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Sammendrag: 

På vegne av Glombo Brygge AS, via Griff Arkitektur AS, er det gitt synspunkter på viktige 
aspekter i arbeidet med å ivareta en rest av sjeldne ballastplanter i nordre del av en 
omfattende reguleringsplan med stor bebyggelse og grøntarealer omkring. 
Spesialområdet, der tidligere Røds Brug hadde sin aktivitet, og senere Standard 
Skibsindustri har satt sine spor, er tenkt skal inngå i reguleringsplanen. Rapporten peker 
på 16 antatte ballastplanter. Hver art presenteres med en kort historikk, førstefunn, hvilket 
museum dokumentasjon befinner seg i, litt om utbredelsen på Røds Brug-området samt 
foto av arten. Et mål er å beholde flest mulig av disse representantene fra forfedrenes 
dager som levende kulturminner. Bare et fåtall av artene er nasjonalt rødlistet da rødlisten 
omfatter arter med antatt tilhold i landet før år 1800. Ballastplanter i Norge har etablert seg 
etter 1864, da ballasten ved lov måtte kastes på land med de fremmedarter som fulgte 
med. Artenes forekomster er omtrentlig tegnet inn på kart over spesialområdet slik at 
stisystemer, etc best kan legges utenom sårbare områder.  
- Flere møter og annen kontakt har gitt aktuelle retningslinjer og forslag til hvordan best 
opprettholde sjeldenhetene samtidig som en betydelig befolkningsøkning forventes og 
som må gis begrenset tilgang til spesialområdet. Stisystemer er foreslått løftet opp fra 
bakkenivå, fiskeplass, muligheter for sitteplass/lekeplass i området som i dag domineres 
av takrør. Området må gjerdes inn, men med muligheter for å fotografere interessante 
arter på bakkenivå. Gode opplysningsskilter må lages for å forklare hvorfor disse 
restriksjonene og hvilke kulturminner i form av levende planter som finnes her. Som 
vedlegg finnes en oversikt over samtlige kjente karplanter spesifikt funnet på Røds Brug, 
og hvor dokumentasjonen gjenfinnes i ulike nordiske, naturhistoriske museer, kategori 
som sjelden, triviell, fremmed eller opprinnelig i Norge, oftest gjengitt på Artskart. 

- Det er viktig at tekster på skilt og utforming av fysiske hindringer og kanaliseringer 
utføres med håp om at beboerne i området, og gjerne hele Fredrikstad bykommune, kan 
bli stolte over dette spesielle området som er det eneste i sitt slag i Norge med så stort 
omfang og så mange ballastplanter. 

Emneord:  
Røds Brug, Glombo,  
Fredrikstad kommune, Viken fylke 
Spesialområde 
Ballastplanter 
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1.  INNLEDNING 

 
Det foreligger omfattende planer om å regulere områdene på Nordre Kråkerøy, kalt FMV 
Vest i kommuneplanen. Dette innebærer at også områdene omkring Glombo inkluderes i 
utbygningsplanene hvor restene etter aktivitetene ved gamle Røds Brug er tenkt skal inngå 
som et spesialområde. Like ved dette såkalte spesialområdet er det tenkt at tung bebyggelse 
med tilhørende infrastruktur blir å forvente her i relativt nær framtid. 
 
I naturfaglige kretser har det i mange år vært kjent at store arealer omkring Røds Brug på 
forunderlig vis har blitt liggende temmelig urørt siden industrien her opphørte i 1918, den 
gang Standard Skipsindustri oppga sine ideer om bruk av arealene fra gamle Røds Brug til 
kjølhaling av seilskip. Røds Brug har en lang historie med mottak av sand og stein som 
ballast fra seilskutene, deponert på land, ballast som brakte med seg fremmede frø fra andre 
himmelstrøk. I tillegg blandet sagbruket mye sagflis og plankestump inn i ballasten. Dette ga 
opphav til såkalte ballastplanter, dvs planter som egentlig ikke tilhører vår flora. De aller 
fleste fikk da også en kort levetid hos oss, kanskje bare over sommeren til vinterkulda tok 
dem eller at manglende frøsetting ikke kunne føre arten videre da sommersesongen hos oss 
ble for kort.  
 
Da det fortsatt finnes flere spesielle ballastplanter på Røds Brugs restarealer mot Glomma, 
besøkes området årlig av interesserte fagfolk og amatører fra inn- og utland, da det som nå 
blir kalt spesialområdet i disse utbygningsplanene fortsatt er den best bevarte 
ballastplanteplass i Norge. Ballastplanter finnes mange steder i landet, men ikke med så 
mange arter som her ute på Glombo i Fredrikstad. Dette faktum kunne vært markedsført i 
større sammenheng som noe attraktivt i byen, en by mange gjerne omtaler som ‘miljøbyen 
Fredrikstad’. 
 
Fredrikstad kommune bestilte en rapport i 2001 hvor historien bak ballastplantene og hvilke 
som fortsatt kunne gjenfinnes ble etterspurt (Båtvik 2001). Flertallet av disse finnes her 
fortsatt, men enkelte endringer har skjedd. Den historiske framstillingen i rapporten fra 2001 
kan langt på vei gjenbrukes i herværende rapport.  
 
