Firbladet
2021-1

ØSTLANDSAVDELINGEN 50 ÅR

Utgitt av Norsk Botanisk Forening
Østlandsavdelingen
www.nbf-ostland.no

INNHOLD
Firbladet 2021-1

ISSN 0804-2403
Utgitt av:
Norsk Botanisk Forening,
Østlandsavdelingen
Org.nr. 819 872 392
www.nbf-ostland.no
Facebook:
Norsk Botanisk Forening –
Østlandsavdelingen
Redaktør:
Jan Wesenberg
jan.wesenberg@nhm.uio.no
I redaksjonsrådet:
Line Hørlyk
Per Madsen
Anders Often
Simen Hyll Hansen
Svein Olav Drangeid
Geir Arne Evje
Trykk: Merkur Grafisk AS

3
7

Line Hørlyk: Leder: Den grønne sans

7

Kristin Bjartnes: Gratulerer, ØLA, med de
første 50 år!

Jan Wesenberg: Stamtreet vårt

9
15
17
24

Aktiviteter vår/sommer/høst 2021

27

Geir Arne Evje og Jan Wesenberg:
Ramsløk-rovdrift i reservat

29
30
33
34

Line Hørlyk: Botanisk stormaktspolitikk
Anders Often: Trykket av fremmedarter øker

36

Line Hørlyk: Hemulene og andre barne
aktiviteter i ØLA

Stoff til Firbladet sendes til:
firbladet@nbf-ostland.no

40

Jan Wesenberg: Enghaukeskjegglokalitet
gjenfunnet – men ingen enghaukeskjegg

Neste nummer av Firbladet skal
etter planen komme i begynnelsen
av november. Stoff må være levert
innen utgangen av september.

45

Firbladets Rubus

46

Geir Arne Evje: Firblad

49

Vinnere av Firbladets
firbladfotokonkurranse

Alle fotografier er tatt av artikkelforfatteren der ikke noe annet er
oppgitt.
Forsidebildet:
Dette ble det ene av to vinnerbilder
i vår fotokonkurranse om gode
firbladbilder i jubileumsåret.
Bildet er tatt av Daniel Notvik.
Vinner nummer to får forsida i
høstnummeret!



51
52
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På kryss og tvers siden sist
Klaus Høiland: Mitt møte med Norsk
Botanisk Forening

Line Hørlyk: Floravokterne
Line Hørlyk: Om fremmedarter og nye
forbudsarter i 2021

Firbladets botaniske nøtt
Fotosyntese

Grasrotandelen: Nå kan du støtte ØLA når du
tipper hos Norsk Tipping. Bruk org.nr. 819 872 392 eller
Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen.
Vipps: Vi har fått Vipps! Nummeret vårt er
517 652.

Den grønne
sans
Jeg gikk en tur i skogen en vårdag i april
og på en liten stubbe tok jeg meg en liten hvil.
Der satt jeg musestille og hørte våren spille.
Det klukka mellom stein og strå av tusen bekker små.
Og lerka sang så høyt og fint der oppe i det blå!

På slike stubber har medlemmer av
Botanisk forening sittet gjennom
alle tider. Her har vi sett og lyttet
til alle gleder naturen gir oss og
fundert over livets mysterier. Men
vi er nok litt mer nysgjerrige enn
folk flest. Man må jo vite hva slags
stubbe en sitter på, hva slags mose
som vokser på den stubben og hva
slags strå bekken sildrer gjennom?
Greier man ikke å finne det ut i den
tunge floraen en går og bærer på i
sekken, er det bare å finne frem en
pose eller fylle lommer med belegg
og studere videre under lupe hjemme,
supplert med notater og skisser i en
sliten notatbok eller i nyere tid også
digitalfotografering på makronivå.
Det er så deilig å vite hva alt heter
når man er ute. Utpå senvinteren tar
man gjerne fram blomsterbøker for
å oppdatere seg litt til utesesongen
starter. Kanskje jeg skulle se litt
ekstra på skjermplantefamilien denne
sommeren? Når man sitter der og
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blar gjennom sidene, da oppdager
man hvor mye man ikke kan. Da
har kursene til professor i botanikk
Brita Stedje i plantesystematikk
denne våren vært veldig nyttige.
Og mosekurs har vært så koselig
og lærerikt. Vi har lært å bli
glade i mose i plenen også. Sånn
holder vi på, verden er full av
nye arter vi ikke har sett enda og
oppdagelsesgleden og nysgjerrigheten
vil ingen ende ta. Veteraner i faget
og unge botanikerspirer, gamle og
nye medlemmer deler gladelig på
kunnskap og løfter hverandre fram
i er virvar av tidligere funn og ny
forskning og ny teknologi. Og vi er
seriøse, vi kan ikke ha noe gjetting
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her. Østlandsområdet har blitt stadig
mer urbant og teknologien vi omgir
med blir stadig mer avansert. Dersom
Thorbjørn Egner skulle skrevet dette
diktet i dag ville det kanskje lyde
omtrent slik:

fremfor å skaffe seg unødvendige ting
og skape kroppspress. (A-magasinet
nr.7, 19.02.2021)
Vi eldste i foreningen har ikke
vokst opp med sosiale medier som
det barn og ungdom gjør i dag. Jeg
var på slutten av
Jeg gikk en tur på asfaltert gangvei en vårdag i april,
70-tallet medlem av
og på en tagg’a trebenk tok jeg meg en liten hvil.
Bokklubbens Barn, og
Der tok jeg frem smarttelefonen og streamet kul musikk,
når det kom bokpakke
sjekket noen snap chat og headset’et var på.
med naturbøker av Leif
Og fly på vei til syden støyet oppe i det blå.
Ryvarden var gleden
stor. Da bar det rett ut i nærskogen og
I dag er det viktigere enn noen gang
se etter froskeegg og skogstorkenebb!
å ha kjennskap til alle artene rundt
Vi trenger slike inspiratorer. I
oss for å kunne verne dem mot blant
NBF er de i full gang med å lage
annet nedbygging. NIMBY (Not
forskjellige videosnutter om planter
in my backyard) er en betegnelse
som legges på YouTube-kanalen vår.
som har dukket opp siste tiden.
Ny teknologi, men samme budskap.
Kanskje mest i forbindelse med
Og med videomøter og webinarer på
vindkraftutbygging, men her i ØLA
Zoom har vi kommet oss gjennom et
er det kjære lokale grøntarealer som
langt koronaår, som dessverre ikke er
blir borte for å gi plass til utbygging,
ferdig.
eller dumping av fyllmasser i raviner.
I 2021 fyller både ØLA og
På verdensbasis er ravinelandskapet
Nordnorsk Botanisk Forening 50 år.
vi har her på Romerike helt
Vi skulle feire ØLAs jubileum med
unikt, likevel skal de brukes til
mange hyggelige arrangementer i år,
søppeldeponier? Grønnvasking er
men mye av det må vi utsette til 2022.
også et nyord vi har hørt mye i det
Håper likevel at vi får mye glede av
siste som beskriver hvordan man får
de turene som forhåpentligvis kan
rasering av sårbar natur til å høres
gjennomføres. Så vi får bare fortsette
ut som et klimatiltak. Vi roper også
å glede oss til det blir normale trygge
hurra for de unge greenfluenserne
dager igjen.
som tar et oppgjør med influensere,
Men nå er det tid for brennesle
og bruker gjennomslagskraften i
suppe, folkens! Vi trenger noen
sosiale medier til å fremme en mer
grønne vitaminer nå etter en krevende
miljøvennlig og grønnere livsstil,
vinter.
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Gratulerer med 50 års
jubileum og god sommer
ønskes fra alle oss i ØLAstyret!
Line Hørlyk
Leder i
Østlandsavdelingen
Og hele styret hilser
dere med et virtuelt
gruppebilde, slik det må
gjøres i disse tider.
Første linje: Line
Hørlyk (leder), Per
Madsen (webredaktør),
Bernhard Kløw Aske
dalen (kontakt til Krypto
klubben).
Andre linje: Geir
Arne Evje (avtroppende
nestleder og dugnadsleder,
nå medlem i Firbladredaksjonen og aktivitets
gruppa CampanØLA), Eva
Lieungh (styremedlem og
zoom-general, her med
Ronja), May Berthelsen
(kasserer).
Tredje linje:
Bjørn H. Smevold
(floravokteransvarlig),
Simen Hyll Hansen
(avtroppende styre
medlem, medlem av CampanØLA
og redaksjonsrådet, her med Ask),
Svein Olav Drangeid (leder av
CampanØLA).
Firbladet 2021-1

Fjerde linje: Henrik Andreas Torp
(påtroppende styremedlem), Sverre
Lundemo (påtroppende styremedlem),
Jan Wesenberg (Firblad-redaktør).
5

“Stamtre” over dagens 16 grunnorganisasjoner i NBF, der vi ser at ØLA sammen
med Nordnorsk Botanisk Forening er de siste arvtakerne etter det som inntil 1971 het
“Hovedforeningen”. Tverrstreker er omdøpinger. Bakgrunnsfargene og stikkordene i
venstre del av bildet er de ulike organisasjonsmodellene NBF har vært igjennom.
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Stamtreet vårt
Østlandsavdelingen feirer i år formelt
50-årsjubileum – men i en viss
forstand er ØLA 86 år, like gammel
som Norsk Botanisk Forening selv.
For fram til 1971 besto NBF av
den Oslo-baserte Hovedforeningen,
som det avsnørte seg fire regionale
”satellitter” fra. Men disse satellittene
hadde ingen formell rolle eller makt
i Hovedforeningen, som var massivt
Oslo-sentrert, med årsmøter i Oslo
og med styre i Oslo. Avdelingene var
ikke representert i hovedstyret, og
deres årsmøter og styrer hadde ingen
rolle i forhold til Hovedforeningen.
Reformen i 1971 innførte nivået
”avdeling” som et konsekvent
organisasjonsnivå i NBF (i dag
kalles de grunnorganisasjoner),
etablerte et hovedstyre over
avdelingene (eller egentlig et slags
”representantskap”, der avdelingene
var representert), og delte den da
gjenværende Hovedforeningen på de
to regionene som på det tidspunktet
ikke hadde avdelinger – Østlandet
og Nord-Norge. Men ser vi på miljø,
medlemsstokk og aktiviteter, var det
en tydelig kontinuitet fra den gamle
hovedforeningen til ØLA. De fleste
medlemmene var der, og møtene og
ekskursjonene (turene), som utgjorde
hele foreningens aktivitet, foregikk
både før og etter reformen i OsloFirbladet 2021-1

området. Endringen var mye større
for NNBF, som da fikk et eget styre
og møte- og turprogram.
Stamtreet til venstre viser også at
etter ”representantskapsperioden”
1971–1987 fikk vi en periode der
hver grunnorganisasjon hadde
hovedstyret i en toårsperiode, før vi
fikk et personlig valgt hovedstyre, og
så fikk foreningen i 2006 den egentlig
normale foreningsstrukturen den har
nå – med et landsmøte som velger
hovedstyre.
ØLA har gjennomgått en drabelig
utvikling på disse 50 åra. NBFs arbeid
besto i utgangspunktet av bare turer
i sesongen og møter om vinteren, og
hadde en utpreget ”folkeopplysende”
form. Men i løpet av disse årene har
naturvernspørsmål blitt stadig mer
sentralt, og med det kommer et variert
spekter av nye arbeidsområder:
kartlegging, floravokteri og skjøtsel –
og store mengder kursvirksomhet.
Jan Wesenberg

Gratulerer,
ØLA, med de
første 50 år!
Det er bare å ta av seg hatten
og bøye seg i støvet for denne
vennlige kjempen blant våre
grunnorganisasjoner. For et
7

Tegning av Selma Haugen Bjartnes, 5 år

indre glede og en trygghetsfølelse.
Det å vite at du kan spørre de samme
kunnskapsrike menneskene de samme
spørsmålene gang på gang, og aldri
bli avfeid eller latterliggjort, men
bare få gode, forklaringer av folk
som beskriver kjennetegn på arter
tålmodig og med et smil, det er det
samme som å få en gave hver gang.
Lykke til ØLA, med 50 års jubileet
og det gode arbeidet dere gjør. Husk å
strekke ut ryggen, ta en pust i bakken,
og gled dere over alt dere får til.
Kristin Bjartnes
Styreleder Norsk Botanisk Forening

