsA forventes.
Begge deler vil forArsake reduksjon i
antall lyskrevende engarter (Jonsson m.fl.
1991, Ekstam & Forshed 1992).

Artsfattigdommen i ospesonen (sone 1,
fig. 2) henger trolig sammen b6de med at
det er blitt for lite lys for de mest lyskre-
vende, Iave urtene, og at arter som t6ler en
viss skygge som hundegras har ekspandert
og utkonkurrert mange mindre og konkur-
ransesvake arter. Ospen i denne sonen
utgtrAr ogsA pA sikt en trussel mot t6rreng-
sonen, ved at den vil spre seg dit med rot-
utlopere. Slike utviklingstendenser har
allerede berynt A vise seg.

Forekomsten av kravfulle arter i den
nederste transektsonen har klar sammen-
heng med dypere neringsrik og litt fukti-
gere jord. Det frodige feltsjiktet er til hin-
der for konkurransesvake, smA og lyskre-
vende arter. Selv om feltsjiktet i sin nAva-
rende tilstand Srter motstand mot invasjon
av trer, mA vi forvente at denne sonen med
tiden vil bli til skog. Dette vil redusere lys-
tilgangen ogsA i den ovenforliggende t6rr-
engsonen.

Artsfordelingen langs transektet speiler
ogsA tidligere bruk. Det finnes flest arter i
tgrrengsonen, som aldri har verb opployd,
men bare sl6tt. De mer eksklusive engarte-
ne som sgstermarihand, blAfiar og flekk-
gnsOre har sitt tyngdepunkt her. Orkid6er
kan slAes ut av giOdsling ogsA i sm6 meng-
der (Romell 1942, Silvertown m.fl. 1994).
Mange undersokelser viser at eng som har
vrert opp-ployd ogleller (kunst)giodslet
vanligvis er mindre artsrik, og at det kan
ta lang tid for mer eksklusive engarter A
etablere seg i slik eng (Tamm 1956,
Hansson 1991, Heggstrcim 1991, Norder-
haug m.fl. under forb.).
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Framtidsutsikter for
sOstermarihand
De fleste og storste forekomstene av sos-
termarihand i Norge finnes pA samme
mite som i Blika, i eller i tilknytning til
gamle urterike slAtteenger. Slike enger
har i dag vanligvis g6tt ut av hevd, i hvert
fall som slAttemark. I Blika er osp den for-
ste kolonisatoren i tresjiktet, men pA sikt
vil sanns5mligvis gran overta slike enger i
vArt omrAde. Dette innebrerer en trussel
for sgstermarihand.

Unders6kelsene i Blika og observasjoner
av andre sostermarihand-forekomster i
Telemark (Roger Halvorsen pers.medd.,
Norderhaug upubl. mat.) viser at soster-
marihand gierne ekspanderer etter at bru-
ken opphorer. Dannelse av tresjikt forcr
imidlertid til svekkelse av engas feltsjikt
bAde i artsantall og mengde pA grunn av ut-
skygging og nreringskonkurranse. I Mellom-
Europa er sgstermarihand kjent fra lys-
Apne skoger (f. Aichele & Schwegler 1977).
I Blika-enga finnes arten imidlertid stort
sett bare i kanten av ospekrattet. OgsA
andre steder i Telemark der sostermari-
hand er registrert i tilknytning til skog, er
den konsentrert til skogkanten (Moe 1994,
jmf. ogsA Pettersson 1958) eller lysAp-
ninger i kalkfuruskog (Nordal & Wisch-
mann 1987). Det ser derfor ikke ut som om
arten fAr brukbare lys- ogleller tempera-
turforhold selv i litt skygge hos oss.

I Blika skjer innvandringen av osp fra
kantene og truer pA den mAten sgstermari-
hands refugier i engkanten. Den tidligere
ployde og giodslete nedre delen av enga
kan ved langvarig ikke-bruk utarmes gjen-
nom utvasking av jordsmonnet og ved at
innfgrte enggras gAr ut. Det er derfor tenk-
bart at sostermarihand kan etablere seg
der. Den frodige engvegetasjonen som har
utviklet seg, er imidlertid konkurranse-
sterk, og pA sikt vil sanns;mligvis ogsA skog
invadere den relativt dype jorden i denne
sonen. En tilsvarende gjengroingssituasjon
kan observeres i flere andre sostermari-
hand-enger i Telemark.

Noen av de gamle slAtteengene holdes
Apne gjennom beite av ku eller sau. Sau
biter gierne selektivb av blomsterskuddene
av spstermarihand tidlig i sesongen og kan
derfor skade populasjonene. Pettersson
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(1958) p6viste at sostermarihand ikke fan-
tes pA oya F6rii (i Sverige) mens den ble
beitet av utegangersau. Grunneierne i
Blika forteller ogsA at sostermarihandfor-
komsten i omrAdet Okte sterkt da sauebei-
tet opphorte.

Kyr beiter ikke selektivt, men beite og
serlig trAkk kan likevel pAvirke soster-
marihand negativt. Observasjoner av en
stor sostermarihandpopulasjon i Ambjgrn-
dalen, Hjartdal, viser at den raskt "for-
svinner" nir kyrne slippes pA beite
(Norderhaug upubl. data). Beite tidlig i
sesongen vil derfor kunne redusere den
vegetative produksjonen slik at plantene
ikke makter 6 produsere nye gode knoller
hver sesong og derfor degenererer (jmf.
Tamm 1948). Frgsetningen blir ogsA dAr-
lig. Av mer enn 250 blomstrende individer
i Ambjgrndalen, var det i 1993 ingen som
satte fro, i 1994 ett.

Et ekstensivt beite kan holde gamle
slAtteenger Apne og pi den mAten bidra til
at sostermarihand overlever i enger (Ulf
1952, Mattiasson 1986, M. Aronsson pers.
medd.) der arten ellers ville g6tt ut pA
grunn av gjengroing. Beite kan imidlertid
ikke sees som en optimal skjotselsmetode
for A opprettholde livskraftige populasjo-
ner av sdstermarihand.

Nordal & Wischmann (1987) antar at
sostermarihand har sine primerlokalite-
ter pA berghyller o.l. med skrinn jord. Slike
lokaliteter er i utgangspunktet gierne smA,
men kan vere utvidet giennom hogst, bei-
te og slAtt. Dersom disse forekomstene ble
etablert for bonden satte sitt preg pA land-
skapet, var slike lokaliteter lysere og Apne-
re enn de vil bli om de fAr gro til i dag, med
granen som et dominerende innslag i land-
skapet. Den ble forst etablert i distriktet
pA 1500-tallet (Hafsten 1992). Det kan i
tilfelle bety at primerlokalitetene nA har
et d6rligere utgangspunkt enn ved etable-
ringstilfellet bAde med hensyn til skygge
og jordsmonn. Vi kan imidlertid heller ikke
se bort fra at sostermarihand kan vere
introdusert i Norge med engkulturen. I sA
fall kan forekomster pA fiellhyller skyldes
spredning fra nerliggende enger. Uansett
er det sannsynlig at de smA, sAkalte pri-
merlokalitetene pA sikt er avhengige av
pollen ogleller fro fua de storre englokalite-
tene fordi smA og isolerte populasjoner kan
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ha nedsatt reproduksjon (Norderhaug &
Molau i trykk) og generelt redusert sjanse
for i overleve.

Konklusjon
Det er sannsynlig at situasjonen for soster-
marihand er mindre trygg enn rapportene
fra seinere Ar umiddelbart kan tyde p6.
Den luksuriering (oppblomstring), og muli-
ge nyetablering som er beskrevet, er sann-
synligvis for en stor del av relativt kortva-
rig art. De gamle slAtteengene med store
populasjoner av sostermarihand vil, i lik-
het med Blika-enga, komme til 6 gro igien
og kanskje plantes til med gran, eller
omgjores til beite og gierne gjodsles. Hvis
dagens utvikling fAr g& uhindret vil det
med andre ord vere fare for at de fleste og
beste sostermarihand-forekomstene vil gA

tapt i nrer framtid. Dette kan pA sikt ogs6
true de smA resterende populasjonene.

Det er derfor begrunnet A oppfatte sos-
termarihand som en utsatt art i Norge.
Arten er foreslAtt varig fredet, men hvis
den skal sikres for framtiden, vil det vrere
nodvendig med biotopvern i tillegg til arts-
vern. De gamle slAtteengene er ikke lette A

gjenskape. Det kan vere vanskelig 6 gien-
nomfore "redningstiltak" hvis sostermari-
hand forst har gitt sterkt tilbake, fordi
biotopene har gAtt tapt. Det beste vil der-
for vere 6 bevare viktige lokaliteter med
en tilnermet tradisjonell skjgtsel. Dette vil
ogsi komme andre arter som er knyttet til
disse engtypene til gode.
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..Der siges at stamme fra L4renskoven>
- en merkelig innsamling av klokkes0te

Anders Often

Innledning
Et av de mer kurigse belegg i norsk bota-
nisk historie er Niels Green Moes innsam-
ling av klokkesgte (Gentiana pneurrlonan-
the) fra et hgylass, som angivelig skulle
stamme fra Lorenskog. I ettertid er funnet
enten forbigAtt (f. eks. Lid & Lid 1994),
eller omtalt som usikkert (A. Blytt 1870,
1874; Fregri 1960). Moe var overgartner i
Botanisk hage, Oslo, men ogsA en svert
ivrig samler av viltvoksende planter i
Osloregionen, noe som blant annet resul-
terte i et upublisert manuskript til en

"Christianiaflora" (hAndskriftsamlingen,
Botanisk museum, Oslo).

Hvordan funnet egentlig skjedde er
uklart. Selv tenker jeg meg en historie
omtrent slik: en hostdag rundt 1860, tidlig
om morgenen, far arbeidet startet i
Botanisk hage, gikk Moe ned til Gronland
torg for A handle. Noen hestekarer holdt
pA A lesse ei hoyvogn. Til sin store overras-
kelse fikk Moe gye pd en stor, bl6 sgte stik-
ke frem fra lasset. Det kunne ikke vere
noe annet enn klokkesote; han hadde sett
arten pA Sorlandet, sA den var velkjent
nok. men hvordan kunne den finnes i et
h6ylass her i Christiania? Moe gav seg i
snakk med karene, og de fortalte at hoylas-
set kom fra Lorenskogen - merkelig!

Dokumentasjon av funnet
PA Botanisk museum, Tgyen ligger restene
etter klokkesoten Moe fant i hgylasset. Det
er noen sorgelige, avblekede fragmenter av
en plante (figur 1), men det som er igien av
blomstene viser klart at det er en sote, og
ingen annen sote enn klokkesgte har slike
begerblad i norsk flora. Det er fragmenter
av ca 10 blomster og diverse blad- og
stengelbiter. Bitene ligger i en avlang kap-

sel som er brettet av et kladdepapir med
diverse utregninger pA. Med Moes h6nd-
skrift er det skrevet utenpA kapselen:

"Skovenge paa Lgrenskoven". PA en ybre
kapsel har Ove Dahl skrevet: "Fundet i en
pakke moser, samlede af N. Moe".

A. Blybt (1870) omtaler klokkesote som
plante nr. 956 under "Arter hvis Fore-
komst inden Christianiafloraens Omraade
er usikker', og skriver: "b@r efters@ges paa
Lorenskoven, da Moe har fundet den i et
H6les, som antages at vare derfra".
Opplysningen er gientatt, om enn noe for-
kortet, i Norges Flora (A. Blytt 1874):

"Muligens ogsaa paa Lorenskoven ved
Christiania (Moe)". Moes egen "Christi-
aniaflora" omfattet kun byen pluss nar-
meste istrakter: GrefsenAsen, Ekeberg, og
SarabrAten som en utpostlokalitet, s6 fun-
net omtales ikke her.

Diskusjon
Det er tre muligheter. (1) Klokkesgte had-
de en videre utbredelse i midten av forrige
Arhundre, og vokste et eller annet sted pA
fattig fukthei i Astraktene rundt Oslo, npd-
vendigvis ikke akkurat pA,,Lorenskoven".
(2) Moe ble lurt pA stedsangivelsen. Hgy-
lasset stammet egentlig fra et annet
nl6renskog", formodentlig fra et sted i sgr-
ostre del av Ostfold med et Lprenskog-lig-
nende navn. At hgylasset skulle stamme
fra Aust-Agder anser jeg for utelukket. (3)
Moe har rotet.

For (1) kan anfores: Det kan neppe hev-
des i vrere en gkologisk umulighet at klok-
kesote kan ha vokst i Astraktene rundt
Oslo. At arealet til klokkesgte er redusert
etter at den tradisjonelle hevden opphorte
er dokumentert fra andre land. f. eks.
Nederland (Oostermeijer 1996). Klokke-
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Figur 1. Fotostatkopi av de sorgelige restene av
N.G. Moes funn av klokkesgte (Gentiana pneu-
mnnanthe) fra et hoylass. Piler viser tre av
blomstene. Belegg Botanisk museum, Oslo.

Photocopy of the fragments of Gentla na pneumo-
nanthe collected by N.G. Moe from a hayload.
Arrows point to three flowers. Specimen at
Botanical museum, Oslo (O).

sote er knyttet til fattig blAtoppmyr.4rei, en
naturtype som ikke er srerlig ettertraktet
blant floristikere. Dette kan brukes som
argument for at den hverken for eller etter
Moe er funnet i Astraktene rundt OsIo.
Utslitt av fattighei gav lite f6r, og ble der-
for forholdsvis tidlig oppgitt, kanskje sA
tidlig at eventuelle forekomster av klokke-
sote var forsvunnet allerede i lopet av
1800-tallet.

Klokkesote };,ar for4vrig en isolert fore-
komst i Tokke i Owe Telemark. Denne er
vel sA isolert i forhold til gode forekomster
av arten langs kysten pA Sorlandet som en
eventuell forekomst pA Lgrenskog ville
vert i forhold til dagens lokaliteter i son-
dre Ostfold, i Halden, Aremark og Rakke-
stad kommuner (Lid & Lid 1994).

For (2) kan an&res: Avstanden fra Oslo
til sgndre Ostfold er ikke lengere enn at
hgylasset godt kunne stamme derfra.
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Christiania vokste kraftig utover 1800-tal-
fet, og det ble et stort marked for hOysaig,
b6de til hestef6r og "bakgArsfe,. Dette hoy-
salget var mest omfattende utover i andre
halvdel av 1800-tallet, og sgndre Ostfold
en ingen umulig avstand fra Oslo (pers.
medd. etnolog A.E. Tobiassen). Jeg har
ikke funnet noen andre "L6renskog> enn
Lorenskog rundt Oslo. I denne sammen-
heng kan det vrere verdt A henge seg noe
opp i hva Moe skrev pA kapselen, nemlig
ikke bare "Lorenskoven). men noe mere
spesifikt "Skovenge paa Lorenskoveno.
Dette kan tolkes som at Moe har forhgrt
seg noe nrcrrnere om funnet, og dermed
eventuelt ogsi forsikret seg om at det var
Lorenskog ved Oslo det dreide seg om.

For (3) kan anfores: Er det mulig A for-
stA at et sApass sensasjonelt funn ble
giemt bort i en eske med mosekollekter, og
hvordan kan Ove Dahls pAskrift forklares?

Det er uklart nAr funnet eksakt ble
giort, men Axel Blytt har tydligvis kjent til
det i 1860-70-6rene ettersom det er anf4ft
i hans floraer fra 1870 og 1874. Han har
ingen betenkligheter med artsbestem-
melsen, samt at det stammer fra et hov-
lass, men er usikker med hensyn til stedet.
Har A. Blytt sett belegget - som pA sett og
vis bekrefter bAde arten og hoyvogna? De
mildt sagt ynkelige restene av en klokke-
sgte berer absolutt preg av A vere tgrket i
et hoylass og ikke i en plantepresse - eller
hvorfor skulle dette belegget ellers ha et
slikt unikt utseende?

Fgrst 20-30 Ar senere, antagelig etter
1896 ble belegget innlemmet i samlingene
pA Botanisk museum. Dette kan sannsJm-
liggiores slik ut fra Ove Dahls p6skrift.
Dahl begynte i 1893 som assistent tilknyt-
tet Botanisk museum, fra 1896 konserva-
tor (Holmboe 1941). Moe dsde i 1892
(Ngvik 1892). Det er ikke urimelig A anta
at Moes etterlatte innsamlinger noen Ar
etter hans dgd ble Crtt til Botaniske
museum og giennomgAtt av konservato-
ren.

SA noen gjetninger om hvordan belegget
havnet i en pakke med mosekollekter. Kan
Moe ha hatt planer om 6 ettersOke klokke-
soten pe .Lorenskovsl', for om mulig A
fremskaffe en bedre dokumentasjon enn
det elendige belegget fra hpylasset. Ngvik
(1892) beskriver en hedersmann som hele
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sitt yrkesaktive liv arbeidet for Botanisk
hage og museum; som gartner, overgartner
og som en av M.N. Blytts medarbeidere pA
feltarbeid. Kan Moe ha betraktet belegget
som for stusselig til A innlemmes i et
offentlig herbarium. Eller ble kollekten
rett og slett forlagt, for ikke A dukke frem
igien for ved den endelige opprydding. Moe
s5mes forovrig A ha hatt storst interesse for
insekter og lav, ved siden av karplanter, sA
mosepakken lA kanskje nederst i bunken.

Etter mitt syn mA en konklusjon pA hele
historien bli: finnes det et LOrenskog-lig-
nende navn fra sondre @stfold, som Moe
kan ha misoppfattet som L6renskog ved
Oslo, loser det hele problemet. Kanskje
kan noen av Blyttias lesere hjelpe til her?
Finnes ikke noe slikt navn er det god
grunn til A anta at klokkesOte en gang fan-
tes i Astraktene rundt Oslo.

Takk
til etnolog A.E. Tobiassen for opplysninger
om fedrift i forrige Arhundre, og Finn

,Der siges at statntne fra Ldrenskouen" 89

Wischmann, Oddmund Ytrehorn og Jan
Erik Eriksen for interessante diskusjoner
omkring klokkesgtemysteriet.
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N-182 A;

NBF-merker

Hovedstyret har et lite restlager av
NBFs emblem som jakkemerke i metall
og toymerke. Disse ble laget i 1990, med
Dagny Tande Lids issoleie-tegning som
motiv. Teksten lyder "Amor florae nos
congregat" (kjarligheten til floraen sam-
ler oss). Jakkemerket er ca 2x1,5 cm og
og toymerket (se bildet) er 7xb cm.
Merkene kan bestilles ved A betale inn
riktig belOp Gr. 25 for jakkemerke,
kr. 20 for t6ymerke, pluss porto kr. 3,70)
til NBF, Botanisk museum, 0562 Oslo,
postgirokonto 0807 2L04685. Merk blan-
ketten oBestillingo og spesifiser antall og
hvilken tytrle merke du vil ha.
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Boreal regnskog i Norge - habitatet for
tr Ondelagselementets lavarter

Hikon Holien og Tor Tgnsberg

Holien, H. & Tsnsberg, T. 1996. Boreal regnskog i Norge - habitatet for
tro ndelagselementets lavarter. Blyttia 54: 1 57 -177 .

Boreal rain forest in Nonrvay - the habitat for lichen species belonging to
the Trondelag phytogeographical element.