Foto: Erling Bjartnes

aktivitetsnivå og for en gjeng med
ivrige, positive mennesker som er
medlemmer! De er glade i naturen
og de jobber aktivt med turer,
kartlegging, skjøtsel og å bygge
opp kunnskap for oss alle. Man
blir glad av å se på hjemmesiden til
ØLA, programmet er egnet til å ta
pusten fra en stakkar, og de vakre
blomsterbildene vitner om dyktige
fotografer. Vi som er medlemmer i
botanisk forening, vet jo at vi gjør
en reell innsats for å bevare landets
biologiske mangfold. Det er en stor
oppgave vi har fått tildelt, og ofte
føler vi at vi jobber i motbakke.
ØLAs medlemmer løser sin del
med heder og ære. Når dere står på
knærne og luker invaderende arter
på øyene i Oslofjorden så kroppen
verker på steder man ikke visste
man hadde en gang, eller dere går
i solsteken med fluene summende
rundt ørene og ferske kleggestikk på
slåtteengene i Nordmarka, eller dere
er på kartleggingsturer hvor man
registrerer arter mens regnet siler ned
og man blir våt og kald og følelsen
av fingertuppene har forsvunnet for
mange timer siden, da vet vi at det vi
gjør, også gjør en positiv forskjell for
vår natur.
Vennskapet og felleskapet vi
opplever, gir arbeidet og hverdagen
en ekstra dimensjon. Det å ha en
åpen, vennlig og inkluderende
forening, gir oss medlemmer en

Aktiviteter
vår/sommer/høst 2021
Som alle forstår er det er vanskelig, om ikke umulig, å planlegge aktiviteter framover.
Styret velger likevel å trykke et program i Firbladet, Noen aktiviteter som ble avlyst
sist vår, planlegges på nytt i 2021. Det blir nok endringer i programmet, derfor er
det viktig alltid på forhånd å sjekke på ØLAs digitale plattformer. Det kan også bli
arrangert turer på kortere varsel. Vi gir her bare en kort beskrivelse av turen, uten
oppmøtedetaljer – gå til våre digitale plattformer for å finne detaljer. Mail blir sendt til
alle som har registrert sin mailadresse hos oss. Sjekk om denne er riktig, og meld fra
om eventuell endring til post@botaniskforening.no.
På turer og andre aktiviteter opptrer man ansvarlig og retter seg etter gjeldende
smittevernregler. For deg som deltager betyr dette:
- Påmelding på de fleste arrangementer i regi av NBF
- Vær påpasselig med å holde avstand til de andre deltakerne
- Vi anbefaler i tillegg bruk av munnbind
- Ved sykdomstegn, bli hjemme
- Følg med i arrangementet på nettside og Facebook da det kan avlyses på kort varsel.
Registrering på Artsobservasjoner
Registreringer fra turene gjøres av turleder eller annen person utnevnt av turleder.
Turdeltakere som ønsker å bli registrert som medobservatør på turen, gir sitt fulle
navn og telefonnummer til registrator. Vi ønsker at ingen turdeltakere gjør egne
registreringer i Artsobservasjoner uten forhåndsavtale med turleder/registrator på
turene til ØLA. Medobservatører kan selv legge inn bilder på Artsobservasjoner etter at
funnet er registrert. Pass på at bildet viser registrert art.
Svein Olav B. Drangeid, CampanØLA-koordinator
Torsdag 29.04 18.05: Vårblomster på Langhus, Nordre Follo
Vi ser på vårblomster på Langhus, og vi håper også å finne blomstrende krattfiol og
moskusurt, arter som er sjeldne i Nordre Follo.
Vanskelighetsgrad: Litt kupert skogsterreng
Turleder: Geir Arne Evje (97682909).
Lørdag 01.05 og søndag 02.05: Fiolkurs
Todagerskurs som består av to feltdager, lørdag til Hovedøya i Oslo, søndag til
Hole i Buskerud.
Vanskelighetsgrad: begge dager vanlig turterreng.
Turleder: Thomas Marcussen (41563219).
Firbladet 2021-1

9

Tirsdag 4.05 17:00: Tirsdagstur baker Hansen
Hver første tirsdag i måneden fra april til oktober (minus juli) inviterer vi til en
villblomstvandring i byen, der du kan bli kjent med spennende planter i Oslonaturen. Turen starter fra Baker Hansen i Ruseløkkveien.
Vanskelighetsgrad: Dette er lette turer i enkelt terreng.
Turleder: Anders Often (45220213).
Onsdag 5.05 kl.18:00: Vårplanter og moser, Åstad naturreservat, Asker
Åstad naturreservat er kjent for tette bestand av skavgras. Her er også de rødlistede
pelsblæremose og svøpfellmose. Vi vil også lete etter bregner i taggbregneslekta.
Deretter fortsetter vi langs Neselva i en frodig bekkekløft med fosser og stryk. Her
vokser gulveis og ramsløk.
Vanskelighetsgrad: turen er ca. 4 km, hvorav 2 km er transportetappe på vei/
gangvei. Vi prøver å avslutte turen etter 2 timer. Viktig at deltakerne har gode
tursko, fordi det noen steder er fuktig, bar jord, og det kan være glatt.
Turleder: Svein Olav B. Drangeid (91809264).
Søndag 9.05 12:00: Tur til Gressholmen i Oslofjorden
Tørrbakkene på Gressholmen har mange botaniske godbiter å se på.
Vanskelighetsgrad: sti i terreng, ikke spesielt vanskelig.
Turledere: Jan Wesenberg (90888683) og Eva Lieungh (41187718).
Mandag 10.05 18.00: Langhus, Nordre Follo – Fremmedartsdugnad
Fjerning av blåhegg Amelanchier spicata som har spredt seg mye på Langhus.
Vi stiller med søppelsekker til å ha avfallet i. Ta med egne arbeidshansker/
hagehansker!. Det blir bevertning til de frammøtte etter dugnaden.
Dugnadsleder: Geir Arne Evje, tlf. (97682909)
Dugnaden er et samarbeid mellom Langhus kirke, NBF-ØLA, Lokal Agenda
21-forumet i Ski og Naturvernforbundet i Nordre Follo.
Onsdag 19.05 18.00: Bjanes i Nordre Øyeren naturreservat, Lillestrøm
Vi ser på vårblomstring i naturreservatet. Kanskje er vi heldige å finne bleikfiol
også?
Vanskelighetsgrad: Stier i skogen og langs vannkanten.
Turledere: Line Hørlyk (48034902) og Geir Arne Evje (97682909).
Søndag 23.05 13.00: Blåveisstien i Nittedal
Tre generasjoner Lieunghdamer leder tur til Ørfiske via Skåltjern for å se
blåveisblomstring og annet vi finner.
Vanskelighetsgrad: Uten stopp tar turen omtrent 90 min, men blir nok lengre i
botaniseringstempo. Terreng: Sti, noe grusvei, noen våte og bratte partier.
Turledere: Eva Lieungh (41187718) og Helle Lieungh.
Tirsdag 25.05 16.00: Svartelistedugnad på Hovedøya, Oslo
Vi fortsetter lukingen fra i fjor av gravbergknapp Phedimus spurius som
fortrenger den naturlige floraen på kalkbergene. Arbeidet går ut på å luke så mye
gravbergknapp som mulig. Ta med noe å sitte på under lukingen – det er bedre å
sitte og luke enn å stå bøyd. Bevertning etter endt dugnad.
Dugnadsleder: Geir Arne Evje (97682909).
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Torsdag 27. mai 17:30: Vandring langs Sandvikselva i Bærum
Turen er i samarbeid med Buskerud Botaniske Forening og er en del av Bærum
Naturfestival.
Turleder: Kristin Bjartnes (90952045).
Lørdag 29.05 12:00: Hjulvennlig tur rundt Ljanskollen, Hvervenbukta, Oslo
Turen følger turveien rundt Ljanskollen, og vi ser på det som er å finne
umiddelbart langs veien.
Vanskelighetsgrad: tilpasset rullestol- og barnevognbrukere.
Turleder: Jan Wesenberg (90888683).
Tirsdag 1.06 17:00: Tirsdagstur (se 4.05).
Torsdagstur til Drammen
Det blir en tur til Drammen en torsdag i juni. Følg med på våre digitale plattformer.
Turleder: Tore Berg (97503649).
Tirsdag 8.06 16.50: Malmøya, Oslo
Vi ser spesielt på arter av nyperoser, men også alt annet som vi oppdager
underveis.
Vanskelighetsgrad: Enkelte steder er terrenget ulendt, så bruk sko med godt feste.
Turleder: Geir Arne Evje (97682909).
Torsdag 10.06 18.00: Slåttedag på Langhus, Nordre Follo
Slåttedugnad – skjøtsel av eng. Skjøtsel av hensyn til krusfrø på ei eng ved
Langhus stasjon. Det blir slåttegrøt i Langhus kirke til de som deltar.
Dugnadsleder: Geir Arne Evje (97682909).
Dugnaden gjennomføres i samarbeid med Langhus kirke, Lokal Agenda
21-forumet i Ski, Lions Club Langhus og Siggerud, Naturvernforbundet i Nordre
Follo.
Lørdag 12.06 10.30: Sandstangen, Indre Østfold
Sandstangen ligger på østsiden av Øyeren. Det er en rik flora langs strendene her
og i ravinene som skråner ned mot Øyeren.
Vanskelighetsgrad: Litt kupért terreng.
Turleder: Geir Arne Evje (97682909).
Søndag 13.06 16:00: Ravinetur til Veset, Nes
Kulturminnebøndene inviterer til ettermiddagstur, en rundtur med start og
innkomst på Esval miljøpark. Skog og fine blomsterenger.
Vanskelighetsgrad: skog og turvei, godt fottøy nødvendig.
Turleder: Kåre Homble (eventuelt med flere).
Tirsdag 15. juni 18.00: Blomstervandring i Maridalen, Oslo
Vi tenker å gå ut på en odde i Maridalsvannet hvor det er veldig variert natur,
fra helt tørt til myr, fra næringsfattig til kalk, strandkant, barskog og løvskog.
Vanskelighetsgrad: sti, alt innenfor 500 meter.
Turledere: Line Hørlyk (48034902), Geir Arne Evje (97682909), Gunnar Bjune.
Onsdag 16.06 18:00: Kartleggingstur til Heggsjø i Kjekstadmarka, Asker
I N-enden av Heggsjø er det rikmyr og våtmarker. Kun 21 karplanter er hittil
registrert her. Turleder var mye i området for 30-40 år siden. Mulighet for å finne
orkideer og andre rikmyrsarter.
Firbladet 2021-1
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Vanskelighetsgrad: vanlig terreng. Fordel med høye sko som tåler vann (eller
badesko!).
Turleder: Svein Olav B. Drangeid (91809264).
Lørdag 19.06 11.00: Sveve-tur til Mastemyr og Hvervenbukta, Oslo/N.Follo
Vi ser spesielt etter sveve-arter. Dette en spennende lokalitet for disse «trøblete»
artene.
Turleder: Tore Berg (97503649).
Søndag 20.06: Villblomstens dag.
Ca. 20 turer i vårt område. Se egen artikkel, og følg med på nett – nye turer kan
komme til!
Tirsdag 22.06 16.00: Floravoktertur fra Hebekk i Ski til Nøstvet i Ås
Vi ser på og vurderer lokaliteter for rankstarr Carex acutiformis (VU) ved Hebekk,
bakkemaure Galium sterneri (NT) ved Tallaksrud og dragehode Dracocephalum
ruyschiana (VU) ved Nøstvet.
Vanskelighetsgrad: Turen går på gode turveier og stier i lett terreng, men turen er
ca. 4 km en vei – altså 8 km fram og tilbake. Vått på første lokalitet.
Turleder: Geir Arne Evje (97682909).
Torsdag 24.06–søndag 27.06: Florakartlegging Nordre Follo og Lørenskog/Rælingen
To dager kartlegging i Nordre Follo, i skog og myrområder i de nordre delene
av kommunen. Vi skal oppsøke en lokalitet for en mulig smalmarihånd, som ble
observert under kartleggingen i fjor, men som på det tidspunktet ikke var mulig
å bestemme. To dager kartlegging i områdene ved Styggvannet, Østbyputten,
Blåtjern og Ramstadslottet i Lørenskog og Rælingen.
Kartleggingsleder: Geir Arne Evje (97682909).
Søndag 27.06 12:00 og 13:00: Blomstervandring på Mikkelsrud i Aurskog
Mikkelrud er en unik slåttemark full av blomstrende orkideer og slåtteblomster. Bli
med og besøk en av fylkets flotteste slåttemarker.
Det blir vandringer kl. 12:00 og 13:00.
Turleder: Kristina Bjureke (952 00 804).
Tirsdag 29.06 17.00: Myrvandring på Langhus, Nordre Follo
Vi går på Nordre Lauvåsmyra og Bukkestimyra. På Nordre Lauvåsmyra ble
legevintergrønn registrert på 1990-tallet, og på Bukkestimyra ble breimyrull funnet
i 2020 – kanskje gjør vi andre interessante funn der i år?
Vanskelighetsgrad: Lett tur, men vått – vanntett fottøy er nødvendig.
Servering av kake, kaffe og te.
Turleder: Geir Arne Evje (97682909).
Søndag 25.07: Bregnetur til Gruvelia, Romeriksåsen, inn fra Nannestad
Hovedattraksjonen er Akershus’ eneste lokalitet for smørtelg (og innergrense på
Østlandet), dessuten fjellburkne og mengder av bjørnekam.
Bilbasert, parkering i enden av betalt skogsbilvei. Fottur ca 5 km hver vei.
Turleder: Jan Wesenberg (90888683).
Mandag 26.07 17.05: Krusfrø på Langhus, Nordre Follo
Nå blomstrer krusfrø! Ikke mange vet hvordan krusfrø ser ut. På ei eng på Langhus
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har vi slått i to år. Vi ser hvordan krusfrøplantene har det.
Turleder: Geir Arne Evje (97682909).
Onsdag 28.07 17.00: Myggblom i Nordre Follo
Vi ser etter myggblom på et par myrer i nærheten av Langhus
Vanskelighetsgrad: vått terreng, så støvler er nødvendig
Turleder: Geir Arne Evje (97682909).
Tirsdag 3.08 17:00: Tirsdagstur (se 4.05).
5.–8.08: Overnattingstur til Valdres
Overnatting på Røde Kors senter, Merket på Golsfjellet
Vi håper at vi kan bli en gruppe på 25–30 deltakere på turen, men antallet må
selvsagt rette seg etter gjeldende smittevernregler. Medlemmer i ØLA vil bli
prioritert før andre grunnorganisasjoner i NBF. Vi sender senere ut mer detaljer om
turen med bl.a. forslag til lokaliteter til de påmeldte.
Påmelding innen 10. mai 2021. Se detaljer på våre digitale plattformer.
Ansvarlig loeder: Svein Olav B. Drangeid (91809264).
Søndag 8.08 12:00: Dugnad på Lilløyplassen, Fornebu, Bærum
Luking av kanadagullris.
Torsdag 12.08 18.00: Torsdagtur til Drammen (se 15.04).
Torsdag 19.08 18.00: Slåttedag på Langhus
På ei eng ved Langhus stasjon, vokser den rødlistede skjermplanten krusfrø som er
truet på grunn av gjengroing. Vi skal slå enga. Det blir bevertning etter dugnaden
til de som deltar.
Dugnadsleder: Geir Arne Evje (97682909).
Dugnaden gjennomføres i samarbeid med Langhus kirke, Lokal Agenda
21-forumet i Ski, Lions Club Langhus og Siggerud, Naturvernforbundet i Nordre
Follo.
Søndag 22.08: Slåttedag på Mikkelrud, Aurskog
Vi slår gras og hesjer høy som i gamle dager, på skogfinneplassen Mikkelrud i
Aurskog, på en av Østlandets fineste enger. Grunneierne stiller med rømmegrøt.
Dugnadsledere: Kristina Bjureke (95200804), Jan Wesenberg (90888683).
Søndag 22.08 13.00: Langhus, Nordre Follo, Fremmedartsdugnad
Lukedugnad av fremmedarten kanadagullris. Denne fremmedarten er i ferd med
å spre seg til stadig nye områder på Langhus, der den fortrenger den naturlige
floraen. Det blir matservering til de frammøtte etter dugnaden.
Dugnadsleder: Geir Arne Evje (97682909).
Dugnaden er et samarbeid mellom Langhus kirke, NBF-ØLA, Lokal Agenda
21-forumet i Ski og Naturvernforbundet i Nordre Follo.
Lørdag 28.08 10.30: Svartelistedugnad på Hovedøya, Oslo
Vi fortsetter lukingen fra i fjor av gravbergknapp Phedimus spurius som fortrenger
den naturlige floraen på kalkbergene. Bevertning til de som deltar, enten som en
lunsj eller etter endt dugnad.
Dugnadsleder: Geir Arne Evje (97682909).
Onsdag 1.09 17.00: Floravoktertur til Snipetjern i Nordre Follo
Ved Snipetjern ved Taraldrud i Nordre Follo vokser vasstelg Dryopteris cristata.
Firbladet 2021-1
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Vi besøker lokaliteten, vurderer tilstand for plantene og eventuelle trusler.
Vanskelighetsgrad: Vått terreng – gummistøvler er nødvendig.
Turleder: Geir Arne Evje (97682909).
Tirsdag 7.09: Tirsdagstur (se 4.05).
Søndag 12.09 10:00: Svartelistedugnad på Nakholmen, Oslo
Dragehode er en sjelden plante som trues av gjengroing. Vi holder dugnad for å
luke bort grav- og sibirbergknapp. Etter retur til Oslo byr foreningen på lunsj til
alle som deltar.
Dugnadsleder: Ivar Holtan (90017120) og evt. flere.
Torsdag 16.09 17.00: Torsdagstur til Drammen (se 15.04).
Søndag 19.09 kl. 11:00 Svartelistedugnad Ekebergskråningen
Vi inviterer til dugnad for å fjerne mispel-arter som truer den naturlige floraen.
Etter dugnaden spanderer vi pizza på de fremmøtte.
Dugnadsleder: Anders Often (45420213).
Lørdag 25.09 kl. 11:00 Pøbelgrandugnad på Løkeneshalvøya
Også i år har vi dugnad for å fjerne ungplanter av edelgran som har spredt seg
og truer sjeldne planter i naturreservater og landskapsvernområder. Hvis det blir
noenlunde fint vær, blir det servering av mat nede ved stranda.
Dugnadsleder: Svein Olav B. Drangeid (91809264).
Tirsdag 5.10 17:00: Tirsdagstur (se 4.05).
Torsdag 14.10 17.00: Torsdagstur til Drammen (se 15.04).
Søndag 17.10, kl. 11.00 Mosenes dag langs Ljanselva
Vi ser etter sjeldne og vanlige moser langs Ljanselvas nedre deler. Mosefloraen er
her fra før av lite undersøkt.
Vanskelighetsgrad: Det er en fordel med gode sko, som tåler fuktig jord og leire.
Turleder: Svein Olav B. Drangeid (91809264) og Daniel Skoog.

Skriv artikler til Firbladet
Firbladet er medlemsbladet til Østlandsavdelingen i Norsk Botanisk Forening.
Her kan alle medlemmer skrive korte, planterelaterte artikler, helst fra vårt distrikt,
turreferat o.l., og sende inn bilder hvis det er noe du vil dele med de andre medlemmene våre. Det blir et mer levende blad hvis det er flere bidragsytere. Slik gjør du:
1. Skriv en artikkel og send den som en helt enkel brødtekst. Ikke lag noen som
helst utforming; det ordner redaksjonen.
2. Legg ved bilde som eget vedlegg. (Det er lov å sende bare et fint bilde også, uten
artikkel.)
3. Send til firbladet(at)nbf-ostland.no. Eventuelle beskjeder og kommentarer
kan du skrive i e-posten.

Tidligere utgaver

Vi har et lite restlager av tidligere utgitte Firbladet og Blyttia. Ta kontakt

med ØLA-styret hvis du vil ha noen tidligere utgaver. E-post: styret(at)nbf-ostland.
no. Vi minner også om at alle utgitte nummer av Firbladet ligger elektronisk tilgjengelig på ØLAs hjemmeside: www.nbf-ostland.no
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I år er det 20. gang vi arrangerer
Villblomstenes dag i Norge. Her
i ØLA har vi satt oss som mål å
arrangere (minst) 20 turer denne
dagen for å markere dette søndag den
20. juni 2021. Så det er to ting å feire
i foreningen i år: ØLA er 50 år og
Villblomstenes dag er 20 år!
Villblomstenes dag er et felles
nordisk samarbeid mellom de
botaniske foreningene i Norge,
Sverige, Danmark, Finland, Island og
Færøyene. For to år siden kom også
Grønland med.
I Danmark har Villblomstenes dag
blitt arrangert siden 1988. Flere av de
nordiske landene har siden hengt seg
på og i 2002 kom Norge og Sverige
med.
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På denne dagen arrangeres
blomstervandringer i mange nær
miljøer i hele landet og Norden
samtidig. Her tar faglærte
botanikere og dyktige amatører med
lokalbefolkningen på tur for å se å
lære litt om hva som vokser i deres
nærmiljø. Et hyggelig lavterskeltilbud
som de aller fleste kan være med på.
Svært mange vet ikke så mye om hva
som vokser «rett utenfor stuedøra
deres» og synes det er veldig lærerikt
å være med på en slik tur. Ofte er det
lagt inn en rast så man kan sitte og
snakke litt og bli litt kjent også.
Det er et rikt botanisk mangfold
i Norge med mer enn 1500 ville
blomsterarter: «En rikdom å glede seg
over, og en arv å verne om!»
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VILLBLOMST-TURER I ØLA
20. JUNI 2021

1. Asker: Syverstadbråten. Turleder:
Svein Olav Drangeid
2. Aurskog-Høland: Mikkelrud.
Turleder Per Madsen
3. Bærum: Kalvøya. Turleder Kristin
Vigander
4. Bærum: Lilløyplassen. Turledere
Signe Magnus og May Berthelsen
5. Frogn: Hallangspollen. Turleder
Siri Khalsa
6. Lørenskog: Vallerud. Turleder
Audun Åby
7. Nannestad: Turleder Kåre Homble
8. Nesodden: Nesoddparken.
Ragnhild Hokholt
9. Nordre Follo: Langhus. Turleder
Geir Arne Evje
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May Berthelsen var villblomstenes dag
koordinator i NBF fra 2005 til 2017.

10. Nordre Follo: Svartskog. Turleder
Bjørn Gunnar Ganger
11. Oslo: Alnaelva. Turledere Eva
Lieungh og Solveig Bua Løken
12. Oslo: Bygdøy. Turleder Klaus
Høiland
13. Oslo: Kjelsås. Turleder Hanne
Utigard
14. Oslo: Maridalen. Turleder Gunnar
Bjune
15. Oslo: Østensjøvannet. Turleder
Jan Wesenberg
16. Oslo: Røverkollen, ettermiddags
tur. Turleder Jan Wesenberg.
17. Rælingen/Lørenskog: Sandbekk
stua/Åmotdammen. Turledere Line
Hørlyk og Kari Roe Lenvik
18. Skedsmo (Lillestrøm): Farseggen.
Turledere Simen Hyll Hansen og
Carina Rose
19. Ås: Breivoll gård. Turleder
Anders Often
20. Ås: Syverud. Turledere Siri Lie
Olsen og Jørn Olav Løkken
VELKOMMEN PÅ TUR!
Firbladet 2021-1
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Mer info om turene finner du på
villblomstenesdag.no, nbf-ostland.no
og botaniskforening.no.
Vær oppmerksom på at flere turer
kan komme til etter at Firbladet har
gått i trykken, eller turer kan bli
avlyst pga. koronasituasjonen eller
andre ting som kan oppstå. Følg med
på nett.
Vil du være med å være turleder
med egen tur eller være medturleder
på noen av de nedenstående turene
så hadde det vært kjempefint. Vi
har fadderordning og gir opplæring.
Bare ta kontakt med leder for
aktivitetsgruppa: sveindrangeid(at)
gmail.com.