Ved et beklagelig uhell ble tre av fotografi-
ene av lavarter giengitt i svart-hvitt. For
identifikasjon av de aktuelle artene, er

fargebilder essensielle. Derfor gjengis
disse pA nytt nedenfor. Figurnumrene
f4lger den opprinnelige artikkelen.

Fig. 6. Skorpelaven Pythospora subcinnabarina vokser pi grrior (Alnus incana). Foto: Per
Fredriksen.

Pyrrhospora subcinnabarina grows on trunks ol Alnus incana. Photo: Per Fredriksen.
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Fig. 12. Tronderlav (Erioderma pedicellatum) pA gran (Picea abies). Foto: Jon Arne Sater.

Erioderma pedicellatum on twig ol Picea ables. Photo: Jon Arne Seter.

Fig. 15. Gullprikklav (Pseudocyphellaria crocata), en karakterart i
Norge. Foto: Per Fredriksen.

Pseudocyphellaria crocata is a characteristic species of the southern
Norway. Photo: Per Fredreksen.

sorboreal regnskog i Midt-

boreal rain forest in central
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Bokmeldinger
Korsblomst-atlas
Jalas, J., Suominen, J. & Lampinen, R.
(red.). L996. Atlas Florae Europaeae.
Distribution of vascular plants of Europe.
11. Cruciferae (Ricotia to Raphanus).
Helsinki University Printing House,
Helsinki.

Et nybt bind av "Atlas Florae Europaeae,
er en sann fest for den som liker A bla i
utbredelseskart. Andre del av korsblomst-
familien har 494 kart. Det totale antall
kart i de 11 hittil utgitte bind er dermed
oppe i 2927 - en unik kilde for "prikk-
kartsvir".

"Atlas Florae Europaeae" er som navnet
sisr "Flora Europaeas, tilhgrende kart-
verk. Alle sikkert bofaste arter og underar-
ter i Europa skal kartlegges i UTM-syste-
met pA 50 x 50 km rutenivA, i alt ca 4400
ruter. Forste bind med karsporeplantene
kom i 1972, og arbeidet skrider trutt og
sikkert fremover i systematisk rekkefOlge
(fig 1). Med bind 11 er den store kors-
blomstfamilien avsluttet, og bare sildrene
(Saxifraga spp.) og noen sm6familier stAr
igien fOr hele forste bind av "Flora Euro-
paea, er kartlagt. Redaktorarbeidet har i
alle 6r ligget hos botanikere ved Universi-
tetet i Helsinki, men kartverket er i hoy
grad et resultat av samarbeide mellom en
rekke botanikere i de fleste europeiske
land, i alt ca 150 navn er nerrnt i siste bind.
Kartene har utrolig nok vert datamaskin-
baserte, og uforandrede fra forcte kart og
frem til i dag; forste provekart sA tidlig
som i 1964. Jalas og Suominen har stAtt
som redaktorer for de forste 10 bindene,
Lampinen representerer i f6lge forordet til
bind 1l- en ny generasjons inntreden.

Det er en takknemlig oppgave A gjen-
nomse et verk med utbredelseskart for
korsblomstfamilien, nettopp for Europa.
Familien har et diversitetssentrum i
MiddelhavsomrAdet og vestlige Sentral-
Asia, sA bind 10 og 11 gir til sammen en
formidabel plantegeografisk innsikt i en
globalt sett temmelig stor plantefamilie (ca
818 kart tilsammen i de to bindene. ca
3000 taksa globalt i familien).

Korsblomstfamilien bestAr stort sett av
urter, mange ett- til fAArige arter tilpasset
torre vokseforhold eller strand. Her er
mange nytteplanter, og fra hjemlig flori-
stikk er familien fremfor alt beryktet for
alle de vriene, tilfeldige ugrasene. Med
unntak av korgplantene, har den flest
"mystiske" slekter i Lids flora. Hvem har
vel et hAndfast forhold til vindbukk
(Rapistrum sp.), eller finkefro (Conringia
orientalis). Men det er jo betryggende A se
at dette stort sett er vidt utbredte euro-
peiske arter med tilfeldige nordgrenser hos
oss. Alle endemismene finnes vesentlig i
Spania, deler av Balkan og Hellas, mens
artene tydeliggiOr at det stort sett er fiell-
plantene som er eksklusive for Fenno-
skandia i europeisk sammenheng - og hyg-
gelig nok med velkjente rublom (Draba
spp.) som storste slekt i bind 10, med 56
kart, kun passert av guII (Erysimum spp.)
med 76 kart i bind 10. Sylblad (Subularia
aquatica) er verdt A trekke frem med sin
pAfallende hjemlige utbredelse. Arten fin-
nes i ca 9OVo av rutene i Norge, Sverige,
Finland, Skottland og Island, med god dek-

Figur 1. Kumulativ kurve for antall publiserte
kart i "Atlas Florae Europaeae". Hver firkant
er et bind. Kurven viser en god tendens for et

"maratonprosjekt'.
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ning i Karelen og pa Kola, men kun med
svrert spredte forekomster ellers i Europa.
SA denne puslingen er uten sammenligning
Fennoskandias "region-korsblomst". Gjeter-
taske (Capsella bursa-pastoris) er van-
ligste art. Den har nal l0OVo dekning,
unntatt i Sor-Spania, nord- og sorlige
Russland - pluss Romania. Her, som pA
flere andre kart, fremstAr dette landet
markert awikende. I mangel pA nasjonal
atlas-kontakt er opplysninger fra Romania
sammenstilt fra litteraturen, noe som gir
pAfallende lav prikk-tetthet.

Tekstdelen i "Atlas Florae Europaea"
har hatt en viss utvikling fra f6rste til
ellevte bind, generelt har den blitt mye
lengre. I forste bind er teksten ofte alt i alt
bare to-tre linjer; noe om total utbredelse,
noen synonymer, en kort kommentar om ett
eller annet. I ellevte bind finnes underarter
med opp til 6n side tettskrevet tekst. Den
obskure, men interessante lakksennepen
(Coincya rnonensis ssp. cheiranflros), som
har noen gamle funn pA havstrand i indre
Oslofiord, er sA utfrllende omtalt.

Teksten har en fast struktur: Etter
latinsk na'rn, autor og kartnummer pd f6r-
ste linje, falger ei roys med synonJ[ner,
deretter faste hovedoverskrifter: "Biosyste-
matics" (hvis det finnes, med referanse, og
kort om tema; nytt stikkord fra og med
bind 10), "Nomenclature>, <f3;e116my" (ofte
mange florareferanser), kromosomtalls-
data (fra og med bind 7), "Notes" (oftest
referanser til utbredelsesdata, av og til
gkologi og status), og tilslutt som regel noe
om taksonets totalutbredelse.

Det er ikke egen litteraturliste, men til-
strekkelige, dog sterkt forkortede referan-
ser utgjOr mye av teksten. Ved fgrste gangs
bruk virker dette noe ugjennomtrengelig,
men lettvint som oppslagsverk er det. At
nasjonale standardfloraverker, d la Lids
flora, den finske "Retkeilykasviou osv. refe-
reres gang pA gang i "Taxonomy"-avsnittet
har jeg ikke helt forstAtt vitsen med.

NA som tekstdelen er blitt sApass omfat-
tende er den en svert god inngang til litte-
ratur om en dnsket art. Det er rent sA en
skulle Onske seg en liten tegning i margen,
og to linjer om Okologi - sA hadde det vir-
kelig vert mulig 6 dromme seg bort med
eksotiske mediterrane endemismer,
hvordan ser de ut, og hvordan vokser ni

disse tre endemiske Bornmuellerr-""r"::
fra Albania-omrAdet, ... eller den monoty-
piske Euzomodendron bourgaeanuinz, ende-
misk for fire ruter i Ostre del av Sierra
Nevada?

Symbolbruken er uendret fra f6rste
bind. Den er enkel og oversiktlig: Fylte
symbol for indigene og arkeofyttiske fore-
komster, og Apent symbol for etablerte
neofftter (halvfylt for usikker status, kors
for utgAtt, kryss for sannsynligvis utg6tt
og sporsmAlstegn for usikker identifika-
sjon eller lokalitet). Noe jeg antar har vert
en kontinuerlig diskusjon fra forste prikk
er grensen for hva som er en etablert neo-
futt og bare en tilfeldig neofrtt (som dermed
ikke er kartlagt). Her er det lett A finne
motsetninger fra art til art innenfor en
notorisk ugrasfamilie som korsblomstene.
F.eks. er virginiakarse (Lepidium uirgini-
cum) prikket 8 steder i Sgr-Norge. Arten
kan neppe kalles serlig etablert. Mark-
karce (Lepidium. campestre) er ikke prik-
ket nord for Levanger, enda den er funnet
spredt til Alta. Det pApekes i forordet at
kartleggingen av korsblomstene har bydd
pA serlig to problemer: Mange grupper
med forholdsvis uavklart taksonomi, samt
familiens generelle antropogene tilbOyelig-
het. Kanskje burde alle ugrasfunn vert
kartlagt uavhengig av en subjektiv vurde-
ring av grad av etablering?

NAr det gielder det f6rste problempunk-
tet kan norske botanikere ha god sam-
vittighet. "Biosystematics"-avsnittet for
rublomartene er en god innfallsport til
Christian Brochmanns omfattende Draba-
studier, skjorbuksurl (Cochlearia spp.) har
Inger Nordal og Odd Stabbetorp arbeidet
med, og Reidar Elven har dessuten bidratt
med taksonomiske vurderinger for de to
damme "problemslektener, samt for strand-
reddik (Cakil.e sp.).

fil slutt en aldri sA liten oppfordring til
bevilgende myndigheter. Forordet i bind 11
begSmner med et lite Okonomisk hjerte-
sukk: "The work on Atlas Florae Euro-
paeae 11 has been progressing in a fairly
cool'financial climate'... New thinking and
strategies are necessary to secure the futu-
re activities of the Secretariat of the
Committee for Mapping the Flora of
Europeo. At redaktgrarbeidet for et slikt
prestisjetungt europeisk karbleggingspro-
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sjekt ligger i vArt floraomrAde er ganske
enestAende. Kanskje de okonomiske be-
lastningene kunne vert fordelt mellom de
nordiske land for dermed A sikre en trygg
finsk, og fennoskandisk tilhorighet i frem-
tiden.

Anders Often

Skikkelig fornyet bok om einer
Ove Arbo Haeg: Eineren i norsk, natur og
tradisjon. Norsk Skogbruksmuseum. Srer-
publikasjon nr. 11. Elverum 1996. 167 s.,
illustr. svart-hvitt og farger. Pris innb. kr.
200,- (+ porto ved bestilling fra Norsk
Skogbruksmuseum, 2400 Elverum).

Utgiveren av Skogbruksmuseets serie av
serpublikasjoner er dets utrettelige besty-
rer gjennom mange 6r, Tore Fossum. Han
mA ha hatt en visjon fOrst pA 1960-tallet da
han unnfanget id6en om en serie av popu-
larwitenskapelige boker om vAre treslag.
Etter en menneskealder kommer Eineren
som nr. 11 i serien, dvs. annen utgave av
nr. 5 som kom i 1981 og var utsolgt allere-
de i 1988. En ny utgave bare etter 15 Ar
betyr at fprsteutgivelsen var svert vellyk-
ket. Det er nA tre Ar siden professor Ove
Arbo Hoeg dode.

En viktig grunn til at annenutgaven av
Eineren foreligger, har vrert den samstem-
mige rosende omtalen fgrsteutgaven fikk.
Jeg har lest igien noen av anmeldelsene
fra den gangen. De er faktisk bare positive.
NA har jeg gAtt giennom annenutgaven pA
jakt etter svake punkter. Det har vart en
simmer jakt for bAde sinn og penn.

Alle nordboere som har lekt indianer
med pil og bue - og det er mange - husker
turer pA skauen etter en god og seig einer-
stamme som dugde til en grepa bue. OgsA
piler ble spikket til av einerved. Den er
hard og elastisk, men grei i skjere i.
Lukter godt gior den ogsA - den lukter i
Arevis i vanlig inneklima. OgsA pA marke-
der, i husflids- og souvenirforretninger kan
du komme over nips- og bruksgienstander
av einer. SA blir du gAende og smisnuse pA
dem i lange tider. Alt dette og nesten utal-
lige andre bruksomrAder er utforlig omtalt
i Hoegs bok.

1996-utgaven av Eineren har 16 nye
sider med tekst og bilder i forhold til 1981-
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utgaven. Om disse 16 sidene er bare A si at
de er Hoeg fullt ut verdig. Han skrev dem
da han var 88 Ar gammel. De ble tryktfor-
ste gang i Skogbruksmuseets Arbok 1986,
og supplerer nA den opprinnelige teksten
pA en utmerket mAte. Maksimal hgyde og
alder pA einer er utforlig omtalt bAde fra
Norge og utlandet. Den norske hoydere-
korden er 17 meter (Idd i Ostfold). BAde
fra Norge og flere utland er det beviselig
registrert einere pA mer enn 1000 Ar. Vi
kan ogsA lese mye om norsk "treAk, som er
en slags tyggrs, et nytelsesmiddel som er
omhyggelig kokt sammen av einerbar, fla-
te, melk, brunost og kandissukker. Du tyg-
ger og super det til alt er smeltet og svel-
get.

En rar liten innvending: I begge utgaver
av Eineren stAr det i litteraturlisten at
nervrerende anmelder i 1967 skrev om
Veidholmen pA Smola. Det giorde jeg sA
absolutt ikke, men er blitt forvekslet med
Arne Danielsen.

Ikke pA lange tider har jeg anbefalt en
bok mer uforbeholdent enn Eineren. Du vil
bli glad og rikelig belgnnet av lesningen.

Anders Danielsen

Rhododendron i Det norske
arboret pA Milde
Per Magnus Jorgensen, Rhododendron i
Det norske arboret pd Milde, Fagbokfor-
Iaget 1996. ISBN 82-767 4-226-2, I<r. 248,-.

Denne botaniske veiviseren i rhododen-
dron-samlingen pA Milde er utgitt i anled-
ning av at arboretets venneforening feirer
sitt 25-Arsjubileum. Bidrag til utgivelsen
kommer fra bl.a. Riebers Fond, dvs fra rho-
dodendron-entusiasten Fritz Rieber, som
fikk ideen til Det norske arboret og reali-
serte den.

Allerede pA 3O-tallet hadde imidlertid
professor Rolf Nordhagen bragt hele regis-
teret av himalayiske arter til Mus6hagen.
Arboretet pA Milde har nA den storste
Rhododendron-samlingen i Skandinavia.
Den inneholder ca. 200 arter av de 500
som er i kultur, og i tillegg 400 kultivarer.

Bergen har hevd pA A vare en rhododen-
dron-by.

Rhododnndron er den storste vedaktige
planteslekten pi vAr klode, med hovedut-



BLYTTIA NR.21997

bredelse i Ost-Asia, Burma og Ny-Guinea,
samt noen arter i Nord-Amerika.

Det finnes 800 ville arter Rhododendron
i verden, og av disse har vi dn i Norge. Det
er store variasjoner innen slekten, men det
er flere karakterer som holder artene sam-
men enn som skiller. Det er vanskelig 6
holde orden pA mangfoldet.

Bladverket er merkelig nok en av de vik-
tigste karakterene bide for systematikken
og i havene. Bladene varierer i storrelse og
form, farve og behAring. Det kan vrere ull-
hdr, skjoldhAr eller kjertelhir. Vi kan fin-
ne dem pA bladenes over- eller underside
eller pA unge skudd.

Blomstene varierer ogsA, fra 0,5 cm til
L5 cm, ofte med ganeflekker. Blomsten har
som regel ti stovberere, sjelden flere, eller
fem. Kronen er femlobet.

To forskere i Edinburgh (Cullen og
Chamberlain) presenterte for ca 15 Ar
siden et n5rbt, moderne, men omdiskutert
syn pe slekten. BAde boken og samlingen
pA Milde er bygget opp etter Edinburgh-
systemet.

Det er tre grupper:

I. Underslekten Rhododendron med to
seksjoner. De lepidote artene (med
skjoldh6r) er de egentlige alperosene.
Her hgrer de lave fiellplantene hjem-
me. De har smA tytteberaktige blad
med smA skjell pA baksiden og oftest
blAfiolette blomster.

I en av de 27 underseksjonene finner
vi vAr egen lapprose, Rhododendron
lapponicum. Typearten i underslekten
er R. ferrugineum, som er en av dem vi
finner i Alpene. I alt har underslekten
80 arter og underarter.

IL Underslekten Hymenanthes med 6n
seksjon. De elepidote artene (uten
skjoldhAr) er de "ekte" rhododendrone-
ne, som antageligvis er utviklet sent i
slektens historie.

I underseksjonen Pontico hgrer den
aller mest kjente av disse plantene, R.
catawbiense hjemme.

I alt er det i denne underslekten ca
130 arter av store trer og busker med
vintergrgnne blad, nakne eller med
filth6r.

IIL Asalea (bladfellende rhododendron) er
oppdelt i fire underslekter, Candidast-

rum, Pentanthera, TheororhodrontoZ
Tsutsusi, samt i ni seksjoner, med i alt
ca 20 arter. Kjente navn er R. schlip-
penbachii og R. camtschaticum.

Kultivarene er av stor betydning for have-
bruket. Det er registrert 25 000, hvorav ca
400 kan beundres pA Milde. Dette er plan-
ter som er utvalgt fra ville populasjoner
eller ved bevisste krysninger.

I boken er artene og kultivarene beskre-
vet med sine karakterer, opprinnelsesland,
dyrkningsforhold, og i tillegg har forfatte-
ren markert sine egne favoritter. Ved A fgl-
ge kartene i boken, vil bAde botanikeren og
havedyrkeren fA en god oversikt, ikke bare
over systematikken, men ikke minst over
skjonnhet og variasjon i denne slekten.

Plantene i underslektene og seksjonene
stir i et eget omrAde. Kultivarene er sam-
let for seg i felt med karakteristiske navn
som "Det historiske hjornet", "Det flekkete
hj0rnet", "Den gule stripen", "Den rode
plass" og "Amerikanske Asaleaeru.

Det er farvebilder av nesten halvparten
av de beskrevne plantene. Vi finner ut-
bredelseskart, skjematisk oversikt over
rhododendron-systemet og tegninger av
blomst og hArtyper. Vi finner ogsA kapitler
om systematikk, morfologi og utbredelse,
rAd om planting og stell av rhododendron,
gkologi og utbredelse, liste over litteratur,
foreninger og planteskoler.

Jeg tror dette er en viktig bok for kunn-
skapene og dyrkingen av Rhododendron i
Norge.

For en norsk feltbotaniker er kanskje
denne boken ikke sA aktuell, men sA vidt
jeg forstAr, er det den fgrste skikkelige
gjennomgang av Rhododendrons systema-
tikk i Norge.

Undertegnede har ikke forutsetninger
for A bedgmme bokens faglig/botaniske
innhold og systematiske oppbygging. Per
Magnus Jorgensen skriver imidlertid bAde
for botanikeren og havedyrkeren. Boken
burde intressere alle blomsterelskende rei-
sende hva enten de er haveturister, Asia-
eller Amerika-turister, eller naturligvis
Milde-besokere.

Boken er utstyrt med engelsk summary
- kanskje en gave til en utenlandsk botani-
ker/blomstervenn?

Elin Conradi
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Norsk Botanisk Forening

Arsberetning f996
Pr. 12. januar 1996 hadde foreningen 1434 regis-
trerte medlemmer, inkludert foreninger, bibliotek
etc. Av disse er 4 eresmedlemmer og 45 livsvarige
medlemmer.

Hovedstyret hadde fOlgende sammensetning:
Leder: Jan IngarJ. Betvik
Sekreter: Svein Astrgm
Kasserer: Arvid Werner (fra Ostlandsavdelingen)
Styremedlemmer: Aud Bj grnstad

Bj6rn Petter L6fall
Varamedlemmer: Carl Bolghaug, Oivind L6gbu.

Styret er med unntak av kasserer fra Ostfold-
avdelingen. Styret har inntil 9. august hatt 3
moter i 1996 der tilsammen 15 saker er blitt
behandlet. Etter 21. september 1995 (forrige Ars-
melding) hadde styret ettmate i 1995 hvor 5 saker
ble behandlet. Av viktige saker kan nevnes samar-
beidsavtalen med NAMIKO og tidsskriftet Natur-
fag hvor vi inviteres til deltagelse med artikler,
samt forslag om endring av hovedstyrestruktur
bl.a. p.g.a. Onske om et mer effektivt sekretariat.

Den planlagte sommerekskursjonen til Hvaler
ble avlyst p.g.a. for fA pAmeldte innenfor tids-
fristen.

Blyttia har igien Okt i pris, som sist med,\Vo, fra
kr. 225 t1l W. 232. Kontingenten fra regionav-
delingene til hovedforeningen er som for kr. 20.

Tross anstrengt okonomi har foreningen funnet
plass til en bevilgning pA kr. 5000 til dekning av
ulike floraprosjekter etter soknad fra regionavde-
lingene.

Norsk Botanisk Forening er representert i:
- Styret for Thekla Resvolls fond ved Bjornulf

Alvheim
- Verdens Naturfond, WWF-Norge ved Olav Balle
- Storedalsstiftelsen ved Svein Astrom
- Jostedalsbreens Nasjonalparksenter ved Leif

Ryvarden
- Komit6en for norske soppnavn ved Tor Erik

Brandrud
NBF har for 1996 mottatt kr. 20 000 i driftsststte
fra Miljoverndepartementet. Midlene er benyttet
til stotte av lokale floraprosjekter og til dekning av
utgifter i tilknytning til vAr publikasjon Blyttia.

Ostfoldavdelingen
Arsberetning 1996
Styret har best6tt av: Jan Ingar Iversen Batvik
(leder), Oivind L6gbu (sekreter), Carl Bolghaug
(kasserer), Aud Bjornstad (styremgdlem), Bjorn
Petter Lgfall (styremedlem), Svein Astrom (styre-
medlem). Revisor: Morten Lovig. Valgkomit6:
Ellen Fodstad Larsen og Hermod Karlsen.

Foreningen har hatt tre styremoter siden for-
rige Arsmote ogbehandlet 10 saker.

Avdelingen har hatt 7 ekskursjoner i Aret som
sikk.

Avdelingen har nA ca 80 medlemmer, noen fer-
re enn i Sor da enkelte ikke har betalt kontingen-
ten og blir dermed stroket av medlemslisten.
Okonomien synes likevel OK.

Styret i avdelingen har utgiort styret i NBF.
Ansvaret for hovedforeningen gAr nA over til
Ostlandsavdelingen.

Ekskursjoner
(En nermere orientering om funn fra turene pre-
senteres iNatur i Qstfold nr. 1 for 1997.)

9. mai: Guttormsvauen pA Vesteroy. 12 deltakere.
Leder: Oivind Ligbu.
23. mai: Smauet, Grundtvik i Onsoy. 17 deltake-
re. Leder: J. Ingar I. Batvik.
6. juni: Buerbakkene i Rakkestad. 10 deltakere.
Leder: Bjorn Petter Lofall.
22. juni: Rgrvik/Lgvik-omrAdet ved Store Le. 13
deltakere. Leder: Ingvar Spikkeland.
12.-14. juli: Sl6ttekurs pi Boensetra i Aremark.
Kontaktperson fra foreningen var Marit Eriksen.
8. september: Soppekskursjon sammen med
Fredrikstad Soppforening til Hoydal,&Iavna pA
Nordre Rolvs@y. Det var sparsomt med deltakere
p.g.a. dArlig sopphost.
14. september: Lavtur til Hiesten i Rakkestad. 9
deltakere. Ledere: Bjorn Petter Lofall og Einar
Timdal.

Ostlandsavdelingen
Arsmelding 25.10. 1995-23.10.1996
Medlemssituasjon pr. 23.10.1996: A-medlem-
mer 350 (+8), B-medlemmer 63 (+6), C-medlem-
mer: 7, livsvarige 35 (-1), eresmedlemmer 2 (-L),
friabonnement pA Firbladet 19.

Styre og komit6struktur valgt pA irsmgtet
25.10.1995:
Styret: leder Jorun. Nyl6hn, nestleder Torborg
Galteland, sekreter Ashild Ergon, kasserer Vigdis
Roren, vernesak-ansvarlig Astrid Skrindo, redak-
tor Snorre W. Steen, styremedlemmer Heidi
Solstad og Jan Wesenberg. Reuisorer: Stein Flat-
by, Elmar Marker. Ekskursjonskomitt: Gunvor
Berge, Tore Berg, Oystein Ruden, Nina Sletvold,
Finn Wischmann. Motekornit€: Ilnlu.t Rydgren,
Elin Conradi, Aslaug Hagen, Oddvar Pedersen,
Oddmund Yttrehorn. Lokalflorakomit|: Odd
Stabbetorp, Harald Bratli, Jan Erik Eriksen, Jon
Magrre Grindeland, Oystein Ruden, Jan Wesen-
berg, Finn Wischmann. Arrangementkomitd : Inger
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Johanne Lillehagen, Emilie Svendsen, Randi
Werner, Eli Flotaker, Solveig Slaatta. Valgkomitit
Gunvor Berge, Odd Stabbetorp, + 6n plass fra
styret.

Utgivelser
- Firbladet 41995,1-3i1996 (4 nummer)

Hgrings- og vernesaker
- Rapport til Berum kommune v/plansjefen om

botaniske verdier ved Fornebu (Anders Often)

- Befaring med skogsjefen i Follo og representant
for OppegArd kommune til sumpskogslokalitet
ved Gjersjoelva/El8. Orientering til OppegArd
kommune v/miljgvernkonsulenten (Jan Wesen-
berg)

- Uttalelse til Oslo kommune om planer for nytt
Skullerudkryss (Jan Wesenberg)

- Uttalelse til ark. MNAL Fosse og Aasen A'/S og
ark. H. Vasques ang. utbygging for Nerings-
korridor Oslo Syd (Jan Wesenberg)

- Piklage av disp. fra fredningsbestemmelsen for
Vdle Presteskog naturreservat til frlkesman-
nen i Vestfold (Astrid Skrindo)

- Uttalelse til Frogn kommune ang. arealdel-
plan for 1995-2006, Odalen/Skiphelle-omr6det
(Astrid Skrindo)

- Befaring med repr. for NOF-Asker og Berum
til et omr6de ved Overlandselva, Berum der
det er foreslitt golfbane (Jan Wesenberg)

MOter
15. november. Mikael Ohlson: Botanisk diversi-
tet i sumpskoger - eksempler pA betydning av
nitidige og historiske prosesser.
6. desember. Julemote. JOrn Erik Bjorndalen:
Evert Taube i Arkadien.
31. januar. Kari Wang: Fra en reise i Rocky
Mountains.
21. februar. Rune Sewe: Natur og kultur rundt
sorlandsfloraen.
20. mars. Liv Borgen: Medisin og giftplanter -
utvalgte eksempler pi historikk, dyrkning og
bruk.
1?. april. Florakveld. Tore Ryghseter: Nedre
Eiker. Anders Often: Hedmark.
25. september. Volkmar Timmermann: Kart-
legging av sto4sopper i Norge.
23. oktober. Arsmote. Sommerens bilder.

Ekskursjoner
11. nai. Fioltur til Lindoya, Oslo
Fiolturen til Hole og Ringerike ble pi grunn av
mangel pi biler istedet lagt til Lindoya, hvorViola
collina bakkefiol, V. hirta lodnefiol, V. odorata
marsfiol og alle tre hybridene stAr lett tilgiengelig
innenfor et relativt lite omrAde. Dette er, med
unntak av lokalitetene pA Skoyen, unikt i
Skandinavia.

Etter en kald vinter og sein v6r sto fiolene i full
blomst ved butikken pi Lindoya, selv om den tid-
ligstblomstrende V. collina begynte A kornme litt
pi hell. Det knnne konstateres at V. hirta i Oslo
helt mangler h6r innerst pA sidekronbladene (en
ikke uvanlig ettgens-mutasjon hos fioler), og dette
er (endelig!) en god feltkarakter som skiller den
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fra den ellers sA snarlike hybriden med V. collina
(ved siden av smalere kronblad og intermedier
forbladplassering). V. hirta x odorata syntes 6 ha
slAtt seg opp i forhold til tidligere Ar, og blomstret
ogsA relativt rikt. Ellers sA blomsterproduksjonen
hos V. odorata og V. collina x odorata ut til 6 ha
blitt svekket ganske kraftig av den strenge vinte-
ren, og sA 6 si ingen blomster ble funnet. Det kan
kanskje sees i sammenheng med at V. odorata er
introdusert, og dermed ikke horer naturlig hjem-
me i vArt klima.

Hybrider er generelt veldig dominerende i
omr6det og opptrer stedvis hyppigere enn foreldre-
artene, som st6r mer i periferien; V. hirta p6 og
rundt skjellbankene ved stranda (sor), V. odorata
ner fuktenga i Ost, og V. collina spesielt pA oversi-
da av veien (nord). Dette gienspeiler ogsA forskjel-
lene i Okologi. ForOwig ble ingen tilbakekrysnings-
produkter observert, og sporsmilet er om de i det
hele tatt eksisterer.

Thomas Marcussen

12. mai til Citadelloya./Stavernsgya' se
Telemarksavdelingen

2. juni til Ostensjpvannet, Oslo.
Ekskursjonen ble arrangert av Ostensjovannets
Venner, og ogs6 annonsert for NBFs medlemmer.
Vi gikk rundt hele vannet med start og slutt ved
Oppsal T-banestasjon. Vi konsentrerte oss helt og
fullt om to torrbakkelokaliteter: "Oppsalskrenten"
(de vestvendte berga fra terrasseblokka nedenfor
Oppsal gard og ned til nordre del av vannet), og de
sorvendte bakkene sor for tunet pi Nordre Abildso
g6rd. Sumpvegetasjonen rundt vannet var kom-
met kort, og vi si ikke mye pA den. De to torrbak-
kelokalitetene er ganske godt undersoktfuafgr, og
har en del godbiter som er sjeldne pA grunnfiellet
ost for indre Oslofiord - her nevnes bare mengder
av geitved Rhamnus cathartica, bakketimian
Thymus pulegioides, hvit bergknapp Sedum
album, bergrorkvein Calamagrostis epigeios og
knegras Danthonia decumbens pi Oppsal-
skrenten, og solide forekomster av nakkeber
Fragaria uiridis, strandlok Allium uineale, dw'
havre Auenula pubescens, hareklgver Trifolium
aruense, bakkeveronika Veronica aruensis og nyre-
sildte Saxifraga granulata pA lokaliteten ved
Nordre Abildsg. I tillegg huser Oppsalskrenten en
liten forekomst av blodstorkenebb Geraniurn
sanguineum (innergrense mot Ostmarka, hvis en
ser bort fra den ekstreme utliggerlokaliteten pi
Tonekollen). mens bakkene ved Nordre Abildso
har innslag av knollmjodwt Filipend.ula uulgaris,
vArveronika Veronica uerna, villak Allium olera-
ceum, og ikke langt unna, ved en ruin, finnes det
hundetunge Cynoglossum officinale. Grasmarka
mellom svabergene pA lokaliteten ved Nordre
Abildsg burde sA avgiort skjottes som slitteng. Vi
sA ogsA pA unge bladrosetter av k6ltistel Cirsium
oleraceum som antakelig har sin eneste (n6veren-
de) Oslo/Akershus-forekomst i en mjodurteng sgr-
ost for Nordre Abildso (hvis noen vet noe om sta-
tus for Halfdan Ruis lokalitet pA Nordre Kjaglia i
Berum fta 1954, mottas det av LOA med takk).
Ekskursjonens to morsomme nyfunn var dvergfor-
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glemmegei Myosotis stricta som er ny for omridet
og som Per Qygard, klarte 6 spore opp pA bakkene
ved Nordre Abildso, og en klon av mattestarr
Carer pediformis tett ovenfor OstensjO terrasse
(arten har en del forekomster svart spredt i om-
rAdet).

Jan Wesenberg

L4rdag 8. juni til ftanselvdalen (avsnittet
mellom Leirskallen og Ljabru), Oslo.
Utgangspunkt: Skullerud T-banestasjon. Vi sA
forst pd vanlige arter langs Skullerudbakken.
Deretter fulgte vi dels sti, dels elva gjennom
bebyggelsen ved Leirskallen. Fra dette partiet mA
fOrst og fremst nevnes to smi forekomster av tue-
starr Carex cespitosa. Vi sA ogs6 litt forrrillet fiell-
flokk Polemoniurn caeruleum. Elva var stedvis
bevokst av vasspest Elodea canadensis. Ellers fan-
tes kravfulle arter som leddved Lonicera rylos-
teunt, trollbar Actaea spicata, hvitbladiistel
Cirsium helenioides, firblad Paris quadrifolia,
springfrO Impatiens noli-tangere, maurarve
Moehringia trineruia og maigull Chrysosplenium
alternifolium. PA hOyde med krysset Frostveien/
Leirskallen svinger elva br6tt sorover og gAr etter-
hvert inn i en ganske trang og vill dal. Pd oversida
av Frostveien, lengst nord, er det noen lange, brat-
te torrbakker som var helt farget av tjereblom
Lychnis uiscaria og nyresildre Saxifraga granula-
ta. Her vokste ogs6 store mengder tArnurt Arabis
glabra, bakketimian Thymus pulegioides, og sist
men ikke minst fantastiske mengder av matte-
starr Carex pediformis - som her dannet hele sam-
menhengende matter pi flere kvadratmeter kast i
kast nedover skrininga. En liten Marchantiales-
levermose ble av Odd Stabbetorp bestemt til
Asterella gracilis. Ved Leirskallbriten er det
rester av kulturlandskap med bl.a. berberis
Berberis uulgaris og fagerklokke Campanula per-
sicifolia. Vi krysset elva og fant strutseving
Matteuccia struthiopteris, vasshgymol Rurnex
aquaticus og storklokke Carnpanula latifolia.
Langs det trange elvepartiet fulgte vi en sti oppe i
skogen vest for elva. Her var det vanlig n6s1-
marksk" barskogsterreng. Dalen vider seg ut mot
EngersbrAten. Her er det en liten oppdemt sump
med vasshgymol, flaskestarr Carex rostrato, sen-
negras C. uesicaria, andemat Lernna minor, btei
dunkjevle Typha latifulio og klourt Lycopus euro-
paeus. I skogen fram til Ljabru gArd fant vi en del
kulturlandskapsrelikter som vitnet om mer lysAp-
ne tider f6r: enghawe Auenula pratensis, engfiol
Viola canina, trAdrapp Poa pratensis ssp. arugusti-
folia, marcfioI Viola odorata og bakkemaure
Galium pumilurn. Turen ble avsluttet ved Ljabru
trikkeholdeplass.

Finn Wischmann.
Jan Wesenberg,
Odd Stabbetorp

12. juni. Ettermiddagstur til Ola Narr
Ola Narr var ogs6 blitt besOkt mye tidligere pA
v6ren iret f6r, sd denne gangen var hensikten mer
dels A se floraen i et senere stadium, dels 6 se
grundigere pi den bratte edellgvskogen i vestskrA-
ningen. Denne skogen, som domineres av alm,
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spisslonn og hassel, har giennomgAende et fattig
feltsjikt. Derimot inneholder den en rekke forville-
de busker og trer. Aesculus hippocastanuin heste-
kastanje, ogSorbus intermedia svensk asal, finnes
spredt i skogen, tildels ogs6 som treformede indi
vider. Ovenfor sivilforsvarsanlegget stAr en vak-
ker busk av den mye sjeldnere slektningen S. lati-
folia bred,asal, i6r ikke i blomst i motsetning til
ifior. I underskogen lenger N vokser en 15 indivi-
der av Lonicera nigra svartleddved. Andre forville-
de innslag vat Cornus albahitkornell, Spiraea cf.
chamaedryfolio eller en n@r slektning, Symphori-
carpus olbus sneber, Tilia platyphyllos storlind og
de tre mispelartene Cotoneaster divaricatus, C.
moupinensis og C. multifloras - sprikemispel,
mupinmispel og blomstermispel respektive. VAr
vTlle Cotoneaster-art C. niger svartmispel, vokser
ogs6 i skogen. I skogbrynet finnes kjerr og buskas
av Berberis uulgaris berberis, og Prunus spinosa
slApetorn, samt rosekratt i ulike avskygninger.

Derfra Clkk vi til skogen nedenfor Toyen jern-
banestasjon. Her vokser i meget skyggefull skog-
bunn en stor klon Vinca minor gravmyrt, og litt
Doronicum orientale sm6gullkurv, som n6 sto i
vakker blomstring. Ogsi Ribes uua-crispa stTk-
kelsbar, og Malus domestica eple, vokser i om-
r6det, sA trolig er alt dette rester fra en gammel
have. De lerkesporene (Corydalis) som ogsA vokser
her, sA vi ikke spor igien av. I retning Ola
Narrhoyden viste Johan Hagen oss en liten fore-
komst Primula ueris Mariangkleblom. i utkanten
av en plen. Under Ola Narrhoyden sd vi p6 som-
merbladene av Viola hirta ogV. collina - lodnefiol
og bakkefiol, f6r vi opplOste turen.

Tore Berg

16. juni. Seiersten skanseanlegg,
DrObakkommune
Ekskursjonen var en fellestur for Botanisk fore-
ning og deltagere pA inventeringskurs for
"Kulturokologeneu. FormAlet var 6 undersoke mer
eller mindre kulturbetinget tgrrbakke/knausflora
pi de tre vestre skansene av Seiersten skanse-
anlegg. Artsliste ble notert pA hver skanse.
Forsvarsverket ble bygget i Arene 1895-1905.
I senere tid er anlegget giort tilgiengelig for publi-
kum via en natursti. (1) Seiersten skanse
(NMED925 164). 42 taksa. De mest interessante
torrbakke/knausartene var: vArmblom Draba uer -
no, bakkematre Galium pumilum ssp. septentrio-
nak, bal,keveronika Veronica aruensis, oksetunge
Anchusa officinalis og tett- og piggstarr - Carex
spicata og C. muricata ssp. muricata; mange van-
lige engarter; ingen opplagte polemochorer. Denne
skansen var fi 6r tilbake ganske tilgrodd med
ftar. (2) Veisvingbatteriet (NMBp920 160). 62
taksa. Omtrent de samme artene som pA Seiersten
skanse; i tillegg bl.a. smAsmelle Silene rupestris,
flerirsknavel Scleranthus perennis, flatrapp Poa
compressa og mattesveve Hicracium peleteranurn;
ingen opplagte polemochorer. (3) KoppAs skanse
(NMED915 163). Kun det bratte omrAdet med
kanonstillinger ble undersgkt. 60 taksa. Mange av
de samme artene som pA Veisvingbatteriet; av nye
arter bl.a. v6rbendel Spergula morisonii, v6rarve
Cerastium semidecandrurn. firfrgvikke Vicia tetra-
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sperma, bakkeminneblom My osotis rannosis sima,
blAsvever Hieracium seksjon Caesia, og store
mengder lodnefaks Bromus hordeaceus; sAdd ut?.
Mulile polemochorer var russemure Potentilla
intermedia, hvit g6seblom Anthemis aruensis og
en rar, svart blank og og sammenrullet form av
engrapp, forel6pig bestemt til tr6drapp P9g nra'
lensis ssp. angustifolia. Alt i alt hadde Koppds
skanse den klart mest interessante floraen. 19 del-
takere.