På kryss og tvers ...
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«Årets bilder 2020»

5
ble vist på Zoom 5. janu
ar 2021. I ØLA startet
JAN
nyåret med et nettmøte
2021
med fremvisning av
medlemmenes bilder fra året
som hadde gått med 27 deltakere
ØLAs julemøte ble
klistret til skjermen. Eva Lieungh
9
avholdt som nettmøte på
hadde satt sammen de innsendte
Zoom den 9. desember
DES
bildene og ledet oss gjennom en
2020. Dette ble året da vi
2020
spennende og variert reise i norsk
måtte tenke annerledes
flora. Hun introduserte visningen
rundt alle aktivitetene våre. Da det
med et bilde av smånøkkel, som
fortsatt nå på slutten av året var
har en bra bestand på Gressholmen,
restriksjoner rundt å møtes slik vi
der hun drev med feltarbeid i
tradisjonelt har gjort, måtte også
sommer. Audun Åby startet kvelden
julemøtet gjennomføres digitalt.
med et bilde av rosa tysbast som
På en ny kreativ måte, som også
blomstret i Østmarka allerede i
ble historisk i ØLA, hadde Geir
mars. Så fulgte vårblomstrende
Arne Evje laget og satt sammen
gullstjerner og hvitveis. Gjøkesyre
mange finurlige spørsmål om
på en mosegrodd stubbe viste litt
planter på Kahoot til en spennende
av skogens magi. «Årets villblomst
«Julequizt». Det var 17 engasjerte
2020» skogstorkenebb fra Sigdal, en
medlemmer som deltok og hadde
spesiell ryllik som var helt mørk lilla
det morsomt sammen et par timer
og et bilde som viste hvor vakker
denne førjulskvelden. Til slutt var
en veikant kan være i blått og hvitt
det tre unge damer som kalte seg
tett-i-tett med blåkoll og hvitkløver.
«Tromsøpalmene» som ble utropt til
Han fortalte at han var en del ute i
kveldens vinnere. Gratulerer til Ida
kajakk og vi fikk blant annet se en
Marielle Mienna, Thea Tuseth og
vassgro i blomst fra elva Simoa. Sist
Ingegjerd Meyer, som har fått tilsendt fikk vi se de flotte kjempesoleiene
ØLA jubileums-T-skjorte i premie i
i Langvannet i Lørenskog. Sidsel
posten.
Skaug er designutdannet og bruker
Line Hørlyk mye villblomster i sine design
som blir til gavepapir, tekstiltrykk
og kort blant annet. Hun viste oss
først et vakkert bilde av årets siste
Firbladet 2021-1
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prestekrage i blomst fra Espedalen
tatt så sent som 29.oktober. Av rota
til tepperot kan man utvinne en
vakker rød farge i sprituttrekk, kalt
tormentil, som også gjør seg godt
på bilde. Mange små buketter og
blomsterhoder som fløt i vann pirret
fargesansen. En delikat mogopbukett
var et hyggelig vårminne. Så fint å se
den kreative siden ved botanikken.
Kristin Viganders bilder startet i
det blå. Store mengder blåveis, så
vakkert, fra Kolsåstoppen i Oslo,
fulgt av dragehode fra Kalvøya i
Bærum. Også vist i knoppstadiet.
Enghumleblom, karve, knollmjødurt
og skogvikke. Så fikk vi se sjeldne
smalsøte fra Malmøya. Avslutningsvis
presenterte hun bilde av «Årets
villblomst 2021» som akkurat var blitt
kåret, og vi deltakerne var de første
som fikk nyheten – bergveronika.
Jan Wesenberg overtok stafett
pinnen herfra og tok oss med inn i
Nordmarka fra Nittedalsida og pre
senterte en morsom liten sak, myr
kråkefot i Abbortjern, som har veldig
18

Foto: Eva Lieungh
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Smånøkkel Androsace septentrionalis

Engens alla blommor

få forekomster i Oslomarka. Så fikk
vi se levermosen rødmuslingmose,
ganske rød i fargen og ganske sjelden
og som i nærbilde ser ut som en
oppslått bok. Den kan påtreffes i
bratte bekkekløfter i gammel gran
skog. I et overrisla snøleiehabitat i
Veslekollen ved Varingskollen vokser
en bestand av krypjonsokkoll, som
blir oppfattet som vill i dette området,
men den er vanligere dyrket i hager.
Vi fikk så se bilde av den eneste
lokaliteten av marisko på Romerike.
Den er i Nittedal og blomstret med ca.
30 skudd i år. På grensa til Nannestad
er det område med rike bergarter,
kambriosilur. Med ny innergrense
for Østlandet fant han her bregnen
smørtelg i sommer. Et typisk trekk
for denne relativt store bregnen er at
sporehusene sitter langs kanten av
bladfinnene. På menyen stod også
myrflangre, hvitmure og vårveronika.
Svein Olav Drangeid tok oss med
sør i Akershus og videre nedover mot
Sørlandet. Han startet også med et
vakkert blåveisbilde, men dette var
Firbladet 2021-1
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Krusfellmose Exsertotheca crispa

og russeburkne og sudetlôk fra
Vinstra. Som for så mange av oss var
det Norgeserie i dette koronaåret som
brakte oss til mange nye spennende
lokaliteter rundt om landet. Geir Arne
nevnte også viktigheten av det burde
opprettes regionale rødlistekategorier
for planter som er veldig sjeldne et
sted, men som kanskje er vanligere
et helt annet sted i landet, og dermed
ikke på den nasjonale rødlista. Så
det er noe vi i NBF bør jobbe med
fremover. Bjarke Andersson er
fotograf i særklasse. Han avsluttet
kvelden med noen fantastiske bilder
fra Dovre. Her blomstra rødsildre i
store mengder, nærmest gjennom is,
den 20.mai. Mogop også i enorme
mengder akkurat i snøsmeltingen.
Krekling ser vi oftest når den har
bær, men her fikk vi se et nærbilde
av blomsten. Og så hadde han med
et bilde av fjellnøkleblom. Fra Suli
tjelma og området litt nordafor fikk vi
se bilder av kongsspir, fjellsolblom og
lodnemyrklegg. Salige satt vi tilbake
med mange vakre sommerminner. Det
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fra kalklindeskog i Asker, hvor det
også finnes mange sjeldne moser.
Smågullstjerne med sine trådtynne
blader har to lokaliteter i Asker,
fortalte han, og denne planten finnes
bare i «ØLA sitt område». Bilde av
søstermarihånd fra Telemark med
tjæremalte hus i bakgrunnen var
idyllisk. Fra Flekkefjord fikk vi
se steinstorkenebb. Den er ettårig
og i NT-kategori (nær trua). Men i
romjula fant han igjen mange nye
småplanter. Fra en augustkveld i
Semsvannet i Asker hadde han tatt
bilde av nøkketjønnaks under vann.
Så lenge det ikke er snø og frost
kan man botanisere og fra et par
milde novemberdager kunne han
presentere en blomstrende saronnellik
fra Kristiansand og en smaltistel fra
Søgne. Geir Arne Evje hadde bilde
av blomstrende tysbast fra enda
tidligere på året enn Audun først i
kveldens visning. På Langhus var det
en busk som blomstret den allerede
26.januar! Det må være ny rekord
på tidlig blomstring? Uansett et
vakkert skue å møte på en (vinter-)
vårdag i skogen. Moskusurt er lett å
overse, her må man ha øynene med
seg. Krusfellmose kan man finne i
skyggefulle bekkekløfter. Geir Arne
er frytlelig glad i frytler og i dag viste
han oss et bilde av markfrytle. Så var
vi innom bleikfiol fra Bønsnestangen
ved Tyrifjorden, myrflatbelg ved
Semsvannet, gullmyrklegg fra Finse

var en kjempehyggelig «tur» gjennom
vanlig vakker veikantflora, vannkant,
trolske bilder fra eventyrskogen,
kunstneriske vinklinger og sjeldne
arter. Vi koste oss denne kvelden med
alle de flotte bildene og historiene
rundt. Som vi gleder oss til det
begynner å blomstre igjen! Tusen takk
til alle som hadde sendt inn bidrag.
Line Hørlyk

ØLAs årsmøte

10
ble avholdt den 10. mars
2021. På grunn av den
MAR
vedvarende korona
2021
pandemien, som nå har vart
et helt år, ble det et nettmøte på Zoom
denne gangen også, med Per Madsen
som møte- og teknisk leder. Det var
14 medlemmer som deltok. Møtet
startet kl. 19.00 og leder Line Hørlyk
ønsket alle velkommen. Det var ingen
innsigelser til innkallingen og til å
underskrive protokollen ble Bernhard
Kløw Askedalen og Felix Hernandez
Nohr valgt.
Årsberetningen:
Pr. 31.12.2020 hadde ØLA 805
medlemmer, hvorav 226 er
studentmedlemmer. Det er 48 nye
medlemmer som hadde meldt seg inn
i løpet av 2020, og det er veldig bra
med tanke på den tiden vi er inne i
med færre møteplasser. Til tross for
at Norge har vært nedstengt i nesten
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hele 2020 med strenge restriksjoner
rundt det å samles og å reise, har vi
faktisk klart å gjennomføre mange
av aktivitetene i tur- og møtelista
vår. Mye måtte avlyses på våren
og forsommeren, men i sommer og
høstsesongen sank smittetallene mye
og flere turer kunne gjennomføres.
Spesielt alle slåtte og lukedugnadene
våre fikk vi gjennomført med ganske
godt oppmøte alle sammen. Det er
ikke meldt om smitte på noen av våre
arrangementer. Turledere har fått
instruksjon rundt smitteverntiltak og
vi har hele tiden fulgt gjeldene råd
fra Folkehelseinstituttet (FHI) og
har hatt påmelding og deltakerlister
på alle turene våre. Når det gjelder
styremøter har måttet omstille oss og
ruste opp digitale kunnskaper. 14 av
17 møter har blitt avholdt på Zoom
og det har det vært mest positive sider
ved, da vi kan møtes oftere og slipper
å reise så mye. Også høstens foredrag
fikk digital plattform.
Det er utarbeidet ny firblad-logo og
laget noe nytt materiell så det er klart
til ØLA sitt 50 års jubileum i 2021.
Regnskap og budsjett:
Vi har god økonomi mye på grunn av
stor dugnadsinnsats for å verne om
sårbare arter. Midler vi mottar blir
utbetalt i etterkant og etter at rapport
er skrevet og godkjent. I regnskapet
har vi nå kr. 807 714,48 i egenkapital
og et overskudd på kr. 150 573,89.
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I budsjettet har vi bl.a. satt av en
sum til noen spesielle aktiviteter
og materiell i forbindelse med
50-årsjubileet, men disse vil bli
stående til det er mulighet til å samles
fysisk igjen, og jubileumsfest som var
planlagt høsten 2021 har vi flyttet et
år fram i tid grunnet pandemien.
Innkomne forslag:
Vi hadde fått inn et forsalg fra Aurora
Nedregård Devold, som ønsket at
vi av og til arrangerte noen turer og
feltkurs som også rullestolbrukere
kan være med på. Denne saken har
vi også videresendt vi til hovedstyret
i NBF. Vi skal jobbe med å være så
inkluderende som mulig, men turer
ute i felt kan bli en utfordring. Men
vi skal ha det med i planleggingen
og bli flinkere til å merke ut turer
der det er mulig. Vi har alltid med
navn og telefon til turleder, samt
lett beskrivelse av turen på alle
arrangementene våre og vi oppfordrer
til å ta kontakt hvis det er noe man
lurer på. Flere av våre turer går
langs gangveier og på skogsbilveier,
spesielt på Villblomstenes dag. Det
står i vedtektene våre at alle deltakere
har ansvar for seg selv på våre
arrangementer. Turleder står fritt til å
legge opp sin tur trenger ikke lastes
for ekstra tilrettelegging dersom hen
ikke har kapasitet til det. Men det
var absolutt på sin plass og ta opp
denne saken og slike saker skal få
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større plass i planleggingen, men det
kommer an på hvilke ressurser vi har
til rådighet.
Valg:
De fleste styremedlemmene tok
gjenvalg. To styremedlemmer tok
ikke gjenvalg til ØLA-styret, men
fortsetter sine verv i aktivitetsgruppa
CampanØLA og i Firbladetredaksjonen. Det var Geir Arne
Evje og Simen Hyll Hansen. Til
ØLA styret kom det inn to nye, det
er Henrik Andreas Torp og Sverre
Lundemo. Til aktivitetsgruppa fikk
vi også et nytt medlem, det er KajAndreas Hanevik. Styret konstituerer
seg selv på neste styremøte etter de
behov vi har i en voksende forening.
Valgkomiteen har bestått av Lise
Grønnerød Huseby og Bernhard Kløw
Askedalen.
Styret for 2021:
Leder: Line Ø. Hørlyk (på valg 2022)
Kasserer: May Berthelsen (på valg 2022, tok
gjenvalg for 1.år)
Styremedlem/Lokalflora: Jan Wesenberg (på
valg 2022, valgt som styremedlem til 2023)
Styremedlem/Web: Per Madsen (på valg
2022)
Styremedlem/Floravokter: Bjørn H. Smevold
(på valg 2022)
Styremedlem/Aktiviteter: Svein Olav
Drangeid (på valg 2022)
Styremedlem: Eva Lieungh (på valg 2022)
Styremedlem: Sverre Lundemo (ny, på valg
2023)
Styremedlem: Henrik Andreas Torp (ny, på
valg 2023)
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Kontaktperson Kryptoklubben – Ung
Botaniker: Bernhard Kløw Askedalen

plantene og hvordan sopp og planter
møtes gjennom mykorrhiza.