Anders Often

22. juni. Shi6ttelvik' Hurum
Skjottelvikom6det, ytterst pi Hurumlandet, er
aktuelt i ikke mindre enn 3 verneplaner: Et bar-
lindreservat i lia pA sorvest-siden av Haraldsfiellet,
Skjottelvik-Solfi ell i "Barskogsplanen" og omr6det
generelt fra Ostnestangen til Rodtangen i
"Regional verneplan for Oslofiorden". Vi rakk bare
A se pA en liten del av omrAdet, men sannsynligvis
det mest artsrike med hensyn til karplanter:
Kalkvegetasjonen fra Mollestranda (rett ned for
Skjottelvik gird), vestover langs stranda til
Soifiellskjer, og over Solfiell6sen tilbake til
Skjottelvik (NLED 81 99). Vi var si heldige at Inge
Jahren, som eioppvokst pA Hurum, og som har
botanisert i Skjottelvikomr6det siden midten av
60-6ra, var med pA turen. Etter endt tur var derfor
den forelopige plantelista vi hadde laget for "kam-
brosilur-vindust" ]rtterst p6 Hurumlandet Okt fra
ca 310 taksa til 350 taksa; ti av disse arter har
Inge sett i omrAdet tidligere, men som vi ikke si
p6 denne turen. (1) Mollestranda. Gammel fukt-
eng i giengroing. Mye virmarihAnd Orchis mas'
cula og maria nokleblom Primula ueris. (2) Odden
mellom MOllevik og Sjobustranda (NLBI821 995).
Artsrik kalkflora, kalkfuruskog - kalktorreng -
kalkstrandberg. Mye nyresildre Saxifraga Eranu'
lata innerst mot vegen til Korrvik. (3) Sjobu-
stranda (NLED819 995). Sandstrand - svartor-
strandskog med kjempebestand av skavgras
Equisetum hyemale. Mye lodnestan Carex hirta
pA stranda. (4). nAlvarene" mellom Sjobuodden og
Korrvik (NLED818 997). Dette er 2 helt plane,
svakt sOrvest-helende, ganske stekte kambrosi-
lurflater. De er omgitt av skog pi 3 sider og noe
buskvegetasjon pA sjosiden. Her er serlig rik
kalkbergvegetasjon. Mye brudesporc Gymnadenia
conopsea i begynnende blomstring pA nedre del.
Fant 4 individer flueblom Ophrys insectifera i
blomst pA kanten av strandkratt rett ned for ves-
tre sva - Inges gamle Ophrys-lokalitet. Senere
fant vi ett blomstrende individ pA kalkberg rett
vest for Korrvik. (5) Korrvik (NLED816 994).
Sandstrand med kjerr av blAbringebar Rubus cae-
sizs pA vestre del. (6) Skogen rundt en ca 10 m
hoy kalkskrent ca 100 m inn for stranda rett vest
for Korrvik. Muligens skyggeborre Arctiurn memo-
rosum, ett individ stortveblad l,istera ouata, henge-
pigCfra Lappula deflexa. PA toppen av skrenten en
stor bestand kalkgronnaks Brachypodium pinna'
tum. Llandgr1onnaks B. syluaticum er ganske van-
Iig i omrAdet. (7) Sa turens hoydepunkt: Inge tok
oss med til sin gamle lokalitet for bittergronn
Chimaphila umbellata i blandingsskogen opp for
vestskrenten av SolfiellSsen (oppdaget i 1968). Vi
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fant 8 skudd spredd pd ca 1 m2. I lopet av 28 6r
har den lille bestanden flyttet seg litt rundt, ca 1

m frem og tilbake. Den blomstret sist for 5 Ar
siden. Det vokste en god del klokkevintergronn
Pyrola media og furvintergronn Pyrola chlorantha
i nerheten.

SA sammen med de mer vanlige perle- Pyrola
minor og nikkevintergr 4nn Orthila secunda hadde
vi det utrolige antall av fem pyrolac6er samlet p6
et lite omride. 15 deltakere pluss Eline (1'5 6r).

Anders Often, Tore Berg

30.juni. Lier: Laukedalen - Neverkollen -
Vestbritan (NM 64-46. 3e37 WGS)
Ca 9 deltakere. Omr6det ligger aust i den midtre,
kalkrike delen av Finnemarka og gAr opp i 575 m
pA toppen av Neverkollen. Oppturen giennom
Laukedalen forte fra varmekjer blandingsskog
opp i skog og mJrrer av mellomboreal type, med
bl.a. Tofinldia pusilla bjpnnbrodd og Saussurea
alpina lartistel (begge svert sjeldne i Finne-
marka), Coeloglossum uiride grannkurle, inntil
nylig reknet som utdodd i Lier, en awikende type
ai Fyrola rotundifolia legevintergrgnn, og spesielt
Alnus incana ssp. holadnsis kolagrior som har et
Iite, kompakt og isolert delareal her pA sorgrensa
pA Austlandet. Av andre sparsomme arter i
Finnemarka ble bl. a. Gymnadenia conopsea bttt'
despore og Hierochlod odorata marigras funnet.

Oppstigninga pA Neverkollen fra aust er noksS
triviell, bortsett fta atAlchemilla alpina fiellmari-
k6pe har massiv, men lokal forekomst her, men
svabergene pd toppen er noksi spesielle floristisk.
Blandete bestander av varmekjare arter som
Geranium sanguineum blodstorkebebb og Taxus
baccata barlind, med nordlige planter som fiellma-
rik6pe og Saxifraga adscendens skoresildre er
ikkehverdagskost. I sorberget si vi ogs6 en lokal
bestand av Potentilla neumanniana v6rmure, en
av de fire kjente inne i Finnemarka.

Rett under sorskrentene kommer hgytliggende
edellauvskog, i ei bratt og litt ulendt li. Her gjen-
fant vi Campanula ceruicaria stavklokke pA den
eneste kjente forekomsten i Lier, noe gledelig fordi
bare ett eneste individ er sett her tidligere. Ved
botnen av esen, der den flater ut, kommer det
fram rike kjelder som gir gode rikmyrer (bl. a. med
brudespore), og i omrAdet rundt en setervoll som
ble nedlagt for over hundre 6r siden sto fortsatt
bl.a. Bothrychium lunaria marinokkel pA ett av
sine f6 gienverende steder i Lier.

Anne & Reid.ar Eluen

21-27. jrii. Sommerekskursjon til
Gudbrandsdalen
Standkvarter Heidal GjestegArd, Heidal i Sel. 17
deltagere fra Ostlandsavdelingen + et vekslende
antall fra den lokale botaniske forening.

21. juli Dovre: Grimsdalen. Ved veibommen pA
toppen av fiellet, UTM NP 2177 (alle koordinater i
ED50): SmAsote - Gentianella tenella. - Hoved-
mAlet var Grimsdalen myrreservat, NP 26 79:
Kvitstarr, sotstarr, grlnnkurle, fiell-hvitkurle,
meget brudespore, $ellkurle, bitter bl6fer, bl6-,
seter-, gul- og reinmjelt, trillingsiv, smal- og
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fiellnoklebAnd, lapp-, ull-, solv- og bleikvier -
Carex bicolor, C. atrofusca, Coeloglossum uiride,
Leucorchis albida ssp. straminea, Gymnadenia
conop sea, C hamorchis alpina, Polygala arnarella,
Astragalus noruegicus, A. alpinus, A. frigidus,
Oxytropis lapponica, Juncus triglurnis, Prlrnula
stricta, P. scandinauica, Salia lapponica, S. lana-
ta, S. glauca, S. hastata. - Ved Verkensetra, NP
28 81: Dvergsnelle, snemure, reinrose, tuesildre.
rodsildre (i blomst), skredrublom, seterlav -
Equisetum scirpoides, Potentilla niuea, Dryas octo-
petala, Saxifraga cespitosa, S. oppositifolia, Draba
daurica, Hy p ogy mnia austerode s.

22. iuli Lom: Soleggen til 1100 m o.h., MP 78 52:
Myrtevier, mogop, rOd-, gul-, sne-, stjerne-, bekke-,
tue-, knopp- og grynsildre - Salir myrsinites,
Pulsatilla uernalis, Sarifraga oppositifolia, S.
aiziodes, S. niualis, S. stellaris, S. riuularis, S.
9espltgqo,, S. cernua, S. foliolosa. Opp mot toppen
hoyfiellsklokke, dowelovetann (antagelig), sne-,
alpe- og gullrublorn - Campanula uniflora,
Taraxacurn cfr. dourense, Draba nivalis, D. fladni-
zensis, D. alpina. - Sel: SOre Breden ved Otta, NP
29 45: Yrpel4k - Allium fistulosum - pi et nyre-
staurert torvtak.

23.juli Sel: ved Sagie, NP 26 37-38: Russeburkne
og knerot - Diplazium sibiricum og Goodyera
repens. - Nord-Fron: lun, sydvendt li W for
Hesteskobakken med rik og variert flora, NP 43
28: Murburkne, sandarve, hvitdodre, tirnurt, hvit
bergknapp, gulklover, bakkefiol, smAnokleb6nd,
neslesnyltetrAd, henge- og sprikepiggfro, bakke-
mynte, kransmynte, bergmynte, vArveronika,
moskusurt, fagerknoppurt, snerprgrkvein, hunde-
kveke og eikelav - Asplenium ruta-muraria,
Arenaria serpyllifolia, Berteroa incana, Arabis gla-
bra, Sedum alburn, Trifolium aureu,n1,, Viola colli-
na, Androscae septentrionale, Cuscuta europaea,
Lappula deflexa, L. squarrosa, Acinos aruensis,
Clinopod,ium uulgare, Origanum uulgare, Vero-
nica uerna,, Adoxa moschatellina. Centaurea scabi-
osa, C alamagrostis arundinacea, Ely mus caninus
og Flauoparmelia caperata. - Ringebu: Oyer i
Ldgen litt nedenfor Fryas utlop, NP 5? 23:
Strutsvinge, istervier, mandelpil, duggpil, sylblad,
berggull, springfrg, kl6ved, gr6lteforglemmegei,
skogsivaks og storkvein - Matteuccia struthiopte-
ris, Salix pentandra, S. triandra, S. daphnoides,
Subularia aquatica, Erysimum hinracifolium,
Impatiens noli-tangere, Myricaria germanica,
Myosotis laxa ssp. cespitosa, Scirpus syluaticus og
Agrostis gigantea.

24. juli VAgA: Russli, MP 96 28: Jotunheim-
valmue, aurskrinneblom, lodne-bergknapp, blA-
mjelt og snesgte - Papauer radicatum ssp. infurm.e-
dium, Arabis petraea, Sedum uillosum, Astragalus
noruegicus og Gentiana niualis. - Ved Russtangen,
MP 92 26:, fant vi bl. a. fiellsnelle, hodestarr,
agnorstarr, trAdstarr, klubbe- og tranestarr og
smdsgte - Equisetum scirpoides, Carex capitata,
C. microglochin, C. capillaris, C. buxbaumii ssp.
buxbaumii, C. buxbaumii. ssp. alpina og Gentia-
nella tunella. - Vistehorten NP 01 59: Smalfro-
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stjerne, hundesennep, kanelrose, vill-lin, smA-
nOkleb6nd, rikelig med gAsefot og bakkestarr -
Thalictrum simplex ssp. simplex, Descurainia sop-
hia, Rosa majalis, Linum catharticum, Androsace
septentrionale, Asperugo procurnbens og Carex. eri-
cetorurn. - Qwe Nordherad, Mo, NP 00 60:
Dragehode - Dracocephalum ruyschiano. - Sel:
Dalelia, NP 26 49: Russedragehode og marigress -
Dracocephalum thy rniflorum og H ieroclod odorata.

25. juli Sel: Kringsater - Gnedden, NP 32-33
45-47: Brudespore, bj6rnbrodd, sm6sivaks, klub-
bestarr, lodnebergknapp, St.Olavs lysestake,
gronnlurle, takr6r, dvergiamne, skogiamne, agnor-
starr, fi ellpiggknopp, fi ellfiol, snesOte, myr.saulok,
sveltull, rynkevier, myrtevier, gulsildre, fuglestarr
og hershrr - Gymnadenia conopsea, Toficldia
pusilla, Eleocharis quinqueflora, C arex buxbaumii
ssp. buxbaumii, Sedum. uillosum, Moneses uniflo-
ra, Coeloglossum uiride, Phragrnites australis,
Selaginnlla selaginoides, Diphasium complanatum
ssp. complanatum, Carex microglochin, Spar-
ganiunx hyperboreum, Viola biflora, Gentiana
niualis, Triglochin palustre, Eriophorunt alpinum,
Salix reticulata, S. mysinites, Saxifraga aizoides,
Carer ornithopoda og C. capillaris. - Nord-Fron,
Sulua, NP 4L 29-30:: FJellok, huldregress -
Cystopteris montana og Cinna latifolia. - Sul-
saterveien, NP ca 42 30: Engstorkenebb, fiellflokk
og smalfr0stjerne - Geranium pratense, Pole-
monium caeruleum og Thalictrum simpler.

26. jufi VigA: Holeseter - Raudnebb, NP 02-05
69: En meget rik og variert fiellflora: Skavgras,
brearve, grannarye, alperublom, snerublom, rod-
sildre, bekkesildre, knoppsildre, stivsildre, snesil-
dre, tuesildre, gulsildre, grynsildre, snemure,
flekkmure, bltmjelt, gulmjelt, setermjelt, rein-
mjelt, fiellfiol, dvergmjglke, setermj6lke, St. Olavs
lysestake, moselyng, fiellpryd, snes6te, smasOte,
bergveronika, gullmyrklegg, fiellkattefot, grgrln-
kurle, fell-hvitkurle, kastanjesiv, tvillingsiv, sot-
starr, blankstarr, agnorstarr, bergstarr og rype-
bunke - Dquisetum hyemale, Cerastium cerasioi-
des, Minuartia stricta, Draba fladnizensis, D.
niualis, Saxifraga oppositifolia, S. riuularis, S. cer-
nua, S. hieracifolia, S. niualis, S. cespitosa, S.
aizoid.es, S. foliolosa, Potentilla niuea, P. crantzii,
Astragalus noruegicus, A. frigidus, A. alpinus,
Oxytropis lapponica, Viola biflora, Epilobium
anagallidifolium, E. hornemannii, Moneses uni-
flora, Cassiope hypnoides, Diapensia lapponica,
Gentiana niualis, Gentianella tenella, Veronica
fruticans, Pedicularis oederi, Antennaria alpina,
Coeloglossum uiride, Leucorchis albida ssp. sfro-
m.inea, Juncus castaneus, J. biglurnis, Carex atro-
fusca, C. saratilis, C. rnicroglochin, C. rupestris og
Vahlodea atrop urp urea.

27. iuli Dovre: J6nndalen, NP 07 68: ;-ellsnelle,
dvergsnelle, rynkevier, krattsoleie, smalfrgstjerne,
bekkekarse, reinrose, hengepiggfrO og rust-tjor-
naks - Equisetum ua.riegatum, E. scirpoid,es, Salix
reticulata, Ranunculus polyanthemos, Thalictrum
simpler, Cardamine amara, Dryas octopetala,
Lappula deflcra og Potamogeton alpinus. - Sel;
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Selsvatnet, NP 17-18 57: Selsnepe, smitraneber,
buestarr, taglstarr, kjevlestarr og takror - Cicuta
uirosa, Oxycoccus microcarpus, Carex ma'ritima,
C. diandra, C. appropinquata og Phragmites aus'
tralis. - Skottevatnet i Selsmyrene' NP 24-25 55:
Adskillig kjevlestarr - Carex diandra, ellers ikke
noe spesielt nytt 6 flnne.

Hans Schwencke, Finn Wischmann

11. august. Citadelloya/Stavernspya, se
Telemarksavdelingen

21. august. Urtehagen pi Blindern
Like etter krigen ble det anlagt en urtehave ved
brakkene mellom Farmasi- og Fysikkbygget pA
Blindern. Pidriverne for denne hagen var profes-
sor Arnold Nordal ved Farmasoytisk institutt og
Ove Arbo HOeg ved Biologisk institutt. De senere
Arene har denne hagen forfalt og nybygging giorde
at hagen mAtte flyttes. Den nye hagen har blitt en
perle som ligger rett ved innkjoringen til
Biologibygget. Hoveddelen av plantene er krydder-
planter og medisinplanter (ikke giftige). Hagen ble
anlagt i 1992-93 og var ferdig beplantet i 1994.
Den drives okologisk, dvs. den gigdsles med kom-
post og det brukes ikke kjemiske plantevernmid-
ler. Torun Stangeland, som har vert med pA det
praktiske arbeidet med anleggelsen av den nye
urtehagen, viste oss rundt.

8. september: Akerselva, Oslo - IIIMwcsS4
NM98 46-48ogNM9948Jg
Turen startet fra Norsk Teknisk Museum pi
Kjelsis. Derfra gikk vi pA ostsida av elva opp til
Maridalsvannet. Underveis fant vi bl.a. springfrO
Irnpatiens noli-tangere, og hybriden mellom kana-
dagullris og vanlig gullris Solidago canadensis x
uirgaurea. Siden det hadde vert uvanlig tort i mer
enn et halvt 6r, var vannstanden i Maridalsvannet
svert lav, og vi fant helt tonlagte individer av
nAlsivaks Eleocharis acicularis, mykt brasmegras
Isodtes echinospora og evjesoleie Ranunculus rep'
tans. Sd fulgte vi vestsida av elva ned til Nydalen.
Her er det nermest sammenhengende skog nesten
hele veien. Underveis her fant vi bide storveroni-
ka Veronica longifolia, skogflatbelg Lathyrus syl-
vestris og flatsiv Juncus cotnpressus. OgsA et par
store bestander av skavglas Equisetum hyemale
ble funnet.

Videre sorover fulgte vi elva forst langs Ny-
dalen industriomrAde, hvor vi fant greinmjolke
Epilobium roseurrl og en naturalisert hvitkornell
Cornus olbo. Siste etappe gikk ned til Bjolsen,
hvor vi si noen individer av}l:trnle Humulus lupu-
lzs, men bestanden var blitt kraftig redusert i for-
hold til 1995 fordi et stort grilor-treAlnus incana
var blitt hogget ned. Dette treet var i 1995 sA A si
totalt dekket av et stort humle-individ. T\rren ble
avsluttet ved Idun fabrikker, hvor vi bl.a. fant ett
eksemplar av lin Linurn usitatissirnum. 12 delta-
kere.