Firbladet:
Redaktør:
Jan Wesenberg (på valg i 2022)
Redaksjonsrådet:
Per Madsen
Anders Often
Line Hørlyk
Simen Hyll Hansen
Svein Olav Drangeid (ny)
Geir Arne Evje (ny)

27. januar holdt doktor
gradsstipendiat Ida Marielle 27
JAN
Mienna et digitalt foredrag
for et stort publikum. Tema 2021
var droner og fjernmåling
i overvåking av planter. Hun snakket
om overvåkning av skoggrensa i
klimasammenheng, og om hvordan
man kan bruke droner til å identifisere
plantearter.

Revisor
Brita Stedje (på valg 2022)
Aktivitetsgruppe CampanØla
Leder/styremedlem: Svein Olav Drangeid
Medlemmer: Tore Berg, Geir Arne Evje,
Simen Hyll Hansen og Kaj Andreas Hanevik
(ny).

Tre YouTube-foredrag

11.november holdt profes
sor emeritus Klaus Høiland
11
et digitalt foredrag for
NOV
omtrent 80 tilhørere.
2020
Temaet var soppenes
forhistorie, deres betydning for land
22

Bergveronika i Engerdal

Norsk Botanisk Forening har ved
en omfattende avstemning valgt
bergveronika Veronica fruticans som
årets villblomst 2021. Bergveronika
er en kjent og kjær fjellplante som
Firbladet 2021-1

Foto: Jan Wesenberg

Styret takker alle med verv for
innsatsen i året som har gått, ønsker
de tre nye velkommen til den
hyggelige styregruppa vår og ønsker
alle lykke til i sine verv, og håper at
alle holder seg friske og raske i det
kommende året. En blomsterhilsen
i form av gavekort har blitt sendt i
posten til alle som har verv.
Line Hørlyk

Årets villblomst,
bergveronika, og
årets tranebærløft

Foto: Jan Wesenberg

24. mars holdt Firbladredaktøren Jan Wesenberg
24
et foredrag om knopp- og
MAR
kvistkjennetegn på våre
2021
viktigste ville løvtrær, som
erstatning for vår årlige knopp- og
kvisttur i ØLA.
Alle tre foredragene er tilgjengelig
på YouTube på kanalen til Norsk
Botanisk Forening.
Eva Lieungh

Småtranebær (tv), stortranebær (th)

vokser i kalkrike berg og rasmarker.
Nytt av året er at vi i tillegg
til årets villblomst også velger et
årets kartleggingsløft. I år er det
tranebærartene. Bli med og kartlegg
småtranebær og stortranebær, så
vi får et bedre bilde av hvor de
forekommer – hvor langt ned i
lavlandet småtranebær fins og hvor
høyt opp mot fjellet vi kan finne
stortranebær. Registrer med foto på
Artsobservasjoner eller samle inn
herbariemateriale!
Firbladet 2021-1

Hemulens
herbarium

Det har i år kommet en ny bok
om blomster for barn. Den heter
Hemulens herbarium og viser
tegninger med tekst til av omlag 100
vanlige blomster i Norden og deres
biotoper. Disse utforskes sammen
med Mummidalens botaniker
Hemulen som er tegnet av Tove
Janson. Her lærer du også hvordan
du kan lage din egen blomsterpresse,
tørke planter m.m. Boka har også
fokus på miljøforandringer.
Päivi Kaataja, Tove Janson: Hemulens
herbarium. Cappelen Damm, 2021
ISBN: 9788 202682651
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Mitt møte
med Norsk
Botanisk
Forening
Klaus Høiland samler et lydhørt publikum

Mitt første møte med Norsk
Botanisk Forening? Det var en plakat
som hang i en gang på Blindern,
Fysikkbygningen kanskje, høsten
1968. Den annonserte et foredrag
om planter rundt Middelhavet med
vekt på Provence. Hadde vært
artig, men det var sikkert ikke
noe som grønnskollinger kunne
gå på. Jeg hadde akkurat begynt
å studere. Kjemi var hovedsaken,
men hadde slengt meg på et par
botanikk-kurs også, mest for gøy.
Men Norsk Botanisk Forening lød
for høyttravende for meg, tenkte at
å troppe opp der var jeg sikkert ikke
kompetent til.
24

Planter var uansett min store
lidenskap, og har alltid vært det.
Men kjemi var også en lidenskap,
så valgets kval ble stort. Skulle jeg
studere «matnyttig» kjemi og sikre
meg jobb i en eller annen kjemisk
bedrift, eller skulle jeg velge en mer
usikker karriere innen botanikken.
Professor Haakon Haraldsens
kjemiforelesninger med knall og
kulør var absolutt noe jeg likte. Men
professor Rolf Y. Bergs begeistrete
utlegninger om all verdens planter,
med lysbilder fra Middelhavet og
California, og med halve Botanisk
hages blomsterprakt inn i auditoriet
tok kaka! I tillegg kom Per Størmers
Firbladet 2021-1

Foto: Hanne Utigard

Klaus Høiland
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Foto: Elin Conradi

nøyaktige gjennomgang av Norges
flora med hans egne tegninger
på tavla og herbarieark. Rolf Y.
Bergs sans for de store linjene i
systematikken og Per Størmers
omhyggelige vekt på viktige detaljer
syntes jeg var en kombinasjon som
var det beste som hadde skjedd
botanikken, like mye som duoen
Lennon-McCartney hadde skjedd
popmusikken. – Her må sies at jeg
alltid har vært like intens Beatles-fan
som botanikk-fan, og faktisk er det
slik at jeg assosierer enkelte funn av
planter med den Beatles-låta som på
tidspunktet var mest populær. – Mye
av fritida ble brukt til å snuse rundt
i skog, vann og strand etter planter,
gjerne med et geologisk kart for å
finne ut hvor det er kalkgrunn og
lovende «jaktmark».
Jeg mener jeg ble medlem i 1970
da Liv Borgen overtalte meg på et
lab-kurs hun ledet, husker ikke hva,
men mulig at det var planteanatomi,
med Julie Kjennerud som foreleser,
mulig noe helt annet. Også et kurs jeg
likte godt. Å få Blyttia dumpende i
postkassa var ikke så verst. Må nok
innrømme at ekskursjonsreferatene
var mest spennende, med tanke på
hvilke steder jeg burde oppsøke.
Det første foredraget jeg overvar
var professor Rolf Nordhagen som
hadde vært i fjelltraktene i Nordmøre
og studert planter som kunne ha
overvintret siste istid. Kona Monna

ØLAs turleder-general gjennom et
par generasjoner, Finn Wischmann
(1918–2011).

og assistent Sverre Løkken var også
med. Den ærverdige professoren
satt på en stol og dirigerte showet.
Tilhørerne var mest botanikere fra
Tøyen, studenter, og et par gutter,
rundt 12–13, den ene mørk, den andre
lys. De oppførte seg ikke som Knoll
og Tott, men jeg kalte dem likevel det.
Jan og Karl heter de, og førstnevnte
er redaktør av Blyttia og Firbladet og
spellmann på fele, torader og sikkert
noen instrumenter til.
Den første turen, så vidt jeg
25

husker, var ledet av nok en botanisk
legende, Finn Wischmann. Vi startet
ved Gjellebekkmyrene der han viste
oss noen avblomstra myrflangrer og
andre orkideer. Så gikk vi nedover
Assdølsjuvet hvor vi så huldregras og
andre planter typisk for skyggefulle
kløfter. Finn holdt også interessante
foredrag om norske orkideer med
bilder av samtlige arter som fins i
Norge.
Et annet minneverdig foredrag
holdt Rolf Y. Berg, som hadde vært
på forskningsreise til Australia og
viste bilder av denne verdensdelens
fargerike flora. Særlig fortalte
han om planter hvis frø spres med
maur, myrmekokori, et av hans
spesialområder. Jeg slapp etter hvert
også til med foredrag. Mitt første var
om plantene på sanddynene på Lista.
Etter hvert begynte også jeg å
lede turer. Den første turen gikk
til Bygdøy i 1972, fra Huk til
Frognerkilen. Interessant å lese
oppatt de gamle tur-referatene som
sto i Blyttia. De kan av og til fortelle
hva som fantes da og ikke nå. På
Bygdøy er f.eks. lokaliteten med
storandemat og langstarr blitt borte
for lengst. Dessverre noterte jeg ikke
særlig med fremmedarter. Det skulle
vært interessant å lese hvor mye det
var da i forhold til i dag. Den mest
spennende sommerekskursjonen
jeg ledet var i 1984 først til
Junkerdalsura-Solvågvatn og så
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til Tjoarvihytta-Balvatn sør for
Sulitjelma med mange spesielle
arter som grønlandsstarr, marisko,
brannmyrklegg, lapprose, grynsildre,
svartbakkestjerne, bergjunker og
hybriden dens med bergfrue.
Deltakerne var alt fra
botanikkstudenter til ivrige amatører,
egentlig en ganske broket forsamling,
ikke alltid like lett å holde styr på.
Ved Balvatn gikk to litt ut av syne
og plutselig forsvant. Heldigvis kom
de tilbake til Tjoarvihytta i løpet
av kvelden. Da hadde de vært langt
inne i Sverige og funnet en svensk
oppmerket turiststi, som boms
stoppet på grensa og ble erstattet
med noen små varder. Kompasset
fikk dem videre på rett veg. En av
de mest ivrige av turdeltakerne,
hun var riktignok ikke med til
Junkerdalsura-Balvatn, var Edith
Gärtner, sjukepleier med en tRillende
bergensdialekt og et like tRillende
humør. Omkvedet var: «Oy, kan det
viRkelig være!» hver gang vi fant
noe som hun ikke hadde krysset av
i sin omfangsrike notatblokk. (R for
skarrende finbergensk.) Hun kan på
mange måter representere de ivrige
amatørene på turene på 80-tallet.
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Ramsløk-rovdrift
i reservat

Foto: Inger Johanne Aag

Geir Arne Evje
og Jan Wesenberg

Snauplukket ramsløkpopulasjon i
Ekebergskråningen naturreservat våren 2020

Vi står igjen foran en ramsløk
blomstring. Et av vårens store
eventyr, men som for hvert år blir
bitrere og bitrere. 2020-sesongen ble
et toppunkt – både fordi ramsløkboomen fortsatt er på oppadgående
og på grunn av den nye ”alle ut i
naturen”-bølgen vi merket i det
første koronaåret. I fjor var året
da vi for alvor ble klar over hva
som skjer under ramsløksesongen
i våre to viktige naturreservater
med ramsløkpopulasjoner,
Ekebergskråningen i Oslo og
Kjaglidalen i Bærum – og
generelt i de ofte små og spredte
Firbladet 2021-1

ramsløkpopulasjonene her på artens
innergrense på Østlandet.
I fjor gjorde Inger Johanne Aag
oss klar over skamplukkinga som
skjedde på Ekebergskråningen. Det
var bare rester igjen med ramsløk
i naturreservatet. Folk på jakt etter
ramsløk plukket blader og gravde
opp planter. Den normalt livskraftige
ramsløkbestanden naturreservatet ble
et begredelig syn. Etter at folk hadde
forsynt seg, var det knapt et blad
igjen. Det går en godt opptråkket sti
inn til ramsløkforekomsten. Her er det
tydeligvis stor trafikk hit.
Det er en reell fare for at
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populasjonen forsvinner. Ramsløk
er ikke en truet art i Norge, men det
er få bestander i Oslo-området. Men
viktigst, Ekebergskråningen er et
naturreservat, og der er det forbudt å
plukke planter.
Ramsløk er de siste årene blitt
et must for mange kokker. Oslos
kulinariske topprestauranter bruker
mye ramsløk. Vi har sett et eksempel
på en kokk som åpent har sagt
til pressen at han henter ramsløk
på Ekeberg. Og vi vet at det er
nyttevekstsider som har oppfordret
folk til å bruke Artskart for å finne
ramsløkbestander å beskatte.
I fjor hadde vi kontakt med
Fylkesmannen (nå Statsforvalteren)
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”Ramsløkchausseen” fram til
populasjonen i 2020

Grop etter oppgravd ramsløkplante

Firbladet 2021-1

Alle foto: Inger Johanne Aag

På mange planter er det ikke
et blad igjen

og Statens naturoppsyn, og det ble
satt opp plakater ved bestanden.
Plukkingen fortsatte likevel.
Vi hadde også oppslag i pressen,
takket være den utrettelige
miljøjournalisten Ole Mathismoen.
Vi har vært i kontakt med
Artsdatabanken om det er mulig
å få skjermet opplysninger om

ramsløkpopulasjoner nær artens
utbredelsesgrenser, der det ikke er
store mengder av arten, men fikjk
som svar at det nok ikke lot seg gjøre.
Vi tar i år på nytt kontakt med
forvaltninga, og ønsker også
å få til et frivillig vakthold på
Ekebergskråninga.

Botanisk stormaktspolitikk?
Amerikansk skjoldbærer Scutellaria
lateriflora er en ganske sjelden
fremmedart enn så lenge i Norge. Den
dukket opp i hagen min på Blåkollen
en tid tilbake, muligens fuglespredd,
og det var floravokter i ØLA Bjørn
Smevold som identifiserte den. Tore
Berg kom så sporenstreks for å ta
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noen belegg. Han kunne fortelle at
amerikansk skjoldbærer bare har ett
kjent voksested i Oslo og Akershus
– en fin bestand foran den russiske
ambassaden. Nesten litt for pussig
kombinasjon til å ikke begynne å
tenke konspiratorisk.
Line Hørlyk
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Anders Often
Selv om jeg ikke er svært gammel i
det botaniske gamet, husker jeg godt
hvordan det var på 1980–90-tallet.
For eksempel rundt Oslo. Og denne
min botaniske erfaring fikk et kraftig
løft fra 1986 da jeg som BB210student begynte å dra på tur med Finn
Wischmann.
En opplevelse fra den gang –
sammenlignet med nåtilstand for
fremmede arter har bitt seg fast:
Det er fra Lindøya. Vi gikk i land
på østre brygge og botaniserte oss
vestover øya. Kikket på kalkskog,
strandeng og varierte kantsoner,
kalktørrberg. Finn så som vanlig på
alt, og mens vi ventet på båten gikk
han gjennom arket med kryssliste og
30

Anders Often med kjempespringfrø

satte skråstreker over arter vi hadde
sett…tror jeg – slik sett burde denne
krysslista finnes på Botanisk museum,
men det kan hende at jeg husker feil
her, og at Finn ikke tok kryssliste
denne dagen – for på Lindøya var han
tross alt godt kjent, og kanskje følte
han det som unødvendig.
Uansett. Det som sitter igjen fra
turen er rik kalknatur. Mange arter, og
knapt forvillede hageplanter. Nå var
dette siste ikke planter Finn var særlig
interessert i, så han kan ha skånet oss
for det som var av dette på Lindøya –
allerede den gang. Uansett, det var et
aldri så lite sjokk for meg å botanisere
på de samme steder i 2016 – altså 30
år senere. Nå var tørrberg overtatt
Firbladet 2021-1

Foto: Hanne Utigard

Trykket av
fremmed
arter øker

av grasløk og gravbergknapp. Det
var store mengder forvillet storlind
i kalkfuruskogen. Mye forvillede
mispler – mange steder. Digre kloner
med gravmyrt. Syrin i tette kratt.
Noe av det samme kan man
oppleve nesten hvor som helst
man botaniserer i Oslo-området,
på gjenværende natur omkranset
av by og bebyggelse: Det kommer
nesten alltid med ganske mange
fremmedarter på krysslista. Og mye
at dette er nyfunn. Det er ikke like
lett å finne nye lokaliteter for rødlista
eller lokalt sjeldne arter – men det
skal sies. Det er ikke helt sjeldent det
heller: Oslonatur er mosaikkpreget
og artsrik. Og dynamisk til å være i
Firbladet 2021-1

Kalkrygg på Lindøya ganske overgrodd
med gressløk og gravbergknapp

Norge.
Litt det samme erfarte Asle
Bruserud og jeg også rundt 2000 da vi
gikk opp 132 krysslister for Helgøya
og Nes, Ringsaker kommune, lister
tatt opp for første gang i 1958–61, av
samme Finn, altså Finn Wischmann:
Artsantallet i 2000 var betraktelig
større enn for førti år siden, i 1958–61
av Finn fartet rundt. Men det hadde
skjedd en utskiftning av arter: En del
sjeldne og kresne myr-, sumpskog-,
kalkskog- og kulturlandskapsarter
var forsvunnet, eller var gått kraftig
tilbake. Mens det var kommet inn
mange nye forvillede hageplanter, og
nye hitch-hiker-ugras. Dette gjorde
at områdets totale artsantall var
31

Foto: Anders Often

Skråning på Bleikøya helt deklket av
gravbergknapp og filtarve

gått betraktelig opp, men det hadde
skjedd en utskiftning fra sjeldne og
rødlista arter til nye, mer eller mindre
invaderende arter. Men det skal også
sies: Det var ikke svært mange av de
truete artene som var forsvunnet helt.
Men ganske mange var gått kraftig
tilbake over en førtiårsperiode.
På Nes – og spesielt den rike
Helgøya midt i Mjøsa – hadde vi
også tre andre undersøkelser vi
kunne sammenligne med. Det var ei
planteliste og en artikkel etter Axel
Blytt sin underrøkelse av Helgøya i
1864 (Blytt 1844), og ei planteliste
notert av Ove Dahl i 1903 (i

dagbokarkivet på Botanisk museum,
Tøyen, Oslo), og hovedoppgaven til
Idar Lind-Jenssen fra 1952 (LindJenssen 1952). Resultatene og
tilfanget av nye arter er vi derfor
ganske trygge på som en sannhet.
Kilder

Blytt, A. 1864. Beretning om en i Sommeren
1863 foretagen botanisk Reise til Valdres
og de tilgrænsende Tracter. Nyt Magazin for
Naturvidenskaberne 13: 1-149.
Lind-Jenssen, I. 1952. Vegetasjonen på Helgøya
i Nes herred, Hedmark fylke. Hovedoppgave
i botanikk, Universitetet i Oslo, høstsemesteret 1952. (fra Universitetsbibliotektet i Oslo,
Avdeling: Mat.nat.fak.). 176 s.
Krysslister tatt opp av Finn Wischmann 1958-61.
Tilsvarende for Anders Often & Asle Bruserud
2001-2003.

KONTAKT OSS

Du finner oss oftest i WWW (Wood Wild Web)

men du finner også på hjemmesiden vår:
www.nbf.ostland.no
og på Facebook: Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen
Eller du er velkommen til å kontakte oss
også på:
post(at)nbf-ostland.no
styret(at)nbf-ostland.no
firbladet(at)nbf-ostland.no
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Floravokterne
Floravokterne i ØLA jobber med å
ta vare på lokaliteter der det vokser
sjeldne arter. Der går de innom en
eller flere ganger i året og ser til at
det står bra til med plantene. De
teller også antall individer som blir
registrert i artsobservasjoner. Dersom
det er trusler som tråkk, beiting,
utbygging, gjengroing og lignende i
området rapporterer de om det, så det
om nødvendig kan settes i gang tiltak.
Noen luker litt selv av uønskede arter,
noen ganger blir det kalt inn til større

I Sverige er de flinke til å sette opp skilt i
artsrike veikanter.

Firbladet 2021-1

dugnader. I ØLA
har pr. i dag ca.
20 floravoktere,
og vi har hittil
opprettet 85
overvåknings
lokaliteter,
forteller leder
for floravokterne
i ØLA Bjørn Håkon Smevold. Selv
har han ansvaret for hvitmurelokalitet
på Tåsen, en marisko-forekomst
som han hjelper til å pollinere
med tannlegeredskap og flere av
dragehodelokalitetene i vårt område.
Vi trenger alltid flere floravoktere,
og hvis du er interessert i hjelpe
en trua art kan du bare ta kontakt
med oss i ØLA-styret. Vi jobber
fortløpende med å opprette flere
overvåkningslokaliteter.
Line Hørlyk

Leder for floravokterne i ØLA
Bjørn Håkon Smevold
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Om fremmedarter og nye forbudsarter i 2021
Økningen og spredningen av
fremmede arter har nærmest
eksplodert de siste ti årene. For
30–40 år siden var det nærmest litt
eksklusivt å finne en fremmedart,
noe nytt og spennende i den norske
floraen. De fleste nye arter utgjør
liten risiko, men en del har vist seg
å bli svært invasive og etablerer seg
i nye områder i rekordfart. Ofte der
de truer de aller sjeldneste plantene
våre, men også ved å fortrenge andre
hjemlige arter. Derfor har noen
planter blitt forbudt å importere,
omsette og plante ut. Fra 1. januar
2021 har ytterlige elleve arter havnet
på denne forbudslisten. Botaniker
Anders Often i NINA sier at det er
fint at vi har ei fremmedartliste, som
tar inn erfaringer og inkluderer arter
vi ser blir problematiske. Dette er
kontinuerlig arbeid. Og for å sette
dette i et perspektiv fra før og nå så
er det fint å minne om både rødliste
og fremmedartliste (tidligere kalt
svarteliste). Hans inntrykk er at de
unge nå er flinke til å følge med,
men det er fint å minne dem på hvor
de finner informasjon, og begreper.
Hvor mange dugnadstimer må til
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for at vi skal klare å bevare det som
er igjen av naturlige lokaliteter?
«Mange!, svarer han. Med det hjelper
på små punkter, og viktig med slike
dugnader for å bevisstgjøre oss. Få
litt oppslag her og der. Og kunne
snakke om temaet. I større skala er
det lovverket og Fremmedartslista
som må bli retningsgivende, og
dette vil gradvis sige inn hos aktører
(landskapsarkitekter, planleggere,
statsetater – e.g. vegvesen og slikt.
Men vi kan holde på våre små loka
liteter. Selv om dette – selvfølgelig –
ikke hjelper utover små punkter. Men
som sagt: Det er bevisstgjørende, og
ganske morsomt for oss deltagere
der og da. Så fremt noen møter
opp. Og det har det i alle fall gjort i
Ekebergskråningen, på Nakholmen og
andre steder».
Tore Berg, som er ekspert på mye
av det som kryptisk er, kommer
med et innspill om hvordan man
bør vurdere fremmedarter mer
differensiert. Ta for eksempel
syrin (den har tidligere hatt høy
fremmedartskategori, men har
nå fått kategorien ”NR – ikke
risikovurdert” på Fremmedartslista
på grunn av ”1800-regelen”) – dette
er en art som det fortsatt er svært
viktig å luke på steder som øyene
i Oslofjorden, der den danner tette
kjerr med rotskudd på de kalkrike
bergene der mange sjeldne arter
vokser. Men det er også viktig å ha
Firbladet 2021-1
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Tore Berg

gjør. Og de gjør sine egne vurderinger
og prioriteringer utifra lokale forhold.
Fremmedartslista er bare ett av flere
utgangspunkt for deres vurderinger.
Line Hørlyk og Jan Wesenberg
Faktaboks
Oversikt over planter det er
forbudt å omsette finner du på
hjemmesiden til Miljødirektoratet
www.miljodirektoratet.no
I Artsdatabanken finner
du den norske rødlista og
fremmedartlista, og du kan også
søke og lese om hver enkelt
plante.
www.artsdatabanken.no
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en samlet forvaltningsplan, man bør
ikke fjerne den helt, noen kratt der
den IKKE truer rødlisteartene bør
man la få stå. For «Når syrinene
blomstrer på Hovedøya», en kjent
og kjær sang med sommerminner
vi gjerne vil oppleve år etter år
og det bør være rom for begge
deler. Hva ville Bygdøy àlle vært
uten hestekastanjene? Hvis noen
plutselig fant ut at alle fremmed
arter skulle utryddes? Oppover i
leirjorda på Østlandet er dette en kjær
kulturplante man finner gjenstående
ved gamle husmannsplasser og
gamle hager, parker og gårder,
og her utgjør den minimalt med
skade på annen vegetasjon, og
bør tas vare her på fordi den har
kulturhistorisk verdi og gleder mange
med sin duft og skjønnhet. Som den
svenske skomakeren sa: Den beste
sommertiden er mellom hegg og
syrin.
Men dette illustrerer den
viktige arbeidsfordelingen mellom
Artsdatabanken og forvaltningen.
Ekspertkomiteene som gjør
fremmedartsvurderinger har som
mandat å vurdere arter på nasjonal
skala og gi dem en kategoriplassering
utifra best tilgjengelig kunnskap.
Men Artsdatabanken sier aldri noe
om man skal bekjempe en art eller
ikke – det er ikke deres hatt. Det er
det forvaltningen (statsforvalterne/
fylkesmennene og kommunene) som