Siri Rui og Oddmund Ytterhorn

14 september. Sagene i Hurum.
T\rren skulle ha g6tt til Kjosterudeiuvet ved
Drammen, men p6 grunn av stor flom i bekken dro
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vi isteden til Hurums sgrspiss, like ved Sagene. I
tilknytning til Norske Skogs cellulosevirksomhet
importeres det tydeligvis tommer fra diverse ver-
denshjorner, og pA noen flisfyllinger hvor bark
deponeres forekommer en rik og eksotisk adven-
tivflora sammen med hjemlige ugress. Av det inn-
forte elementet er enkelte busker eller fler6rige
urter og har holdt seg i Arevis, mens andre bare er
tilfeldige giester og spesielt det ettArige innslaget
vekslei fra Ar til 6r. Vi var dessuten spent p6 hvil-
ke utslag den harde barfrostvinteren 1995-96
hadde gjort pA det mer fastboende inventaret.

Den forste plassen var en torr sand- og grus-
plass pA selve Sagene hvor det ogsA var spredt ut
Iitt Uart<. Her vokser en stor bestand Echium' vul'
gore ormehode, og ellers en mengde trivialugress.
lmidlertid, innimellom alt dette skjulte det seg
interessante ting. Flere kraftige tuer av en frem-
medartet kvekeart finnes. Denne har vi enda ikke
klart 6 bestemme. Den har hvasse, spisse og ru
blad og kan pi mange miter minne om Elytrigia
pungeis stivkveke, som imidlertid har lange utlo-
pere og ikke er tuet, mens "v6n, art er tuet og viser
ingen tegn til 6 danne utlOpere. Den setter rikelig
med strA og kan kanskje frgformere seg.

De to6rige artene Dipsacus syluestris kardebor-
re og Carduus acanthoides piggtistel, forekommer
ogsi; den forste i form av et par indMder med
svere kurver, den andre dannet en forholdsvis
rikelig bestand, de storste individene var mer enn
mannshoye. Begge disse artene var her ogs6 i
1995, og iallefall piggtistelen ser ut til 6 veere i
ekspansjon og kommet for 6 bli. De forste indivi-
der av begge ble f6rst sett som rosetter i 1994'
mens den rare kveken ble oppdaget i 1995. Stor
jubel vakte et lite individ av Picris echioides tornet
bitterblom, som antakelig ikke er funnet i Norge
p6 ca. 20 ir. Mot sjoen, S for denne plassen, fant vi
de to Lepidium-artene L. ruderale og L. d.ensiflo-
nrrn - stankkarse og tettkarse.

Den andre flisfyllingen, ca. 500 m lenger V
bestAr av metervise lag av flis. En stor bestand av
ertebuskene Cytisus scoparius kostgyvel, og Ulex
europaeus gulltorn, finnes der. Vinteren hadde
imidlertid tatt knekken pA hver bidige gulltorn-
busk, som nA sto brunsvidd men med tornene
intakt. OgsA mange gyvelbusker var rammet men
hadde tross alt klart seg bedre: enkelte var helt
dode, noen virket helt uskadet, men de fleste had-
de partier med dode grener men hadde overlevd.
Forh6pentligvis har gulltorn en sApass stor fro-
bank i bakken at den vil komme igien. Av to sjeld-
ne bjorneber som vokser midt uti den verste gull-
torn- og gyvelklyngen, hadde Rubus septentriona-
lls lodnebjorneber, klart seg rimelig bra, ogR. lep-
tothyrsus adskillig d6rligere, men den hadde over-
levd. OgsA en ca. meterhoy b:usk av Robinia pseud'o-
acosio falsk akasie, hadde klart seg bra, selv
om noen av skuddene var litt svidd i toppen. Flere
steder sA vi store bestander av Cynodon d'actylon
bermudagress. Dette er et flerArig subtropisk
gress med blomsterstand av Digitaria-type, og
med effektiv vegetativ spredning giennom lange,
underjordiske utlopere som kan trenge langt ned i
undergrunnen. Arten var der ifior ogsi, og det er
nok det dyptgAende utlopersystemet som giorde at
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den overlevde vinteren, men n6r den f6rst klarte
denne barfrosten, burde den kunne klare det mes-
te av norske vintre.

OgsA her var det ni kommet en stor bestand av
Carduus acanthoides, i fin blomst. Av andre inn-
slag kan nevnes Conium maculaturn skarntyde, i
frukt, over ca. 1 m2 (ifior bare bladrosetter). Andre
eksotiske innslag var de ettArige artene Centaurea
solstitialis stjerneknoppwt, Xanthium spinosum
tistelkrokfrg, Panicum capillare heksehirie (svert
eksemplar, rikt forgrenet og med solide "heksekos-teo), Setaria italica var. thomii (som har rOdaktig
aks -med rodaktige bOrster), og S. uiridis g4nn
busthirse (spe form, nermest villtypen). De fire
forste sA vi der ogsA ifior. Ny av 6ret var ogsA
Daucus carota gtlrot, og Lobelia erinus havelobe-
lia, med ett eksemplar av hver. Et vestlig element
finnes i form av Galium saxatile kvstmaure.
I,1t4ula ml1ltiflorq ssp. congestd heiirytle, og
Holcus mollis og H. lanatus - kratt- og englodne-
gress, foruten altsi gyvel og gullregn. Vi sA ogsA et
svert, sterilt gress med lange, undedordiskeutig-
pere som trolig er Sorghum halepense villdurra, og
en steril Tagetes. Begge disse ble flyttet inn i driv-
hus, og da Tagetesen kom i blomst, var det en ser
villtype uten kantkroner som ikke har noe med de
dyrkede artene 6 gjore, men som vi enda ikke har
klart A bestemme.

I utkanten av fyllingen vokser en busk Rubus
sulcatus surbjgrneber, og ved veien ut til fyllingen
sk i Arctium nenlorosunx skyggeborre, med lange,
hengende grener. Langs veien var det ogsA en fin
bestand av Festuca gigantea kjempesvingel, og
trolig ogs6 en sver tue av hybriden F. gigantea x
pratensis kjempe- x engsvingel, men den var sA av-
blomstret at nermere verifikasjon mA skje neste
6r.

Tore Bero

Telemarksavdelingen
Arsmelding 1996
Avdelingens medlemsantall ved Arsskiftet var 260.
Styret og komitder lgg6
Sfyret: Styremedlemmer Charlotte Bakke, Melfrid
Ergon, BjOrn Erik Halvorsen, BjOrn Lenrik.
Kasserer: Olaf Svendsen. Varamedlem: Esther
Broch. Turhomitien: BjOrn Erik Halvorsen (leder),
Harald Stendalen, Kjell Thowse n. Listera-korniti :

Charlotte Bakke, Priscilla Hansen, Grete
Stendalen. Flora-atlas: Petter Eriksen, Roger
Halvorsen. Reuisor: Oddveig Skifield. Valghomitd:
Rolf Ergon, Lise Stokstad, Anne Vinorum.

Moter
Det er avholdt 9 moter"i lopet av Aret:
20.oktober 1995: Arsmote. Svalbards flora
(Tormod Risholt).
T.november 1995: Moser (BjOrn Erik Halvorsen).
2T.november 1995: Blomster pA trer, klokkefa-
milien og leppeblomstfamilien (Kjell Thowsen)og
orkid6familien (Harald Stendalen).
8.desember 1995: Julemote med bilder fra som-
merens ekskursjon til sydostre SkAne.
22januar 1996: Blomstrende sommerminner
(ved foreningens medlemmer).
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lS.februar 1996: Kartlegging av storsopp i Norge
(Gro Gulden).
20.mars 1996: Australia-tur blant kaktus og
kenguru (Thor Wiersdalen).
l6.april 1996: Plantefamiliers utbredelse i verden
(Priscilla Hansen) og rodfargede blomster (Liv
Schiemann).
ZS.september 1996: Kulturlandskapet i Telemark
(Synne Blomquist).
I tillegg til disse motene har det blitt arrangert 2
aktivitetskvelder.

Foreningen har siste 6r utgitt ett nummer av
medlemsbladet Listera. OgsA i 6r har vi hatt vir
utstilling "Floraen langs Bandakskanaleno stAen-
de p6 L6rdal brygge i sommermAnedene. I perio-
den har det vert awiklet 12 turer pluss en ukes-
ekskursjon.

Ekskursjoner
4. nai: Hestisen i Gjerpen (Skien).
Den irvisse "blAveis-turen" ble lagt til HestAsen,
et omr6de bestAende av vulkanske bergarter. Det
viste seg A kunne by pA en allsidig vdrflora.
Anemone-artene dominerte, men en kunne ogs6
observere tepper av moskusurt - Adoxa ntosc-ha-
tellina, store flater med vanlig lerkespore -Corydalis intermedia - og fin v6rerteknapp -
Lathyrus uernus.5 deltok pA denne turen.

12. mai: Citadell6ya ved Stavern.
2L mgtte opp til denne fellesturen arrangert av
Telemark Botaniske Forening, Larvik lokallag
og Ostlandsavdelingen. Allerede ved ankomst
til CitadellOya ble bladverket til Ostersurt -
Mertensia maritima - p6vist pi en liten strand.
VArvikke - Vicia lathyroides- - fantes pi Oyas
nordOstlige odde, mens fingerlerkesporc - Cory-
dalis pumila - var stort sett over alt. Pe vei mot
den nordvestlige odden der citadellet ligger, si vi
veirublom - Draba nernorosa, lOkrapp - Poa bul-
6oso, bendellok - Allium scorodoprasuz - og blad-
verket til hunderot - Ballota nigra og steppesalvie
- Saluia nernorosa - for 6 nevne de mest spennen-
de artene.

22. m,ai: Amurisen ved Voldsfiorden (Skien).
Sgrsiden av Amur6sen var stedvis preget av
mange varmekjere arter, og de fleste varmekjere
l6vtreartene fantes her. Skogbunnen var mange
steder dekket med store mengder myske - Galium
odoratum. Amur, et gammelt lokalt navn pA plan-
ten, har gitt 6sen dens navn. Funn som ellers b6r
nevnes fra denne kveldsturen er: lundgrgnnaks -Brachypodium syluaticum, storkonvall - Poly-
gonunx multiflorum, v6rbendel - Spergula moriio-
nli, junkerbregne - Polystichunt braunii - som er
heller uvanlig i Telemark, og smi forekomster av
ramslok - Alliurn ursinuftt, kun kjent fra noen fA
voksesteder i Grenland.

2. juni: ArOy (Kragerg).
De 20 medlemmene som tok seg ut til ArOya, fikk
oppleve ei Oy med variert landskap, dog ikke med
de store botaniske opplevelsene. VArbendel -
Spergula morisonii - fantes pa Oyas nordostside,
og i Hovedbukta i nordvest nyr.esildre - Saxifraga
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granulata - som lyste fint opp pA knausene. I ner-
heten av gammel bebyggelse p& oyas sorende vok-
ste blankstorkenebb - Geranium lucidum, strand-
k6l - Crambe maritima - og en fin asparges -
Asparagus officinalis.

11. juni: Nevlungstrand pi Brunlanes
(Larvik).
Turen startet i skogen nord for Nevlungstranda.
Vi fulgte stien ned i naturreservatet og vestover i
svartorskogen til vi kom ut i Apent landskap.
T\rren gikk videre ut mot sjoen og inn pA
Kyststien. Underveis var floraen artsrik: mark-
malurt - Artemisia campestris, fingerlerkespore -
Cory dalis purnilo, moskusurt - Adoxa moschatelli -

zo, lakrismjeTt - Astragalus glycyphyllos - og
nyresildre - Sarifraga granulata. I strandbeltet
langs Kyststien kunne vi glede oss over strandkAl
- Crarnbe maritima. bukkebeinurt - Ononis
aruensis, Akerm6ne - Agrimonia eupatoria, nak-
keber - Fragaria uiridis - og strandvortemelk -
Euphorbia palustris. Turen hadde 12 deltakere.

14.-16. juni: Helgetur til Lrirdal.
17 TBF-medlemmer ble med p6 denne weekend-
turen. Allerede pA fredagskvelden kunne man i
nerheten av hyttene vi disponerte i LArdal gjore
fine funn; askerstorkenebb - Geranium pyrenai-
curn, storawe - Cerastium aruense - og takfaks -
Bromus tectorum. I omridet ved stedets preste-
gArd fantes to-tre hundre eksemplarer av soster-
marihand - Dactylorhiza sambucina i avsluttende
blomstring, og kanskje helgens hgydepunkt for
mange var oppdagelsen av en hvit skogfrue -
C ephalanthera long ifolia.

Lordagen Clkk vi langs Bandak mot Sjausel og
opp den bratte stigningen til vollene pA Flekstveit-
gArden. Langs Bandak kunne vi igien se mengder
med askerstorkenebb og storarve, og etter stien
oppover, skogflatbelg - Lathyrus syluestris - og
svarterteknapp - L. niger. I tillegg til praktfull
utsikt fra Flekstveit, kunne en ogsi beskue enger
med sostermarihand. Noen ble igien pi Sjausel.
De fulgte i bratt terreng en kjerreveg som gikk
giennom gammel skog. Det beste herfra var
flere fine bestander av furuvintergrgnn - Pyrola
chlorantha. PA tilbaketuren ble en tidligere kjent
lokalitet av fuglerede - Neottia nidus-auis oppsOkt.

Sondagen forlot vi Ldrdal, og kjorte mot Dalane
i Kviteseid. Ved Moen ble det stopp for 6 se pA
enda en sostermarihandforekomst. Her fant vi i
tillegg pA et overrislet svaberg en bra bestand av
sngsildre - Saxifraga niualis. Fra fOr av visste vi
om et sted i hovedbygda der det vokste Akerber -
Rubus arcticus. Dette ble besgkt for A se om plan-
tene hadde dannet frukter. men det var dessverre
ikke tilfellet.

25. juni: Langesundstangen (Bamble).
TBF sokte, og fikk tillatelse til A legge turen til
Langesundstangen, et militert omrAde som har
vert stengt for allmennheten i mange Ar. Kalk-
bergene her ute mot havet var et spennende m6l
for de 15 frammotte. PA vei ut langs veien til den
ytterste odden ble det mange fine funn: landOyda -
Senecio jacobaea, englellik - Dianthus deltoides,
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rodflangxe - Epipactis atrorubens, krattalant -
Inula salicino, den elegante hvitfrytlen - Luzula
Iuzuloides, og hele 16 eksemplarer av rgd skogfrue
- Cephalanthera rubra pi et avgrenset lite omr6-
de. I det Spne partiet ytterst pA odden ventet flere
godbiter: takfaks - Bromus tectorum, hvit gAse-
blom - Anthemis aruensis, krabbeklover
Trifoliurn campestre, sneglebelg - Medicago lupu-
Iina, reinrose - Dryas octopetala, brudespore -
Gymnadenia conopsea, gullklover - Trifolium
antreu.rn., skogfaks - Bromus benekenii - og fager-
rogn - Sorbzs meinichii. I en skorte nede ved sjoen
vokste hjortetrost - Eupatorium cannabinum.
Hvitsmyle - Aira caryophyllea fant vi oppe pA sor-
skrenten, sammen med et annet gras, ukjent fra
vire kanter: musesvingel - Vulpia myuros. Pi til-
baketuren oppdaget vi ogs6 6 eksemplarer av
fuglerede - Neottia nidus-auis inne i et morkt has-
selkratt.

?9. juni{. juli: Ukestur til Stord.
Arets sommerekskursjon gikk i Ar til Stord og
noen av de narliggende oyene. Vi fikk oppleve den
vestlandske kystnaturen med dens serpregede
plantearter og landskaper. Fast tilholdssted hele
uken var Stord Lererhggskule nord for Leirvik.
VAr kontaktmann, Per Fadnes, var oss til stor
hjelp bide under planlegglngen av turen og som
guide og formidler til andre kjentmenn. Vi var 21
deltakere i alt.

Lgrdagen var ankomstdag, med en tur i den
store og spesielle parken som horer til hgyskolen.
Her var det bl.a. et stort utvalg av innplantede
trer og busker fra alle verdenshjorner. I parken si
vi dessuten (den for oss Ostlendinger uvanlige)
jordnott - Conopodium majus, kratthumleblom
som hybrid med enghumleblom - G. x intermedi-
urn,hitfrytle - Luzula luzuloides - og krypfredlos
- Lysimachia nummularia.

30. juni besokte vi Hystad naturreservat som
ligger mellom Rommetveit og Leirvik. Etter 6 ha
passert en lavtliggende svartorskog i sorenden,
kom vi inn i et omr6de med mye kristtorn - ller
aquifolium, bAde som busker og trer. Ellers var
her skogfredlas - Lysimachia nernorum, og i
Gullberg6sen fant vi store mengder av bergflette -
Hedera helix - og bjornekam - Blechnum spicant.

1. juli var v6rt mdl 6 finne hjortetunge -
Phyllitis scolopendriurn og havburkne
Aspleniwn marinum. VAre guider tok oss med til
nabooya Bomlo, der vi gikk ut fra Langev6g i sor,
langs Kalav6gen og ut mot havet. Her stod eksem-
plarer av de "etterlengtede" delvis skjult i fiell-
sprekker og innunder fiellskrenter. Bestander av
storfrytle - Luzula syluatica var ogsi til stede i
rikt monn. Pi v6r vandring utover Kalav6gen s6
vi for ovrig blodtopp - Sanguisorba officinalis,
vestlandsvikke - Vicia orobus og purpurlyng -
Erica cinerea - i begynnende blomstring. T\rren
gikk ogs6 til Moster, der en i narheten av kirken
bl.a. sA stortveblad - Listera ouata, lodnefolblom -
Leontodon hispid,us, smisivaks - Scirpus quinque-
florus - og kusymre - Primula uulgaris.

2. juli botaniserte vi ph Oya Huglo. Forst ble
det en stopp ner Jektevik p6 Stord. "Godbitene"junkerbregne - Polystichum braunii, hinnebregrre
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- Hymenophyllum wilsonii og raggtelg
Dryopteris pseud.onas vokste her oppe i ei li. PA
Huglo besgkte vi fgrst et landskapsvernomrAde,
Brannvik, s4r pA Oya. Under en langsg6ende kalk-
steinsformasjon ble det pAvist falkbregne -
Polystichum aculeatum, nattffol - Platanthera
bifuIia og stortuffmose - Cratoneuron conl,nxuta-
tum. Dernest reiste vi til Tveit i sorenden av 6ya. I
omrAdet ved de tidligere kobberkisgruvene fant vi
bl.a. brudespore - C4rrnnadcnia conopse@, tusen-
str6le - Telekia speciosa og gulldusk - Lysimachia
thyrsiflora.

3. juli ble turen lagt til Digernes pA syd-Stord.
Der kommer det seinere til e bh store forandring-
er, da en planlagt bruforbindelse tll Oya vil berOre
stedet i stor grad. Botaniseringen foregikk til 6
begynne med i et omrAde benyttet til sauebeite og
jordbruk. Av funn herfra kan nevnes: Solvasal -
Sorbus rupicola, grov nattfiol - Platanthera chlor-
antha og kystmaigull - Chrysospleniurn oppositi-
folium. Spesielt inntrykk giorde en skog der sA og
si alt var dekket av mose. Det ble god anledning til
A studere de forskjellige artene, serlig la vi merke
til dronningmose - Hookeria lucens, palmemose -
Climacium dendroides, revemose - Thamnobryurn
alopecururn og kystbustehette - Orthotrichurn
lyelli i nkelige mengder. SmAtveblad - Listera cor-
data fantes ogsA her. Som avslutning kunne
dagens guide vise oss ett eksemplar av hvit skog-
fnte - Cephalanthera longifolia ved sin bolig pA
Digernes.