Hemulene og andre
barneaktiviteter i ØLA

Det er i år 24 år siden Hemulene
ble lansert som nytt og eget
aktivitetstilbud for barn i ØLA.
Barnegruppa ble satt i gang av
Kristina Bjureke og hun fikk med
seg mange botanikere og ØLA
medlemmer, hvor mange selv hadde
små barn på den tiden. Hemulene fikk
navn etter Hemulen i Mummidalen.
Det var han som gikk rundt med
lupe og studerte alle blomstene i
hele verden, etter at det ikke var
mer å samle til frimerkesamlingen
hans. Hemule-turene ble første
gang i annonsert Firbladet 1/97.
Målgruppa var barn i alderen 6 -12
år, men både eldre og yngre barn var
velkommen sammen med foreldre
eller besteforeldre til å være med
36

22.05.2016: Barneaktiviteter på Biomangfolddagen, Lilløyplassen.

på botanikk tur. Det ble oppstarten
til en 7-års periode hvor det ble
arrangert ca. 5–6 turer i året. Man
ble oppfordret til å ta med seg egen
blomsterbok hvis man hadde, pose
til å samle planter i og gjerne ark og
liten feltpresse til å presse planter
til eget herbarium. Noen ganger var
det servering av urtelapper stekt
på primus, med karvekål og andre
spiselige vekster barna hadde samlet.
Sigurd Engelhardt begeistret alle
– både barn og foreldre – med å ha
med flere esker med egg ut på tur til
Sarabråtan. Ikke et egg gikk i stykker!
Og neslesuppa hans ble viden kjent.
Den ble servert fra termos på flere
arrangementer han deltok på. Ellers
var det turer til øyene i Oslofjorden,
Firbladet 2021-1
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Line Hørlyk
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jungelsafari i driv
husene på Tøyen,
veikantbotanisering
eller omvisning
inne i herbariene.
Masse spennende
og inspirerende
for de minste. Odd
Stabbetorp fikk
barna til å lære navn
på moser også og
presse dem. Og
turene gikk uansett
Barn fra Grefsen skole planter villblomsteng ved skolen sin
værforbehold ble
og merker stiklingene med blomsterbilde og navn. .
det informert om
under turlista. En
kjempestor gjeng med turledere var
med nye ideer. Line besøkte to
engasjert her: Kristina Bjureke, Astrid skoleklasser i nærmiljøet og laget
Skrindo, Lise Hatten, Siri Rui, Marit
skoleveiflora gjennom flere år og
Hansen, Jan Erik Eriksen, Anders
var ute til alle årstider. Over 60
Often, Jan Wesenberg, Torborg
forskjellige planter kom med der og
Galteland, Odd Stabbetorp, Knut
alle elevene hadde to planter hver
Rydgren, Gro Gulden, Harald Bratli,
som «sin plante». Disse ble presset og
Sigurd Engelhart, Hanne Sickel,
montert med tekst og bilde i en perm
Klaus Høiland, Charlotte Sletten,
for klassen, som siden ble scannet
Jan Olav Ryan, Aslaug Hagen, Anne
og trykket opp i en kopi til hver.
Cathrine Scheen, Heidi Solstad,
En veldig lokal flora kan man si at
Inger Nordal, Helge Høegh, Anne
det ble. Litt tavleundervisning med
Finnanger, Trude Vrålstad og Einar
morfologi og alt planter kan brukes til
Timdal. Alle å takke for super innsats var også en del av prosjektet. Det litt
for de små. Kanskje er det noen som
triste med dette ellers svært hyggelige
ble inspirert til å studere botanikk og
prosjektet er at når vi startet med å
naturfag videre.
samle planter i 2007 så var veikantene
Så gikk det noen år uten noen
langs skoleveien fulle av blomster.
spesielle arrangementer rettet mot
Når vi avsluttet sju år senere var
barn. Men Line Hørlyk og Honorata
veikantene nærmest kortklipt til
Gajda holdt tråden og jobbet videre
enhver tid. Det har skjedd en stor

To sider av skolevei
floraen vi laget ved
Fjellhamar skole. Vi
presset planten og
limte inn sammen med
et bilde av eleven ved
siden av planten der
ble funnet, gjerne med
skolen eller et annet
nært landemerke i bak
grunnen, og infotekst
med noe spennende om
planten. Her ser vi Eir og
Noah 8 år, nå er de 18.
Foto: Line Hørlyk.

forandring i hvordan skjøtsel og
kantklipp foregår i løpet av det tids
rommet. Og det er hverken til barnas,
plantenes eller insektenes beste.
Etter hvert begynte man i
bymiljøetaten i Oslo sammen med
ØLA å anlegge nye blomsterenger
rundt om i byen, og da kom ideen
om å anlegge egne blomsterenger
ved barneskoler. I 2018 var
Honorata Gajda og NBF med på å
starte et samarbeidsprosjekt med
Undervisningsbygg og La humla suse,
der målet var å gjennomføre konkrete
tiltak i Oslo-skolen for å skape et
grønt nettverk for villblomster. I
Miljøhovedstadsåret 2019 var planen
å sertifisere 10 av Oslo-skolene
til å bli landets første «Humle- og
villblomstvennlige» skoler, som et
viktig miljøtiltak. Grefsen skole var
først ut og 24. september 2018 ble
plantestiklinger plantet ut av barna
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der i et opparbeidet areal ved skolen.
Hvert barn fikk «sin» blomst til å
plante ut og det var laget en plakat
med bilde av blomsten til å sette
ved siden av. Og de små barna følte
et stort ansvar for å ta vare på disse
blomstene. Arrangementet ble også
dekket av NRK Østlandssendingen.
Fra 2019 har også arrangementet
«Verdens kuleste dag» blitt arrangert
av NBF hvor barn har fått være
med på å lage blomstereng ved
Akershus festning. På forhånd var det
samlet inn urterikt høy fra slåttene
i Nordmarka og på Mikkelrud, som
barna var med å legge ut her, for
etterpå å hoppe og tråkke på dette så
frø løsnet og kom ned i jorda. Det blir
forsøkt flere metoder når man skal
anlegge nye blomsterenger i urbane
strøk. Men barn er veldig engasjert
og hjelpsomme, og vi ser på dette
som veldig lærerikt for barn i en
Firbladet 2021-1

skolehverdag hvor mye foregår på
skjerm.
Den internasjonale biomangfold
dagen har blitt arrangert av Sabima
med deres medlemsorganisasjoner
i flere år med aktiviteter og læring
for barn om natur. I Botanisk hage
på Tøyen har NBF ofte hatt et
opplegg i skoletiden denne dagen. På
Lilløyplassen på Fornebu i Bærum
har ØLA deltatt med info-stand og
blomsterturer for barn flere ganger
og delt ut blomsterbrosjyre og
veikantplanter-plakat. Sammen med
ornitologer, entomologer, zoologer
m.fl. har det det vært mange populære
aktiviteter her rettet mot barn. Mye
har gått på å finne ut navnet på
alt man finner i naturen og legge
funnene inn i artsobservasjoner,
og med premie til dem med flest
funn. Honorata Gajda, Line Hørlyk,
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Signe Magnus, Marlene Palm, May
Berthelsen og Kristin Bjartnes har
vært med på stand og barneturer
her. I de seneste årene har vi også
hatt en egen barnebrosjyre «Barnas
Blomster» som vi har delt ut på
ulike arrangementer. Line Hørlyk
har laget og satt sammen denne ut
fra opplegget i skoleklassene, med
Kristina Bjureke som korrekturleser.
Designer Marit Gunnes Ruud har
laget noen av tegningene og den
grafiske utformingen. «Barnas
blomster» er pusset opp og trykket
i nytt opplag til ØLA sitt 50 års
jubileum i 2021. Og med den
«babyboomen» vi har i ØLA akkurat
nå, så er det ikke umulig at det blir en
ny Hemulen-gruppe om ikke lenge!
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En enghaukeskjegglokalitet gjenfunnet –
uten enghaukeskjegg
Alle foto: Jan Wesenberg

Jan Wesenberg
I 1994 var Birgitta Prøis og jeg
involvert i et feltarbeid for å
undersøke raviner i daværende
Skedsmo kommune – et arbeid som
forøvrig resulterte i en kommunal
ravineplan, 25 (!) år seinere, og rett
før Skedsmo kommune opphørte å
eksistere. Forvaltninga og politikerne
er ei sein kvern, men noen ganger gir
denne kverna faktisk resultat. Vi har
fått vern for et utvalg raviner, blant
annet på grunnlag av vårt feltarbeid
og rapporten Birgitta skrev. Dette
er en av de mange såkalte ”grå
rapportene”, skrevet på oppdrag og
ikke publisert noe sted.
En av de morsomme tingene vi
støtte på under dette feiltarbeidet var
en liten flekk med enghaukeskjegg
40

Crepis praemorsa i kanten av et lite
ospeholt mot en beitemark langt
nede i en ravine ved gården Nedre
Ringnes. Enghaukeskjegg er i dag
ekstremt sjelden på nedre Østlandet
– man må opp til Hadeland, Toten og
Hedemarken for at det skal være litt
mer av den. Arten er rødlistet som
nær truet (NT).
Jeg har i alle år etter det tenkt på
at denne lokaliteten skulle en ha fulgt
opp, men jeg bodde i Oslo og drev på
med andre ting, og dette var for meg
utenom vante jaktmarker og jeg hadde
bare en tåkete formening om hvor
vi hadde vært. Alle mine notater (og
til og med en håndtegna kartskisse!)
hadde jeg gitt fra meg, og med årenes
løp og mange flyttinger hadde jeg
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Det håndfaste beviset: herbariearket fra
07.07.1994, slik en kan se det innscannet på
Artskart.

En lys levende enghaukeskjegg (øverst), men
ikke fra Skedsmo. Denne vokser på en fantastisk slåtteng på Haugen i Nannestad (nederst),
som ØLA fikk se i juni 2020.
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heller ikke styr på noen negativer
av foto fra dette prosjektet. Belegg
av planta var levert til herbariet på
Tøyen, men før Artskart var det
ikke noen grei måte å se prikken på,
og dessuten var dette på den tida
da koordinater ble lest av med ca
100 meters nøyaktighet (ekstremt
unøyaktig i dag, men du verden så
presist det føltes den gangen!), og
dessuten i et annet UTM-format
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Her plasserte Artskart lokaliteten, ut fra mine
unøyaktige koordinater fra 1994.

(ED50) enn det som brukes i dag. Det
ble ikke til at jeg fikk oppsøkt stedet
på nytt, og årene gikk.
Men så, i fjor, etter å ha hørt
nyss om ravineplanen, og dertil
som nyslått romeriking, og attpåtil
med den ekstremt upresise prikken
stirrende meg i øynene fra den nå
lett tilgjengelige tjenesten Artskart,
fikk jeg omsider tatt meg sammen.
Prikken skulle til pers. Artskart
plasserte prikken med min grove
ED50-koordinat i en veisving ved
selve gårdstunet, selvsagt helt feil.
Men hvor var det jeg hadde vært?
Jeg tok kontakt med kommunens
miljørådgiver Hilde Birkeland og
spurte om hun ikke tilfeldigvis hadde
den gamle rapporten og eventuelle
notater liggende i en skuff. Og fikk
kjapt svar, med scanning av Birgittas
kart laget på grunnlag av min skisse.
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Scanning fra rapporten fra 1994, med kartet
Birgitta Prøis tegnet (den gang tegnet man!) og
der hun satte inn enghaukeskjegg-lokaliteten
(merket 1) på grunnlag av min håndtegna prikk
på en ØK-kopi. Den røde prikken øverst til
høyre er der min Artskart-koordinat havnet.

Og der var prikken – et helt annet sted
enn min Artskart-koordinat viste.
Nå hadde jeg noe å gå etter, og jeg
oppsøkte lokaliteten både 19.06.2019
og 04.06.2020, og fant akkurat den
lille klynga av ospetrær jeg vagt
husker fra 1995 – men akk o ve, ingen
enghaukeskjegg. Vegetasjonen var
fortsatt en bemerkelsesverdig artsrik
lågurteng/kant, men også med følbare
nitrofile innslag (bl.a. en god del
hundekjeks), og enghaukeskjeggen
har gått ut på de 25 åra. Antakelig
har beitemarka i enkelte år vært
noe i overkant intenst benyttet og
tråkkutsatt, muligens har det vært
andre forstyrrelser på stedet. Så fasit
er: lokalitet gjenfunnet, art utgått.
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Her er hvor lokaliteten reelt er, mens min opprinnelige koordinat plasserte den ved veien
helt øverst i høyre billedkant.

Hva skal en se etter i raviner
Leirravinene på Østlandet, som er
så karakteristiske for Romerike,
danner gjerne forgreina ”trær” av
bekkesystemer som skjærer seg
ned i leirlandskapet som er gammel
havbunn. I gamle dager har både
ravinene og landskapet ”der oppe”
hatt svært variert bruk – åkre,
store enger, beitemarker, skogholt
(”veaskog”) og andre arealer, med
varierende intensitet.
I riktig gammel tid var
åkerarealene små i forhold til
engarealene, fordi en kunne ikke ha
mer åker enn man hadde husdyr til å
gjødsle dem, og man kunne ikke ha
Firbladet 2021-1

Lokaliteten er fortsatt nydelig rent landskapsmessig, men som vi ser på nærbildet øverst, er
den dominert av hundekjeks og prestekrage,
og altså på tross av det sympatiske preget for
”feit” for enghaukeskjegg.
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mer husdyr enn man hadde enger til
å holde dem i live gjennom vinteren.
Størrelsen på engarealene bestemte
derfor størrelsen på åkerarealene, og
det var alltid mye mer eng enn åker.
Og engarealene ble aldri pløyd, sådd
eller gjødsla – all gjødsla trengtes på
åkrene. Derfor var det avrenning av
gjødselvann fra åkre bare punktvis og
enkelte steder i ravinesystemene. Det
meste av ravineliene, der de hadde
bratte enger eller beitemarker, var
derfor nøyaktig like nitrogenutpinte
som enger og beitemarker ellers. Og
som vi veit, nitrogenutpint eng er
artsrik eng.
Dette har endra seg i vår tid.
I vår tid er det alderdommelige
jordbruket borte, og verneverdiene
i ravinedalene kan grovt regnes til
to båser: ”naturlandskapsverdiene”
knyttet til skog, sump, flommark
osv., og ”kulturlandskapsverdiene”
knyttet til små flekker av mer
eller mindre intakt nitrogenfattig
engvegetasjon, i dag først og fremst
knyttet beitemarker, for engbruket er
over og ut annet enn der noen driver
bevisst og vernemotivert skjøtsel.
Og disse flekkene forekommer i dag
helt spesielle steder, noe som har
å gjøre med ”1905-revolusjonen”,
etter Birkeland og Norsk Hydro
og kunstgjødsla, da vi ”punkterte
nitrogensyklusen” og fikk ubegrensa
tilgang på nitrogen rett fra lufta.
Etter det var det ikke lenger noen
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Skisse som viser typisk næringsstatus i en
ravinedal i dag. Her er det to ravinegreiner som
møtes. Landskapet rundt ravina er bakkeplanert åker (gult). Ravineliene som er merket
oransje, er utsatt for avrenning fra åkrene, og
eventuelle engfragmenter der vil være sterkt
eutrofiert. Men akkurat der to raviner møtes,
er det en sone (merket grønt) som ikke er
utsatt for påvirkning fra åker, og der eventuelle
engfragmenter kan ha beholdt sin opprinnelige
nitrogenfattige status. Slike arealer har gjerne
preg av en ravineegg, noen ganger delt opp i
”etasjer” eller hauger.

begrensning på hvor mye åker man
kunne ha, åkrene ble frikopla fra
husdyrholdet. Da starta for alvor
ekspansjonen av åkre på det sentrale
Sørøstlandet. Og da begynte man å
planere ut og dyrke opp landskapet
”der oppe” for å få mest mulig åker.
De fleste gjenværende ravinene
(mange raviner ble fylt igjen og ble en
del av åkerflatene) fikk dermed åkre
på alle sider (bortsett fra ett og annet
skogholt), og nesten alle ravinelier
fikk dermed åker rett over brinken,
rett over der bratta startet. Og dermed
avrenning av gjødsel fra åkeren. Da
startet eutrofieringa av ravineliene,
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og nedgangen i artsmangfoldet. Og
så kommer vi til et interessant poeng:
I våre dager er de lange ugreina
strekningene av ravinedalene, selv der
det fortsatt er åpen engvegentasjon,
ganske gjødsla og trivielle. Det som
er igjen av spennende steder er der
det er bevart eng eller beitemark på
eggene der to raviner møtes – for der
er det ingen åker ovafor. Eggene er
derfor nitrogenfattige oaser, eller kan
være det – om en er heldig. Og denne
utgåtte enghaukeskjegglokaliteten
er nettopp en slik egg der to raviner
møtes, en egg med to koller.
Men også slike steder skjer altså
vegetasjonsendringene, om enn mer
sakte. Og også beite med dagens
husdyrraser, spesielt hvis det er litt
for intensivt, virker for eutrofierende
til at de aller mest konkurransesvake
artene kan holde seg. Derfor er
det antakelig bare slått som kan
opprettholde levelige forhold for de
mest eksklusive artene, selv på ”eggarealer” uten direkte åkeravrenning.
Kilder

Birkeland, H. 2015. Raviner i Skedsmo kommune Forvaltning og vern. Upubl. lysbildeforedrag med
notater 27.10.15. https://docplayer.me/67677904Raviner-i-skedsmo-kommune-forvaltning-og-vern.
html.
Skedsmo kommune 1995. Ravinene i Skedsmo. En
naturfaglig undersøkelse. Februar 1995. Upubl.
rapport.
Skedsmo kommune 2019. Plan for vern av raviner i
Skedsmo kommune. Høringsutkast av 19.02.19.
https://docplayer.me/149159896-Plan-for-vern-avraviner-i-skedsmo-kommune-horingsutkast-av.html.
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Firbladets

Rubus
Andre har rebus, men bare
Firbladet har Rubus – som er
det vitenskapelige navnet på
bjørnebærslekta. Denne slekta
omfatter ikke bare bjørnebær, men
også bringebær – og planta på
bildet, molte Rubus chamaemorus.
Og Firbladets Rubus handler også
om vitenskapelige navn, nærmere
bestemt hva de betyr. Vi vil i
hvert nummer stønt-oversette tre
vitenskapelige plantenavn, og
spørre hva det kan være for noe.
Send inn løsning til firbladet@nbfostland.no. Vi trekker hver gang ut
en vinner av et glass moltesyltetøy!
Og her er denne gangens oppgave:
Tre fjellplanter
1. Liten frosk på isen
2. Steinbryter i elven
3. Liten drueklase i nord
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Firblad

Paris quadrifolia L.

Foto: Line Hørlyk

Geir Arne Evje
Da det første medlemsbladet i ØLA
ble utgitt i 1989 var det et A4-ark som
var brettet i to slik at det ble fire sider,
altså et firblad. Av navnelikheten med
en faktisk plante ble medlemsbladet
kalt Firbladet og planten har vært
Østlandsavdelingen sin logo siste 32
årene. Siden den gang har bladet lagt
på seg ganske mye i sideantall og fra
2011 har det blitt utgitt i fargetrykk.
I år er ØLA 50 år og vi ville gi
planten litt ekstra oppmerksomhet
ved fotokonkurranse til forsidebildet
på jubileumsnummeret og en
presentasjon. I vårt område finner vi
ofte firblad i ravinene og i litt fuktig
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mørk barskog, gjerne sammen med
skogsneller. «Man finner planten i
skogens mørkeste gjemsler», skrev
Lindman. En noe anonym plante
som det fra gammel tid vært en del
mystikk rundt og som ofte har blitt
sett på med noe avsky for de litt
giftige, blåbærliknede bærene som
noen steder ble kalt «galskapsbær».
Men for skogsvandrere er dette en
artig plante å møte på med sine
særegne trekk.

Kjennetegn

Firblad Paris quadrifolia kan
neppe forveksles med andre arter i
Firbladet 2021-1
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Norge. Den er flerårig, har krypende
jordstengel og blir opptil 40 cm høy.
Som navnet antyder, planten har
oftest fire store blader i en krans, men
alt fra tre til åtte blader er observert.
Blomstene, som sitter enkeltvis på
hver stengel, har fire ganske breie
begerblad og fire smale kronblad
som alle vender utover eller nedover.
De åtte smale pollenbærere har et
gult felt som produserer pollen, men
både under og over er pollenbærerne
grønne. De står på skrå oppover
under blomstringen, men på slutten
av blomstringen retter pollenbærerne
seg opp og omslutter fruktknuten.
Pollenbærerne, og etter hvert også
kronblad og begerblad, visner når
bæret modner. Fruktknuten blir til et
enkelt blåsvart og saftig bær. Firblad
er noe giftig.
Firbladet 2021-1
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Utbredelse

Kilde: Artsdatabanken 2020

Firblad er vanlig i det meste av landet,
men er spredt i Finnmark og mangler
i det meste av ytre Finnmark. Den er
registrert på 1250 m i Vågå. I Oslo og
Akershus er det mange registreringer
i sydlige og vestlige områder, og
relativt få i østlige og nordlige
områder. Utbredelsen er stor i Europa
og den strekker seg langt østover i
Asia i boreale områder. Firblad er
eneste representant i slekten Paris
både i Norge og i Europa. Nærmeste
slektning er Paris incompleta som
finnes i asiatisk Tyrkia og i Kaukasus.
Slekten har over 20 arter, med størst
artsmangfold i Kina.

Status

Kilde Hultén & Fries 1986

Firblad har livskraftige bestander
(LC) i Norge. Firblad vokser i
næringsrik skog, men områder med
intensiv skogsdrift ser vi at det er
få registreringer, slik som i Hurdal,
Nannestad, Aurskog-Høland, deler av
Nordmarka.

Systematikk

Økologi

Arten vokser oftest i skyggefull skog,
både i løv- og barskog, på næringsrik
og gjerne noe baserik grunn.
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Firbladslekten Paris har hatt en
omflakkende tilværelse. I eldre
systematikk var den i liljefamilien
Liliaceae, senere i trebladfamilien
Trilliaceae og i nyere systematikk er
den i giftliljefamilien Melanthiaceae.
Slekten har over 20 arter i Europa og
Asia, med størst artsmangfold i Kina.
Paris står nær trebladslekten Trillium,
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og sammen med Pseudotrillium utgjør
disse tre slektene stammen (tribus)
Parideae innenfor giftliljefamilien.
Firblad blad beskrevet vitenskapelig i
1753 av Carl von Linné (1707-1778).

Etymologi

Navnet ‘firblad’ er en litterær
konstruksjon gitt ut fra de fire
bladene i kransen. Planten har
mange tradisjonsnavn, noen kjente
er bjørnebær, trollbær, ormebær,
grisebær, giftbær og tussegras. Ingen
navn som oppfordrer til å spise dem,

snarere tvert imot. Men medisinsk
har den gjennom tidene blitt testa
på flere ulike sykdommer. Spesielt
bæret og rotstokken inneholder giftige
saponiner som lett opptas i tarmen og
gir forgiftninger, men i små doser skal
den ha kurert både lettere mentale
sykdommer og brukt i gurglevann
mot halsbyll. I middelalderen var det
populært en stund å legge noen bær
i vin som afrodisiakum. Men planta
har mest blitt brukt som revegift og
mot veggdyr, skriver Sune og Stina
Jonsson i boka «Villblomster».

Vinnere av Firbladets
firblad-fotokonkurranse
Juryen klarte ikke helt å bestemme
seg for bare ett bilde av alle de som
var kommet inn. Vi fikk både bilder
i lys og bilder i skygge, bilder i
blomst og bilder med bær, nærbilder
og bilder av flere skudd sammen. Et
fembladbilde fikk vi også!
I og med at vi skal utgi to nummer av
Firbladet i jubileumsåret 2021, har vi
kåret to vinnere. Disse er:
Daniel Notvik (som får forsida i
vårnummeret) og Bjarke Anderson,
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som har tatt bildet som blir å se på
forsiden av høstnummeret. Disse får
tilsendt hvert sitt gavekort på kr. 500,og jubileums-T-skjorte. Vi gratulerer!
Vi takker også de øvrige deltakerne,
som vil få tilsendt jubileums-Tskjorte: Randi Hausken, Arill
Bråten, Audun Åby, Bjørn H.
Smevold, Anne Reitan, Anne
Persson, Geir Arne Evje og Ove
Bergersen. Ett bilde fra hver av dem
får avslutte dette nummeret.
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FOTOsyntese

Siden et jubileumsFirblad ikke kan få
nok firblad, kan vi
passelig avslutte med
et kjempefirblad, Paris
polyphylla, som lever
vilt i Sør- og SørøstAsia, fra India til Kina
og Vietnam. Den blir
vanligvis rundt 90 cm
høy. og den mangebladete bladkransen
er ca 30 sm brei. Bildet er tatt i England for
noen år siden.
Line Hørlyk