4. juli tilbrakte vi pi baroniet i Rosendal, inne
pA fastlandet. Der var det en stor rosehage, men
blomstene var bare i knoppstadiet.

5.juli var avsatt til "egne> turer, slik at det ble
flere turm6l. Mange dro til TVeitavannet ner Leir-
vik for 6 oppsOke den sjeldne storak - Cladium
mariscus, mens andre botaniserte i omrAdet ved
Sevh6len og kunne rapportere funn av krans-
tusenblad - Myriophyllum uerticillafurn. Sjoale-
myra naturreservat ble ogs6 besokt uten at en der
fant noe spesielt.

7. august: "Bgrja" (Silian).
Vi fulgte en sti nordover pA Ostsida av vannet
Gorningen, over ei bru til halv6ya Bgrsisen. Der
fantes stort sett trivielle arter, vi merket oss noen
eiker og graner av anselig st6rrelse, men st6rst
inntrykk giorde bygdeborgen. Antallet turdeltake-
re var 15.

I l. august: Citadell6ya/Stavernsgya ved
Stavern.
Likesom v6rturen til samme sted, var dette en fel-
lestur mellom Telemark Botaniske Forening,
Larvik Botaniske Forening og Ostlandsav-
delingen. Denne gang var det 27 framm6tte. Sist
vi besokte CitadellOya, var kun bladverket av
steppesalvie - Salvia nerlorosa og hunderot -
Ballota nigra - synlig. NA fikk en se plantene i
blomstring. En annen ballast-art, apotekerkattost
- Malva syluestris, blomstret ogs6, og langs en sti
sto spredte eksemplarer av gullhawe - Tlisetum
flauescens. Innenfor murene pA citadellet ble det
registrert et lite antall opiumsvalmuer - Papauer
somniferum. Antakelig har disse kommet inn med
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ballast. SA tok vi oss over til Stavernsoya. Her ble
det vist fram sandror - Ammophila arenaria, som
i LarviksomrAdet kun er kjent fra fire andre loka-
liteter. PA tgrrbakken like ved ble bladverket av
nakkeber - Fragaria uirldis funnet. I t6rrmarks-
engene pA vestsida av Oya fant vi en bestand av
loppestarr - Carer pulicaris, og i bukta ved frret
Ostersurt - Mertensia maritirna som ennd sto i
blomst. Ellers kunne vi notere oss strandsnvlte-
tr6d - Cuscuta europaea ssp. halophyta, muse-
starr - Carex serotina ssp. pulchello, pollsivaks -
Schoenoplectus tabernaemontani og strandvorte-
melk - Euphorbia palustris.

16.-18.augustu Helgetur til Kalhovd.
7 personer hadde meldt seg pA turen. Helgens
hovedutflukt ble pA lOrdagen med botanisering i
fellomr6dene s6r for turisthytta. Allerede i krat-
tet ved demningen i nerheten av hytta sA vi
korallrot - Corallorhiza trifida. PA selve demning-
en var det rodt av rgdberglav - Caloplaca elegans,
Oppe i lia ble vi m4tt av et rikt planteliv, mest la
vi merke til gulsildra - Saxifraga aizoid.es. Videre
ble artsrikdommen stor, og bare de "viktigste"plantene nevnes: rynkevier - Salix reticulata,
fi ellfrostjerne - Thalictrurn alpinurn, gFonnkurle -
Coeloglossum uiride, fiellveronika - Veronica alpi-
na, dverggrhwrt - Omalotheca supina, sn6s6te -
Gentiana niualis, polarlusegras - Huperzia selago
ssp. arctica, fiellkrAkefot - Lycopodiwn annoti-
nwn ssp. alpestre, h6rstarr - Carex capillaris,
rypestarr - C. lachenalii, kastanjesiv - Juncus
castaneus, tvillingsiv - J. biglumis og trillingsiv -
J. triglumis.

SOndag tok vi fgrst en tur under skrenten pA
Gryvlenuten.

Av "nye" ting kunne vi notere bergfrue -
Saxifraga cotyledon, bakkes6te - Gentianella carn-
pestris, blArapp - Poa glauca og ullarve -
Cerastium alpinum ssp. lanatum. SOk etter plan-
ter nede i BjOrhovda fgrte ikke til noen spesielle
funn. Ved en kort stopp pA Ovset seter fant vi ild-
sveve - Hieraciurn flammeum.

23.-25.august: Helgetur til Kostergyene.
Torke hadde satt sitt preg pA KosterJandskapet,
derfor ble det om lordagen mest botanisering pA
strandengene, der det var frodigst. Et kraftig
regaskyll satte en stopper for v6r aktivitet, men
fOr den tid ble det mange fine funn, bl.a. svime-
kjeks - Chaerophyllum temulum, blAbringeber -
Rubus caesiu.s, jordberkl6ver - Trifoliurn fragife-
rum, tusengyllen - Centaurium littorale, krabbe-
klover - Trifolium carnpestre, strandr6dtopp -
Odontites litoralis, havsivaks - Schoenoplectus
maritimus, pollsivaks - S. tabernaernontani, smal-
sotelbittersote - Gentianella sp., bukkebeinurt -
Ononis arvensis, saftmelde - Suaed.a maritima,
temynte - Mentha x uerticillata, markmalurt -
Artemisia cam.pestris - og strandtorn - Eryngium
maritimum.

PA sondagen leide de fleste seg sykler for A
komme seg mndt pL Oya. Det viste seg at det
vokste mye fint i vegkantene ogsA; nonsblom -
Anagallis aruensis, tiggersoleie - Ranunculus sce-
leratus, kammarimjelle - Melampyrum cristatwn
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- og stivgaukesyre - Oxalis fontana. Strandenger
ble igien besokt, og storst begeistring vakte funnet
av en liten bestand marrisp - Limoniurn uulgare.
Et vakkert sJrn var ogs6 enger med stort innslag
av dverggyllen - Centaurium pulchellum sarnmen
med tusengyllen - C. littorale. Av andre arter som
ble notert kan nevnes: krypmure - Potentilla rep-
fozs, liguster - Ligustrwn vulgare, fiellmarikipe -
Alchemilla alpina, sandtimotei - Phleum' arenari-
zrn, neslesnyltetrAd - Cuscuta europaea, eseltistel
- Onopordum acanthium, vingesotvier - Solanum
Iuteum ssp. alatum - og ekte malurt - Arternisia
absinthium. Det var i alt 21 deltakere p6 turen.

15. september: Dyrkollisen-Asken5rrisen
(Skien)
Arets tradisjonelle sopptur samlet 10 interesserte.
Turen gikk til et kalkomrAde med tett unggran-
skog som slipper inn lite lys. Her pleier 6 vere
godt med sopp i Ashellingene. Det ble matsopp
som vi konsentrerte oss om, og noen forskjellige
ble det: steinsopp - Boletus edulis, lys piggsopp -
Hyd,num repandum, granmatriske - Lactarius
dcterrimus, sleipsopp - Gomphidius glutinosus, et
utvalg kremler - Russula spp., ringlOs fluesopp -
Amanita sp., smorsopp - Suillus luteus, rabarbra-
sopp - Chroogomphus rutilus, melsopp - Clitopi'
lus prunulus og gul korallsopp - Ramaria flaua.

I/arvik lokallag
Arsberetning
Styret har det siste Aret bestitt av: leder Tor
Melseth, kasserer Brit Sandve, sekreter Arne
Nilsson, styremedlemmer Kjell Einar Aadnevik og
Bengt Ingvar von Kghler, vararepresentanter
Trond Grostad, Helga Hvatum, Eivind Helmer
Hansen. Revisor: Kjell Tinghaug. Valgkomite:
Bj6rg Melseth, Solfrid Bosheim, Eivind Helmer
Hansen.
Antall medlemmer har gkt siden i fior og teller
nA 81.

Kurs:
I juni arrangerte foreningen kurs i botanikk for
nyberynnere som gikk over to dager. Kursledere
var Anne Borander og Trond Grostad. Forste dag
var 8-10 deltagere med til Bowe. Det dArlige
varet mA ta skylden for at det ikke var flere.
Andre kurskvelden var det flere med, ca 14-15. Da
ble kurs holdt i Barkevik.

Medlemsblad:
I april 1996 utkom det forste nummer av vArt nye
medlemsblad ved navn Fagus. Vi regner med 6
komme med et nytt nummer i lgpet av hosten.
MAlsetningen vAr er A utgi to nummer i Aret, ett
om vdren og ett om hlsten.

Mediaomtale:
TYe ganger det siste 6ret har vi vert omtalt i
Ostlandspostens spalter. Forste gang var 29.!.
Der uttrykkes det engstelse over politikere som er
lite villige til & bevare de naturperler vi har. Midt i
fellesferien vat OP prydet med et stort bilde av
den vakre askerstorkenebben. Bildet var tatt i Ula
der det er en fin bestand som nA stir i fare for 6
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forsvinne. Virt Onske er A bevare bestanden. SA

har jo OP en artikkelserie giende med presenta-
sjon av Larviks foreningsliv. Erik Berge motte oss
f4r vila ut pi en av vire turer, og fikk fotografert
noen av oss foran en busk ved Skottebrygga' Men
reportasjen ble bra, den. Den sto i OP 28. juni.

T\rrer
5. mai "BlAveistur" til Stygg6s ved L6vald. Leder:
Eivind Helmer Hansen.

12. mai: den forste av to turer til Citadelloya/
Staverns6ya, sammen med Telemarksavedlingen
og Ostlandsavdelingen (se referat under Tele-
marksavdelingen).

5. juni: onsdagstur til Verv6gen/BAtberget i
Brulanes. Leder: Kjell Aadnevik. Forst utforsket
vi omr6det nordover til Tangen. SA gikk vi langs
strandet mot syd. Omr6det besto av gressletter ut
mot sjoen. Her var det en fin bestand av vArmari-
hand. SA g,kk vi stien ut mot BAtberget, der det er
sm6 strandenger mellom fellknausene. 15 botani-
kere hadde en fin tur.

12. juni reiste 13 personer til Limitjern i Skien.
Turleder var Trond Grostad, men i Skien motte vi
Kjell Thowsen som skulle bli med oss pA turen.
Tljernet ligger ca 5 km nord for Skien, og er meget
neringsrikt. Vi startet pi nordsiden av tjernet,
her sd vi bl.a. flere starrarter. Vi sA ogsA stor myr-
fiol og gulldusk.

19. juni til Eikenes ved Farris. Turleder: Arne
Nilsson. Rundt 12 deltakere.

31. juni: Botanisk vandring i Larvik by. Regnet
forhindret ikke 10 personer 6 mote opp pe Skotte-
brygga for A spasere derfra til Herregirdshagen.
Der var det en rik bestand av holurt som nA inn-
96r i urtehagen som ble anlagt for et par 6r siden.
56 ruslet vi ned til Tollerodden. Like ved veggen
til Sjgfartsmuseet vokste en bra bestand med hun-
depersille. Nedover mot bassenget vokste en del
murtorskemunn i en bergsprekk. Se gikk vi i ret-
ning mot Laurvig Hospital, der det var en del stiv-
gaukesyre, og i hagen der fant vi en stor bestand
smAkattost. NA var vi halweis sA vi kjgrte til
Fitzae molle der turen skulle avsluttes. En spesi-
ell nattlysart vokste i skr6ningen ned mot
Farriselva. Nede ved sagbruket fant vi ogsi ori-
entsennep.

11. august: sommerens andre tur til Citadellgya/-
Stavernsoya, se Telemarksavdelingens referat.

18. august: Hvaler i Ostfold. 11 personer dro over
til "are sia" og forste stopp var Guttormsv6gen pA
Vestergy. Her sA vi jordberklover, dverggyllen,
kjempehoymol og pusleblom. Vi ventet 6 f6 se
vassmynte, som der var mye av i 1995, men n6 var
den borte. Vi fant ogs6 et par tuer med toppstarr.
SA kjgrte vi til Kilen ved Sandholmen. Underveis
si vi knerot og bittergronn. Nede i Kilen sA vi mye
strandrisp og strandrodtopp. Vi registrerte ogs6
en nykommer, strandmalurt. Post 3 pA program-
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met var Landfastodden pd Asmaloy. Her sA vi
bustsmyle,, tusengyllen, havbendel, smalsote og
mye strandmalurt. Etter en pause ble det bestemt
at vi skulle reise til Kjerkoy for A lete etter dverg-
lin. Vi fant den, men avblomstret. Ellers stoppet
vi for A se pA alantrota ved Svanekil. Vi var ogs6
innom Hvaler kirke i h6p om A fd se eseltistel.
Men her ble vi skuffet, det var tredje 6ret ni den
ikke hadde vist seg. Etter dette dro fem av oss til
Ota yed Fredrikstad for 6 se p6 adventivplanter.
Vi sA hesteambrosia, bitterambrosia og linderose.
SOr for forbrenningsanlegget var det ogs6 flotte
bestander av saltsoleie.

Arne Nilsson, sehretar

SOrlandsavdelingen
Arsmelding 1996
Medlemstallet er for tiden: 36 A-medlemmer. 20
B-medlemmer og 1 eresmedlem.

Styret har hatt denne sammensetning: for-
mann: Asbjgrn Lie, kasserer: Lise Swenson, sekre-
ter: Trond Johanson, styremedlem: Tore Torjesen,
styremedlem: Per Arvid Asen.

Det har vert \oldt ett medlemsmote: 31. januar
holdt Per Arvid Asen lysbildeforedrus o- do;os
vegetasjon ved Nes Verk i TVedestrand. Det har
videre vert avholdt 5 ekskursjoner:

27. aprrl Lavekskursjon til Selisen og
Dolsvann pri Frigstad i Randesund,
Kristiansand
Eikeskogene rundt Kristiansand har normalt en
noks6 triviell lavflora. Men i et par eikeholt pA
Sel6sen og ved Dolsvann pA Frigstad i Randesund
kan noen av trarne oppvise ganske frodige
Lobarion-samfunn. Det dreier seg om relativt
gammel eikeskog med innslag av enkelte riktig
mektige trer og som av en eller annen grunn har
blitt forskAnet for hogst i nyere tid. Noen trer er
tett bevokst med Lobarion, framfor alt Lobaria
pulmonaria, mens andre er helt uten disse artene.
Yngvar Gauslaa studerte bl. a. disse omridene da
han foretok sine unders6kelser om okologien til
Lobarion-samfunn pA eik. Han kom fram til at
gkologisk kontinuitet var viktig for utviklingen av
Lobarion, men at pH ogs6 spiller en stor rolle, og
at den kan variere pA eikestammene i et slikt
omr6de, og dermed forklare den varierende opp-
treden av Lobarion her. .L. pulmonaria er altsA
den dominerende arten, men her er ogs6 Z. laeteui-
rens og L. scrobiculafo. Ellers kan nevnes Nor-
mandina pulchella, Parmeli.ella triptophylla,
Pertusaria hymenea og Lecidea uernalis.

Tore Torjesen

2. juni. Tlomoya i Arendal kommune.
Forste stopp var ved Fervik gamle skole (MK
890,791)(alle UTM WGS84), hvor hovedattraksjo-
nen var en stor bestand med, Lysichiton amzrica-
num. Planten har vert kjent herfra i mange 6r.
Den stammer sannsynligvis fra et gammelt have-
anlegg, for ogs6 andre gjenst6ende planter pi ste-
det vitnet om det: krypjonsokkoll - Ajuga riptans,
moskusjordber - Fragaria rnuricata, gulltvetann
- Lamiastrurn galeobdolon og marsfiol - Viola
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od,orata. Nedover mot stranden i en rik dal noterte
vi oss lerkesporc - Corydalis intermedia og skjell-
rot - Lathraea squamaria, sistnermte narmest
ask, men det var ogsA hassel, lonn og lind her. Ved
Flangeborgkilen (MK 900,788) sA vi storre bestan-
der med marianokleblomst - Primula uerus. dun-
kjgmpe - Plantago media og strandrOdtopp -
Odontites littoralis. I Botnetjonna (MK 932,803)
fant vi flytende eksemplarer av nokketjonnaks -
Potamogeton praelongus, og pA de t6rre knausene
vokste vArbendel - Spergula morisonii og v6rarve
- Cerastiurn semidecandrunu. PA torrbakke ved
parkeringsplassen pA Spornes (MK 91?,782) ble
det samlet inn bakkeforglemmegei - Myosotis
ramosissima. Siste stopp var rike torrbakker/vei-
kanter ved Sandum (MK 910,786) med bl.a. tette
bestander av dverg-forglemmegei - Myosotis stric-
ta og svert fA individer av vArvikke -Vicia lathy-
roid'es' 

per Aruid, Asen

9. juni. A-aa pi Lista, Farstlnfl kommune
20 deltagere vandret oppover Amdalen i flott for-
sommery@r. Hovedform6l med turen var e vise
andre sider av Lista enn tradisjonelle flat-Lista.
Forste stopp var gi sgrvendt hasselli like ved
kvernhuset sor for Amdal. Her som ellers i Amaa-
len var det stor mengde kosmos - dvs. Primula
uulgaris, samt vArmarihand - Orchis mascula,
fingerstarr - Carex digitata, firblad - Paris qua-
drifolia - o.l. Like ved fant vi skogvikke - Vicia
syluatica og humleblomst-hybriden Geum riuale x
urbanurn, den siste for f6rste gang i Farsund. Vi
gikk giennom gArden og ut i marka mot vest, Her
er det et flott og variert beite- og lundlandskap i
fortsatt bra hevd. Beitemarkene er dominert av
engkvein - Agrostis capillaris, men stedvis med
mye dunhawe - Avenula pubescens og stort inn-
slag av urter. Vdrstarr - Carex caryophyllea - og
flOyelsmarikipe - Alchemilla glaucescens fant vi i
stor mengde. Ved Limtjern noterte vi solblom -Arnica nxontarla og harerug - Bistorta uiuipara,
men lette forgieves etter blistarr - Carer flacca
som tidligere er samlet her. Totalt ble ca. 210
arter notert.

Odduar Pedersen

21. august. Ballastplanteekskursjon til
Bredalsholmen dokk og fartoJrvernsenter,
Kristiansand (MK 40,41 WGS84).
Her gledet vi oss f6rst og fremst over en fortsatt
god bestand av k44pmure - Potentilla reptans ved.
brygga like etter inngangsporten. Imidlertid kjem-
pet den en innbitt kamp mot en diger container
som var plassert opp6 bestanden. Av andre plan-
ter som ble bemerket pA skrotemark omkring den
gamle dokka nevner vi: russek6l -Bunias orienta-
lis,lege- og hvitsteinkl4vet - Melilotus officinalis
og albus, klistersvineblom - Senecio uiscosus, flat-
rapp - Poa compressa, prikkperikum - Hypericurn
perfora.twn, snegleskolm - Medicago lupulina og
veivortemelk - Euphorbia esula.

Per Aruid Asen

13. oktober. HOstekskursjon til Kvinesdal.
FOrste stopp var blandingsskog i Hundsbitheia
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(LK 83,66) (alle UTM WGS84). Bide sopp- og kar-
plantefloraen var triviell, vi gledet oss mest over
pene bestander med linnea - Linnaea borealis og
stri kr6kefot - Lycopodiurn annotinum, Tt:rerr
gikk videre nordover. Ved broa over LitlAna ved
Espeland (LK 847,701) samlet vi inn platanlonn -
Acer pseudoplatanus. Neste stopp var omrAdet
vest for Sinland (LK792,770). Samme trivielle flo-
ra med mye lind - Tilia cordata; av bedre funn
fantes kranskonvall - Polygonatum uerticillatum,
hvitbladtistel - Cirsium helenioides og skogsving-
el - Festuca altissima. Av sopp kan nevnes
Lentinellus omphalodes og Plicaturopsis crispa,
begge pi hassel. PA ei gammel selje vokste
Phellinus conchatus. Siste stopp var en rik lauv-
skogsli (LK 80,67) ca. 1,5 km nord for Liknes. I til-
dels mork skog vokste her fullstendig naturalisert
japanberberis - Berberis thunbergii. Unge? indivi
der av vanlig lonn ble observert - Acer platanoi-
des, dette er i vestgrensen. Det mest spesielle var
en god bestand med rikt fruktifiserende breiflang-
ter - Epipactis helleborine i overgang skog/vei-
kant. Tar vi si med soppene Inocybe flocculosa og
Clitocybe gibba fra samme sted, er det meste
nerrnt' 

Per Arvid. Asen

Rogalandsavdelingen
Arsmelding 1996
Rogalandsavdelingen har i 6r hatt 19 A-medlem-
mer, 54 B-medlemmer og 1 C-medlem. I tillegg
kommer 7 provemedlemmer. Medlemskontingent
har vert: A-medl. kr. 250. B-medl. kr. 50. C-medl.
kr. 40.

Styret har i 1995/96 hatt folgende sammenset-
ning: Formann Gaute Slaattebrek, nestfor-
mann Inger Maria Paulsen, sekreter Styrk Lote,
kasserer Lars Soyland, varamenn Torfinn Reve og
Gunnar Leiro. Revisor Kolbein Arneson.
Ekskursjonskomit6: Formann Svein Imsland,
medlemmer Haldor Bergsaker, Ove S. Forland,
Svein Halsne, Leiv Krumsvik og Torfinn Reve.

Moter
16. november. Anne Lise Tyssebotn Gjesdal hadde
kAseri med tittelen: "God mat av vill botanikk'.

7. desember. Styrk Lote hadde lysbildek6seri
med tittelen: "Folk, planter og kultur i Romania,.

14.februar. Fergykveld. Martha Jonassen had-
de lysbildek6seri med tittelen: nFeroyene slik en
turist opplever gyene> og Torfinn Reve med titte-
len: "Faroyene slik en botaniker opplever lyriket'.

28.mars. Ekskursjonskomit6en arrangerte det
Arlige repetisjonFmotet fOr sommersesongen.

23.oktober. Arsmote med lysbildekAseri ved
Svein Imsland som han hadde kalt: "Planter som
fanget mitt blikk fra Sgrlandet til Hvaler".

To av ekskursjonene i 1996 ble arrangert som
naturvandringer med naturlos, og annonsert i nBli
med pA tur" som Stavanger Turistforening gir ut.
Samtlige ekskwsjoner ble arrangert i fint ver.
Oppslutningen var bedre enn pi mange ir og vari-
erte fra 5 til 30 deltagere. Serlig gledelig var det A

se sA mange nye fies pA turene.
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I 1996 har Botanisk forening trykket opp en
nydelig informasjonsbrosjyre om foreningen i far-
ger pA grunnlag av utkast laget av Svein Imsland
og Svein Halsne.

Botanisk forening har hatt stand pA Madla-
torget en lordag og delt ut brosjyrer til interesser-
te. Pd Orre Friluftshus har foreningen hatt en
stand permanent stAende med brosjyrer.

I lopet av Aret har Botanisk forening laget for
salg en nydelig T-skjorte med klokkelyngmotiv
(Rogalandsblomsten) og foreningens navn.
Botanisk forening har uttalt seg vedrorende: 1)
Fylkesplan for Setesdal vesthei - Ryfylkeheiene 2)
Verneplan for Setesdal vesthei * Rlylkeheiene 3)
Revidert verneplan for Jerstrendene landskaps-
vernomr6de.

Botanisk forening har i 1996 viderefgrt arbeidet
ved Oksnevadtjernet hvor floraen i 4 felt (5 x 5 m2)
kartlegges v6r og host.

Botanisk forening har foretatt vegetasjonskart-
legging pA Dyrsnes ved Store Stokkavatn i
Stavanger for Rogaland Consultants A.s. Videre
har foreningen pAtatt seg oppdrag for "Aksjon
Jervassdrag" med 6 kartlegge floraen pA steder
hvor det er behov for 6 artsbestemme floraen ner-
mere.

Ekskursjoner
14. april. Bliveisekskursjon til Rennes6y.
Dette er fOrste gang Botanisk forening forsoker en
sAkalt tidlietur i april. Men tidlig mi man vere
om mal vil se blSveis i blomst pA vire kanter av
landet, for blomstringstiden er normalt i februar-
april. Viltvoksende blAveis er svert sjelden i
Rogaland, og de fleste deltakerne hadde aldri sett
den fgr her i fulket. Den storste lokaliteten finns
pA Rennesoy i Ryfylke, som ogsi var ekskursjo-
nens mAl.

Selv om det var midt i april, sA blomstret en
god del planter i solvarme berg, og ialt ble det
avkrysset 77 arter Av disse kan nevnes bliveis
Hepatica nobilis, moskusurt Adoxa moschatellina,
bergflette Hedera helir, blankblukne Asplenium
adiantum-nigrum, murburkne A. ruta-muraria,
dvergmispel Cotoneaster scendinauicu.s, hvitlyng
Andromeda polifolia, kamgtas Cynosurus crista-
fus, vArskrinneblom Arabis thaliana, tusenfryd
Bellis perennis, snauveronika Veronica serpyllifo-
lio, skogbingel Mercurialis perennis, sm6borre
Arctium minus, m.fl. 30 deltagere hadde en fin
dag.

Suein Imsland

7. mai. Kveldstur til Mosvannsparken i
Stavanger.
Ekskursjonen var et samarbeid med Stavanger
Turistforening. Hensikten var A se hvilke tidlige
planter som var 6 finne langs Mosvannet pA denne
Arstiden. Den kalde vinteren og vAren hadde imid-
lertid forsinket fremveksten av blomsterplantene
sammenliknet med et normalir. Dermed mitte vi
konsentrere oss mer om trar og busker. Av spesi-
elt interessante arter kan nevnes ramslgk Allium
ursinum, hvitpestrot Petasites olbzs, japanpestrot
P. japonicus, kystbergknapp Sedum anglicum,
bred dunkjevle Typha latifolia, ormrot Bistorta
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major, kjempeslirekne Fallopia sachalinensis,
prydbringebar Rubus spectabilis, svartor Alnus
glutinosa, gr6or A. incana, kristtorn Ilex aquifoli-
arn, svarthyll Sambucus nigra, skj4rpil Salix fra-
gilis og hestekastanje Aesculus hippocastanum.
Det vokser ogsA kalmusrot Acorus calamus og bru-
delys Butomus umbellatus i Mosvannet, men vi
var for tidlig ute til a fa se disse plantene. Det bie
funnet 108 planter. 17 deltagere.

1.-2. juni. Viglesdalen i Iljelneland.
Ekskursjonen startet ved gArden Nes (130 m o.h.)
og grkk langs merket sti innover dalen til turist-
foreningens hytter Ost for Viglesdalsvatnet (410 m
o.h). Det ble botanisert langs stien og i omrAdet
ved hyttene pi begge sider av dalen. Av interes-
sante planter kan nevnes lerkespore Corydalis
intennedia, aurskrinneblom Arabis petraca, evle-
soleie Ranunculus reptans, kvitsoleie Ranunculus
platanifolius, lappvier Salix lapponurz, lodnebreg-
ne Wood.sia iluensis, lodnefaks Bromus
hord,ea,ceus, murburkne Asplenium ruta-rnura,ria,
rodsildre Sarifraga oppositifolia, rosenrot
Rhodiola roseo, rustjerneblom Stellaria longifolia,
skarmarikipe Alchemilla wichurae, sylblad
Subularia aquatica, skogkarse Cardamine fl.eruo-
sa og trollber Actaea spicata. Det var 5 deltagere
pA turen og det ble registrert 170 planter, derav
ca. 100 moser og lav.

Leiu Krurnsuik

9. juni. Haftsfiord i Stavanger.
Ekskursjonen gikk langs stranden sorover fra
Hafrsford bru, og var et samarbeid mellom
Stavanger Turistforening og Botanisk Forening.
En del hageplanter fra bebyggelsen i nerheten
var forvillet, sA som klokkeblAstjerne Endymion
non-scripta, solvarve Cerastium tomentosurn,
sapeurt Saponaria officinalis, gravmyrt Vinca
minor, broddbergknapp Sedum refl.exum, sprike-
mispel Cotoneaster d,iuaricatus, berberiss Berberis
uulgaris og bulkemispel Cotoneaster lucidus.
Ellers var det innplantet tindved Hippophat
rhamnoides. I strandsonen fant vi kystbergknapp
Sedwn a.nglicum, landgyda Senecio jacobaea,
kystmaure Galium saxatile,blodtopp Sanguisorba
officinalis, rustsivaks Blysmus ruflus, kystarve
Cerastium diffusum og kystmyrklegg Pedicularis
syluatica - planter som er forholdsvis vanlige
lokalt men mindre vanlige nasjonalt. Det ble ialt
avkrysset 146 forskjellige arter. Ekskursjonen
samlet 22 deltagere deriblant flere familier.

Suein Imsland

19. juni. Kveldstur til Fosse i Time. LLO812
og LL0811 1992.
Fosse ligg attmed HAelva. Lokaliteten var skog
med mest hassel Corylu s auellana, og slike stadar
pleier vera av dei mest artsrike pA LAg-Jeren. Det
var og mykje osp Populus tremula.

Plantelivet var ei blanding av opprinnelege
artar og slike som spreier seg med kulturen. Av
opprinnelege artar kan nemnast: liljekonvall
Conuallaria majalis, krattlodnegras Holcus
mollis, nyresoleie Ranunculus auricomus, lttnd-
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stjerneblom Stellaria holostea, sumphaukeskjegg
Crepis paludoso, krossved Viburnum opulus,
brunrot Scrophularia nodosa og skogstorkenebb
Geraniurn syluaticum. Tidlegare var det og jun-
kerbregne Polystichum braunii. Av kulturspreidde
artar fanns: Mykje skvallerkll Aegopodiurn poda-
graria, akeleie Aquilegia uulgaris, sgtkirseber
Prunus auium, rosettkarse Cardamine hirsuta,
platanlgnn Acer pseudoplatanus, laukurt Alliaria
petiolata og rynkerose Rosa rugosa. Nokre av des-
se stammar sikkert fri ei hytte ner elva.

Ved elvebreidden vaks mellom anna blodtopp
Sangiusorba officinalis, gulldusk Lysirnachia
thyrsiflora, brunnkarse Rorippa palustris og kvit-
maure Galiurn boreale.I omrAdet rundt var det og
planta gran Picea abies langs elva. 14 deltakarar
var med.

Torfinn Reue

ll.august. Brusand i Hdr
Utgangspunktet for ekskursjonen var jernbane-
stasjonen p6 Brusand og fremkomstmiddelet var
tog, for derved 6 sl6 et slag for miljOet. OmrAdet
omkring Vaulen (et gruntvannsomrAde som tOrr-
legges om sommeren) er et av de rikeste pA Jeren,
s6 forventningene var store. Det vokser mye pur-
purmarihand Dactylorhiza purpurella i omrAdet,
men de var dessverre avblomstret. Det fdrste som
motte oss, var en fin bestand med, t/2 meter h6ye
myrklegg Pedicularis palustris og fredlos
Lysimachia uulgaris. Vi gikk langs FuglestadAna
hvor det stod mye vassgro Alisma plantago-aqua-
tica. Yi gikk mot Vaulen og fant her mye pusle-
blom Anagallis minima. Ellers er det mye brei-
flangre Epipactis helleborine i dette omrAdet.
Langs bredden stod en del dikesoldogg Drosera
intermedia. Pi tilbakeveien fant vi ett eksemplar
av strandtorn Eryngiwn maritimwn.I lyngen vok-
ste det dvergiamne Selaginella selaginoid.es. Yi
hadde hipet 6 finne klokkesote Gentiana pneumo-
nanthe, men den var ikke kommet i blomst sA det
vi fant var kun noen fd smA eksemplarer i tidlig
knoppstadium. Pi vei tilbake til toget fant vi
krumhals Anchusa arvensis i veikanten. Det ble i
alt avkrysset 94 forskjellige planter. 17 deltagere
trosset kulingen.

Svein Imsland

20.august. Hellesto i Sola.
Ekskursjonen gikk hovedsakelig i dynelandskapet
innenfor stranden. Det var s6pass sent pA Aret at
de tidligste plantene var avblomstret. Noe av det
forste vi traff pA var en stor bestand tindved
Hippophad rhamnoides. Tindved h6rer ikke opp-
rinnelig hjemme pA Jeren, og en spredning av
denne planten er derfor ikke onskelig her. En
annen plante som sprer seg i sanddynene erj@rlu-
pin Lupinus perennis, en plante som nA represen-
terer et skjotselsproblem. Den fine kvelden ga oss
god anledning til A studere floraen i dynene i dette
typisk jerske landskapet. Uventet fant vi en del
avblomstret sommervikke Vicia satiua ssp. ni6ra,
en plante vi ellers ikke forbinder med sanddyner.
Lengst sor i dyneomrAdet var det overraskende
mye hvit strandflatbelg Lathyrus japonicus. Fra
for av var det kjent at det vokste sandnattlys
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Oenothera oahesiana i dette omridet, og vi fikk
konstatert at den fortsatt stod der. I en forurenset
bekk vokste det saftstjerneblom Stellaria crassi-
folia samrnen med tiggersoleie Ranunculus scelera-
lzs og kildegras Catabrosa aquatica. Ellers fant vi
pA stranden Ostersurt Mertensia rnaritirna og
havsivaks Schoenoplectus maritimus. Det ble i alt
avkrysset 61 forskjellige planter. 15 deltagere.

Suein Imsland

15. september. Sopptur til Holtaheia i Strand
LL3355 og LL3455 1988
Omridet ligg ca. 400 meter over havet. Det var
mest bjork Betula pubescens, blAber Vaccinium
myrtillus, einer Juniperus cornmunis og engkvein
Agrostis capillaris, men og nokre fi osp Populus
tremula og furu Pinas syluestris.Loppestan Carex
pulicaris, engstarr Carer hostiana og jiblom
Parnassia palaslris indikerte litt rikmyr.

Her var det mykje brunskrubb I'eccinum sca-
brurn,holiske Lactarius triuialis og vanleg kanta-
rell Cantharellus cibarius. Ellers fanns raud-
skrubb Leccinum uersipelle, ringlaus fluesopp
Amanita uaginata, raudnande fluesopp A. rubes-
cens, bleik flathatt Collybia dryophila, fiolett svo-
velriske Lactarius repraesentanezs, grAfiolett ris-
ke L. liuidus, giftkremle Rzssula ernetica, mandel-
kremle R. integra, mild gulkremle R. claroflaua,
raudbelteslOrsopp Cortinarius armillatizs, spiss
giftslorsopp C. speciosissirnus og blikjOtbukkesopp
C. carnphoratus.

5 deltakararvarmed' 
TorfinnReue

Vestlandsavdelingen
Styrets beretning for 1996
Styret
Styret har i perioden bestAtt av Per H. Salvesen
(leder), Hilary Birks (kasserer), Jon Ar-vid Grytnes
(sekreter), Sylvia Peglar og Erik Utne Vie.
Varamedlemmene, Anne Bjune, Ane Merete
Bolstad, Vibeke Dahl og Per Gerhard Ihlen har
deltatt i styrets arbeid. Styret har hatt 3 mgter.
Regnskapene er kontrollert av Steinar Handeland
og Bjorn Moe.

Moter
Foreningen har hatt 5 moter foruten Arsmotet.
Fra 19 til 28 frammotte. Det er en viss nedgang
fra sist Ar. Foredragene har omfattet reiseskil-
dringer sAvel som natur- og kulturhistoriske tema:

John Birks: A botanical tour of Northern Cali-
fornia.

Knut Fegri: Fruktbarhetssymboler og elskovs-
drikker.

Anders Lundberg: Stranden, plantegeografisk
motested.

Inger MAren: I eikeskoger og blant Rhododendron
pi Himalayas skrininger i Nepal.

Aukje Hof og Erik Utne Vie: Glimt fra Finnmark
sommeren 1996.

Bjorn Moe: De fire Arstider. En audio-visuell
kavalkade.
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Ekskursjoner
12. mai: virtur til Tysnespy
Einar Hegaard og Per H. Salvesen tok med fore-
ningen pA vArtur til frodige, men bratte fiellsider
p6 vestsiden av Lokksundet mellom Tysnesoy og
fastlandet i Fusa. Vi var 9 entusiaster som opplev-
de storslAtt natur og et interessant kulturland-
skap i vakkert vestlandsvar, med regn og sol
om hverandre. Omr6dets oseaniske klima under-
strekes ved forekomst av bl.a. hinnebregrre -
Hyntenophyllum wilsonii, Anastrepta orchadensis,
gullh6rmose - Breutelia chrysocoma, felesotmose

- Andreaea alpina, pelss6temose - Campylopus
atrouirens - og dronningmose - Hooheria lucens - i
lia fra brua og sorover til Rod (UTMBp: LM
1660-61). Av mosefloraen forovrig merket vi oss
Thamnobrywn alopecurum og uvanlig store meng-
der av storkransmose - Rhytidiad.elphus trique'
trus. Forovig har lokaliteten rikelige forekomster
av barlind og kristtorn, samt kus;rmre og andre
tidlige vArplanter.

Overnattingsturen 8.-9. juni til fiell og li i
Samnanger mAtte dessverre avlyses pA grunn av
et ustyrlig regrrver og derav dArlig fremmote.
Kanskje vi glor et nytt forsok neste ar?

31. august-l. september. Helgetur til Karmoy
Anders Lundberg var leder. Interessen for turen
lokalt vag stor, og surt var til tross var 24 m4tt
fram pA Akrasanden forste dag (31.8.96). Vegeta-
sjonen ved stranden og i grasheiene innover er
sv@rt artsrik og serpreget. Meldebeltet i tangvoll-
sonen var i 6r svert vakkert utviklet, og vi kunne
konstatere at solrrmelde - Atriplex laciniata - her
pp sin nordgrense i verden trives meget godt
(Akrasanden, UTMBp: KI' 827 746), og ser ut"for 6
vere vel etablert pA flere av strendene ved Akra.
Samme sted finnes spesialiteter som hybriden
mellom kveke og strandkveke - Elytrigia farctus
ssp. boreali-atlanticus x repens - og nordsjoreddik
- Cakile rnaritima ssp. integrifolia, og noe lenger
inn i dynegrasheiene karmoysveve - Hieracium
schiiblerii. Litt nord for den mest besokte bade-
stranden bod Kaiasanden (UTMnl: KL 826 745),
som preges av en serlig nitrofil vegetasjon, pi sto-
re mengder av den etterhvert ganske sjeldne sm6-
nesle - Urtica urens - sammen med klourt -
Lycopus europaeus. Sandstrendene er fra natu-
rens side ustabile habitater i stadig endring som
f6lge av vind og v@r, men vi fikk ogs6 tydelig
demonstrert endringene som folge av menneskelig
aktivitet. Erosjonen som folge av slitasje etter
badesesongens mange bespkende er mange steder
sterk. I visse deler har intens grasdyrking fort t1l
at den opprinnelige vegetasjonen er pe det nar-
meste forsvunnet, og boligfeltene langs stranden
rykker stadig nermere. Lokale ildsjeler har igang-
satt en aksjon for A forsgke 6 redde de siste rester
av de artsrike grasbakkene. Alvoret i situasjonen
ble understreket ved 6 vise til at vasskjeks -
Berula erecta - som tidligere var tallrik langs et
bekkefar, n6 er fullstendig borte. Dessuten er bru-
despore - Gymnadenia conopsea - en tidligere
vanlig merkeplante for dynegrasheia, nA bare 6
finne pA en flekk pA noen fA kvadratmeter, hvor
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overgiOdsling eller tr6kk ikke har fAtt 16 gmnnen
alene (UTMBp: KL 831 745).

Om ettermiddagen gikk turen sorover til
Falnes ost for Skudeneshamn, hvor vi like vest for
kirka (UTMBp: KL 873 631) stiftet bekjentskap
med en rekke hageflyktninger, deriblant kanada-
gullris - Solidago canadensis, svartstikkelsbar -
Rib e s diu aricofus, rognspir ea - S o rb ar ia s o rb ifolia
og bulkemispel - Cotoneaster bullatus, sarrunen
med arter som mA vare kommet i ny tid til
Karmgy, men ikke via hagebruket: filtkongslys -
Verbascum thapsus, krabbeklover - Trifolium
campestre og en forel/pig ubestemt borre -
Arctium sp.

Dagen ble avnrndet i ekstremrik myr ved fyl-
kesvegen mellom Hovdastad og Peradalen (NE f.
Norsto, UTMBp: W.872 663) med bl.a. bmnskjene
- Schoenus fenugineus - og breiull - Eriophorum
latifolium.

Neste dag (1i9) sto sumpvegetasjonen ved
Fiskivatnet pA programmet. Tore Berg demon-
strerte temynte, hybriden mellom Akermynte og
vassmynte - Mentha xuerticillata, som vokser i en
stgrre bestand i nordenden av vatnet (UTMBp: KL
876 836) Like ved finnes bl.a. vasspepper -
Persicaria hydropiper, tjgnngras - Littorella uni-
flora og sylblad - Subularia aquatica. I sorenden
av vatnet har vassgro -Alisrna plantago-aquatica
etablert seg i nyere tid (ved utlopet av Kolstg6ni,
UTMBp: KL875 833).

Lokalfloraprosjektet
Vestlandsavdelingen utfordret 15/9 til lokalflora-
dugnad ved Tlengereid, ved det gamle kalkverket
pA Risnes. KjOlig ver til tross var 8 entusiaster
mdtt fram. Vi tok oss med bil til avkjoringen til
den gamle veien fra Trengereid, og grkk langs den-
ne mot vest. To ruter, UTMBD LN 1404 og LN
1304 ble dekket si godt det lot seg giOre, det bratte
terrenget tatt i betraktning. Det var begredelig
mye boss 5 se langs veiene og p6 kalkverket: et
formidabelt monument over industrialismens
destruktive virkninger. Hovedinntrykket av flora-
en var ogs6 ganske trivielt, selv om innslaget av
kalkelskende arter bidro til 6 trekke artstallet litt
opp (86 og 119 arter hhv.). Preget av forandring er
likevel pAtakelig. Av hyggelige overraskelser tar
vi med hinnebregne - Hymenophyllum wilsonii,
som ble funnet i en skyggefull bergsk6re (LN
1304). Dessuten opptrer breiflangre - Epipactis
helleborine og i noen grad grov nattfiol - Platan-
thera chloranlha forbausende vanlig pA veiskr6-
ninger og i den Apne bjorkeskogen (i begge rute-
ne). De synes a vere p6 spredning. Det kan ogsi
nevnes at flatrapp - Poa compresso st6r i pytter og
leire pA industritomta (LN 1304).

TbOndelagsavdelingen
Arsmelding 1995/96
Tlgndelagsavdelingen hadde pr. 25.9.1996 93 A-
medlemmer og 32 B-medlemmer. I forhold til for-
6rets medlemsmasse er det en nedgang p6 8 A-
medlemmer og 1 B-medlem. Medlemskontingen-
ten har vert kr. 255 for A-medlemmer og kr. 45
for B-medlemmer.
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Styret har bestdtt av: Svein T. B6tvik, leder;
Ingerid Algell-Petersen, kasserer; Eli Fremstad,
sekreter; Ingrid Bjorklund, st5n'emedlem; Sigrid
Lindmo, styremedlem og Arne ROsvik, medlemsre-
gister-f6rer. Styret har i beretningsperioden hatt
tre styremgter.

Medlemsmdter
I beretningsAret har avdelingen holdt sju med-
lemsmgter, alle med lysbildeforedrag om aktuelle
emner:

2.10.1995. Arsm6te, med vanlige irsmotesaker.
Foredrag av Arne Jakobsen: Gauldalsvidda - v6r
neste nasjonalpark?
6.11.1995. HAkon Holien: Boreal regnskog.
4.12.1995. Jan Wesenberg: Flora-kartlegging i
Oslo og Akershus.
5.2.1996. Liv Nilsen og Kristin Liavik Verdifulle
kulturlandskap i Trondelag.
4.3.1996. Kjell Ivar Flatberg: Moser er g6y!
15.4.1996. Svein B6tvik: Planter i faresonen.
6.5.1996. Per H. Salvesen: Asalenes mangfold:
nordisk biodiversitet i slekta Sorbus.

OppmOtet pA medlemsm6tene varierte fra 17 til
24,med. et snitt pi 21 fremmgtte; dette er i snitt 3
ferre pA hvert mgte enn i forrige beretnings6r.

Saker til behandling
Trgndelagsavdelingen har f6tt en del hOringspapi-
rer i forbindelse med vernes^aker, men har ikke
fungert som h6ringsinstans. .tirsaken er som fore-
g6ende 6r at flere av styremedlemmene er knyttet
til forvaltningsorganer som saksbehandlere, og at
andre i styret ikke har Onsket i ta pi seg slike
oppgaver. Det er ikke giort forsgk pA 6 mobilisere
medlemmene.

I forbindelse med Trondheims 1000-Arsjubi-
leum i 1997 skal T?gndelagsavdelingen utgi en
artikkelsamling som belyser ulike sider ved plan-
telivet i Trondheim. Noen av manuskriptene fore-
ligger, andre blir levert senhostes. Boka blir redi-
gert av styret for utgivelse i fgrste del av 1997. Vi
har hatt kontakt med Tapir forlag, som mener
boka er interessant, men at markedet er lite.
Forlaget holder likevel dgrene 6pne for 6 vurdere
utgivelse av boka nAr manuskriptene er growedi-
gert.

Ekskursjoner
2. juni: vrirekskursjon til et relativt nyopp-
rettet reservat pdr grensa Frosta./Levanger
(kbl. 1622 II, NR 9658, WGS84). Ekskursjonen var
en fellesekskursjon med Naturvernforbundet i
Levanger. Omr6det er ikke sarlig stort, ca. halv
kvadratkilometer med grovt sett sydostlig eksposi-
sjon. Terrenget er for det meste bratt. Tiden tillot
ikke 6 gA i sarlig detalj pA de forskjellige krypto-
gamgruppene, og det var tildels noe tidlig for deler
av karplantefloraen. Men det ble tatt opp krysslis-
te, der ogsA noen fA lav- og sopparter ble tatt med
(av soppartene kan en tilsynelatende ubeskrevet
Cheilymenia-art vise seg 6 vere spesielt interes-
sant). En flekklos skogmarihand. - Dactylorhiza
fuchsii tiltrakk seg en del oppmerksomhet, den
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var svert stor. Den var bare i knopp, men er blitt
fotodokumentert i blomst senere av en av
Levanger-deltakerne. De mest interessante obser-
vasjonene ellers er sanikel - Sanicula europd,ed,
som ikke synes p&vist pi denne siden av
Trondheimsfiorden tidligere, furuvintergrOnn -
Pyrola chlorantha som er sjelden i distriktene her,
samt v6rerteknapp - Lathynts t)ernu.s, som heller
ikke er serlig vanlig i dette omr6det.

Tommy Prest4, Euelyn Thor og
Sigmund Siuertsen

22. juni: Rekognoseringsekskursjon til Stod-
volldalen i HOlgnda ved grensa til Midtre
Gauldal. Mye vann i elva giorde at den trange
dalen ble vanskelig 6 forsere, men konklusjonen
ble at dalen burde sees n&rmere pi ved senere
anledninger, fortrinnsvis pi lav sommervann-
stand. Dessverre har skogsdrift giort ende pA mye
gammelskog her inne. 6 arter Chaenotheca (div.
knappendlslaver) ble rasket med i farten, noe som
kunne bere bud om litt mer interessant i krypto-
gamretning. En imponerende forekomst av finger-
saftmose - Riccardia palmata ble demonstrert pA
liggende granstokk. PA hjemturen sOrget vi for
belegg av en nylig oppdaget forekomst av blimjelt
- Astragalus noruegicus i flomsonen ved Svorka
ner Svartsetra, NQ 4992.Det stAr kalk her.

Hans H. Blom. Euelyn Thor
og Sigmund Siuertsen

(Tillyst ekskursjon til Lierne 9.-11. august ble
ikke giennomfgrt).

14. september: soppekskursjon, med sopput-
stilling/soppkontroll p6 Vitenskapsmuseet dagen
etter. Sesongen var vanskelig grunnet tgrken, 6. desember. Julemgte i samarbeid med Norsk
men omridene ved Hauka i Skaun viste seg A Ornitologisk Forening. Representanter for begge
vere mindre d6rlig enn det meste. En kort stopp i foreningene viste lysbilder og kiserte om somme-
Tommesdalen pi slutten av dagen ga ikke noe rens ekskursjoner. Bra oppslutning.
vesentlig tilleggsutbytte. Ved Hauka deltok ca. 45
interesserte. Nevneverdige arter: Bl6fotstorpigg 13. mars. Torstein Engelskj6n: Bj4rr;L4ya - flora,
Sarcodon glaucopus, (NR 5010), som er ny norda- vegetasjon, plantegeografisk tilknytning og kul-
fiells, galler6rsopp og koboltrgdskivesopp turhistorie.26tilstede.
Tylopilus felleus og Entoloma nitidum som begge
er sjeldne i TrOndelag. I en god sesong vil det vare 24. apnl. Bernt Johansen: Vegetasjonskartleg-
mer A hente her! ging i Finnmark ved hjelp av satelittdata. 15 til

Sigmund Siuertsen og Thyra Solem stede.

(En hostekskursjon til Mallorca blir det ikke gitt 29. mai. Jorn Erik Bjorndalen: Evert Taube og
noen rapport fra her.) Middelhavslandskapet. 30 til stede.

[o nummer.
I L994 var det 75 direkte abonnenter pA

111

Polarflokken. Dette gkte til 98 i 1995, mens det nA
er 113 abonnenter. I tillegg til disse direkte abon-
nentene, fir alle medlemmene, unntatt familie-
medlemmer, tilsendt Polarflokken.

Okningen i antall medlemmer og direkte abon-
nenter pd Polarflokken kan vere et resultat av
den store vervingsaksjonen som vi giennomfgrte i
1994/95. Resultatet stAr likevel ikke i forhold til
innsatsen.

Styret
F6lgende har vert medlemmer av styret og hatt
andre tillitsverv i 1995/1996: Leder Loyd Villmo,
nestleder Siri Oiesvold, sekretar Andreas
Kirchhefer (ikke pi valg), kasserer Ivar Nevermo,
styremedlem Vibeke Vange (ikke pA valg), vara-
medlemmer Solvi Simons og Christina Wegener.
Ekskursjonskomit6: Inger Greve Alsos, Geir
Arnesen, Torstein EngelskjOn, Ola Skifte. Valg-
komit6: May-Britt Eriksen Norberg, Lennart
Nilsen, Christin Jensen. Revisor: BjOrnulf Alv-
heim. Redaktor av Polarflokken: TorbjOrn Alm.
Redaksjonsutvalg: Torstein EngelskjOn (ogsA kon-
taktperson Blyttia), Ivar Heggelund, Geir
Mathiassen.

Nlotet
Under sitt m4te 27.2.1996 vedtok styret at
medlemsm6tene skal holdes som epne mgter.
Foreningen kan dermed bli kjent for botanisk
interesserte, og vi kan fA nye medlemmer og abon-
nenter pA Polarflokken. Foreningen har dessverre
ikke Okonomi til 6 kunngiore motene ved annonser
i avisene, men vi fors6ker 6 fA mgtene omtalt.
Fglgende m4tet er avholdt:

2. oktober. Ola Skifte: TromsO Museums Spits-
bergenekspedisjon 1958, presentert ved lysbilder,
vesentlig tatt av diatom6forskeren Niels Foged. 17
til stede.

15. juni. Strekningen Tgnsnes - Skarpnes i
Tromso kommune. 4 deltakere.

Nord-Norsk Avdeling
Arsmelding 1995-1996
Antall medlemmer
Det er pr. 18.9.1996 170 medlemmer i avdelingen Ekskursjoner
(158 i 1995). Disse fordeler seg slik (tall i parentes (Ekskursjonene er narmere omtalt i Polarflok-
gielder 1995): A 92 (89), B 62 (55), C 7 (5), D 6 (6), ken).
eresmedlemmet 2 (2),livsvarig medlem 1 (1).

polarflokken l3#:riii1n"v"est-Kreta' 
serlig rundt Georgiou-

Tidsskrift,et Polarflokken kom ogsi i 1996 ut med



Lt2

22. juni. Natursti langs Tromsdalselva. 6 del-
takere.

30. juni. Floya, .Fjellets blomsterprakt" i Tromsg
kommune; i samarbeid med publikumsavdelingen,
Tromso Museum. 27 deltakere.

1.4. august. Ekskursjoner i fiellene ved
Sulitjelma, Fauske kommune, med stasjon ved
Jakobsbakken fiellsenter. 28 deltakere, derav en
del fra Salten, dessuten fra Helgeland og Sor-
Norge.

15. september. Hermanns8sen sor for Finnvik-
dalen pA Kvalaya, Tlomso kommune. 5 deltakere.

22. september. Strekningen Sandnes - Gronn-
6sen pA TYomsoya, Tromso kommune. 2 deltakere.

Uttalelser
Miljpbyprogram for T?omsg. Norsk Botanisk
Forening, Nord-norsk avdeling, ble ikke bedt om A
uttale seg orn "MiljObyprogram for TromsO", men
sier seg stort sett enig med den uttalelsen som ble
gitt av Tromso Museum, Botanisk avdeling. VAr
virksomhet er kort omtalt her i samband med
dokumentasjon og vern av planteforekomster
innenfor kommunen.
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Kystverneplan for Tlorns fylke. Styret har gitt
uttalelse til denne. Styret ga i store trekk sin stot-
te til planen nAr det gjelder de generelle botaniske
forhold, men gikk ikke inn pA de enkelte omrede-
ne.

Fredningsprosjekt
Styret og et par andre av medlemmene har i lopet
av Aret arbeidet en del med 6 fA fredet et par orki-
d6myrer ovenfor Langnes pA TYomsoya, hvor det
blant annet vokser lappmarihand. Det foreligger
enni ikke noen avgiorelse i saken.

Tlomsg-prosjektet
Styret foreslo pAjulemOtet i 1993 A ta opp en utvi-
det botanisk inventering av hele Tromsg kommu-
ne. Torstein Engelskjon har utarbeidet en plan for
en slik registrering. I mote den 18.1.1996 gjorde
styret vedtak om 6 prioritere dette prosjektet, og i
m4te 21.2.L996 giorde styret vedtak om 6 avsette
kr. 8000 til giennomforingen. Fremdriften av pro-
sjektet har ikke vart sarlig stor sommeren 1996,
men prosjektleder Torstein Engelskjon opplyser at
han, Torbj6rn Alm med flere har foretatt en del
registreringer av plantelivet i enkelte avgrensede
omr6der.
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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
vert offentliggjort vil bli vurdert og eventuelt
antatt. Redaksjonen foretrekker A fA manus
pA diskett med to papirutskrifter vedlagt.
Det er pnskelig med 3 1/2" disketter i WP-for-
mat. Ta kontakt med redaksjonen eller forla-
get for A fA innskrivingsregler og fglgeseddel
som skal leveres sammen med disketten.
Manus kan ogsi vere maskinskrevet med
dobbel linjeavstand og sendes da redaktoren i
to eksemplarer.

Forste side i manus
Forste side i manus skal bare inneholde titler
pA norsk og engelsk, forfatterens navn, insti-
tusjonsadresse evt. annen adresse for dem
som ikke er tilknyttet til et botanisk 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 brukes for
det latinske navnet forste gang arten om-
tales.

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

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

Litteratur
Litteraturlista skrives pA egne ark.
Tidsskriftnavn bgr fortrinnsvis forkortes i
samsvar med B-P-H (Botanico-Periodicum
Huntianum).
Eksempler pA hvordan litteraturreferanser
skal settes opp:

Boh:
Lid, J., Lid, D. 1994. Norsk flora. 6. utg.ved

R. Elven. Det norske samlaget, Oslo.

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

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

Ilouedoppgaue o.I.:
Asen, P.A. t978. Marine benthosalger i Vest-

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

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

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

Munda, I.M. & Liining, K. 1977. Growth per-
formance of Alaria esculenta of Helgoland.
Helgol. Meeresunters. 29 :311-314.

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
ogs6 akseptable. Diagrammer mi vrere enkle
og instruktive med tekst tilpasset ev. for-
minskning.

Figurtekst
Figurtekst skal skrives pA norsk og engelsk
for hver figur og samles pA eget ark til slutt i
manuskriptet. I teksten skal det latinske
navnet understrekes.

Plassering av figurer og tabeller
Forfatterne bpr arrmerke 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 fir bare forstekorrektur. Kor-
rekturlesingen mA vere noyaktig. Rettelser
utfores etter vanlige korrekturprinsipper.
Unodige endringer bor unngis, og endringer
mot manus belastes forfatterne.

Srertrykk
Sertrykk kan bestilles pA egen bestillings-
seddel. som sendes forfatterne sammen med
forstekorrekturen. Prisen oppgls av forlaget.
Det gis ingen gratis sertrykk. Normalt lages
det ikke sertrykk av smistykker, anmeldel-
ser. floristiske notiser o.l.
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Forsidebildct uiser klohkesqte - Gentiana pneumonanthe,
en au vdre uakreste planter og for en stor del en kulturland-
skapsart. I alle floraer blir den stort sett aubildet som bld-
blornstret, rnen flere au de norshe populasjonene har et
markert innslag au rosablomstrede indiuider. Dette er sd
spesielt at f.eks. nederlandske botanikere som har fulgt
arten pd, nert hold, sperrer Wnene opp. Bildet er fra Lista
og tatt au den nederlandske forsheren Gerhard Oostermeijer,
som gjennom en d.rrekhe har hatt denne arten som sitt
houedarbeidsomrd.de. Vi har ogsd. en artikkel om hlokkeshte
inne i bladet, forfattet au Anders Often - se side 87