De nye og omfattende planene som nå er satt i gang har tatt hensyn til dette spesialområdet 
med flere forslag til forsiktig framferd og best mulig tilrettelegging for å bevare disse levende 
kulturminnene fra forfedrenes dager og aktiviteter. Undertegnede har vært med på flere av 
møtene hvor denne tilretteleggingen var et tema, og hvor enkelte utfordringer og kanskje 
også engstelser og uro blir nærmere kommentert. 
 
Det er verdt å nevne at våre nålevende og gjenlevende ballastplanter må regnes som 
levende kulturminner og trenger et blikk fra planleggere og politikere parallelt med og ikke 
som en del av nasjonale handlingsplaner og retningslinjer overfor rødlistete arter og bevaring 
av biomangfoldet i Norge. Den norske rødlista, hvor artene inndeles i kategorier etter 
sjeldenhet og truethet, er basert på arter vi mener fantes her i landet før 1800. Da blir knapt 
ballastplantene med i rødlistene og sjeldenhetskategoriene da ballasten ble kastet på havet 
fram til Havneloven av 1864 satte en stopper for dette og krevde at ballasten skulle på land. 
Ballastplantene faller derfor utenfor rødlista da de er for unge på norsk jord ifølge kriteriene 
for rødlistevurdering. Dette betyr selvfølgelig ikke at de er uinteressante, men trenger et 
annet blikk en rødlistet biomangfold, et blikk som forstår å ta hensyn til kulturminner fra 
forfedrenes aktiviteter, sågar levende fornminner som har stått her i mange år, med 
ballastopprinnelse man ikke finner maken til her i landet.  
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2.  OPPDRAGSBESKRIVELSE 
 

Oppdraget er gitt av Griff Arkitektur, ved Kjersti Grotle, som har videreført ønsket fra Glombo 

Brygge AS, ved Sigbjørn Moe, vedrørende prosjektet Detaljreguleringsplan for Glombo 

Brygge og Ballastparken (delfelt FMV6). 

I E-brevet som fulgte oppdraget (juni 2021) ønskes særlig en omtale av områdets 
 

- Historikk 
- Dagens status i lys av historikken 
- Vurdering av foreslåtte tiltak (stier, gjerder, naturlekeplass, fiskeplass) og premisser 

for dette 
- Omtale evt. virkninger av endrede sol-/skyggeforhold som følge av ny bebyggelse 

Nå har, som nevnt, undertegnede vært med på flere av møtene hvor ulike tiltak, i håp om å 

bevare sjeldenhetene her ute på tross av stort trykk fra en formodet sterkt økende 

befolkning, ble diskutert. Mange av forslagene er innarbeidet eller omtalt i de planer som nå 

ligger til grunn i det videre arbeidet med denne reguleringsplanen. Det er likevel grunn til å 

utdype enkelte standpunkter i håp om en bedre forståelse for enkelte forslag og nødvendige 

tiltak som for folk flest kan virke unødvendige og/eller fordyrende. Tiltakene som foreslås i 

reguleringsplanen er dannet som et resultat av at det er kulturminnene i form av levende 

ballastplanter som er premissleverandøren. 
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3.   RØDS BRUG, ET HISTORISK TILBAKEBLIKK 
(mye av stoffet i det følgende er hentet fra Båtvik (2001) 

 

3.1. HISTORISK BAKGRUNN  
 
Fredrikstad by har i mange hundreår hatt ry som en viktig losseplass for trelast. Fortsatt 
kalles byen ofte plankebyen av denne grunn. Fra gammelt av var det seilskuter som 
befordret frakten av trelasten. For at disse skulle kunne manøvreres, var det nødvendig med 
ballast om bord. Denne besto vanligvis av stein eller jord. Når nyttelast skulle tas om bord, 
måtte ballasten fjernes for å gi plass. Opprinnelig ble denne jorda og steinen kastet på sjøen, 
men snart ble områdene avsatt til ballastkasting (ballastskyting) så oppgrunnet at det ble 
innført forbud mot ”skyding av ballast i vandet”. En for mange kjent fiskeplass, kalt Lera, sør 
for Kråkerøy, mellom Stangeskjær, Grindskjæra og Torgauten fyr, er grunnet opp av ballast 
før forbudet ble innført. Ballasten måtte på land. Skutene kom fra mange kanter av verden, 
og slik kom mange fremmede jordhauger med fremmede frø på norsk jord. 

 

3.2. BALLASTPLASSER I FREDRIKSTAD OG OMEGN 
 
Da Fredrikstad ligger ved utløpet av Glomma, var det naturlig å losse varer som ble fraktet 
med elva hit. Nå var det seilbart helt til Sarpefossen ved Hafslund i Sarpborg slik at mange 
båter gikk dit. Det var forbudt å kaste ballasten i elva, slik at mye ballast kom på land også 
ved Alvim og i Sannesund i Sarpsborg ved siden av flere steder langs elva på vei dit. Hvor 
ballasten kunne kastes, ble til enhver tid bestemt og kontrollert av havnevesenet som også 
hadde ansvar for mottakerapparatet av ballasten på land med anlegg og vedlikehold av 
ballastskjermer. Havnene hadde mange felles oppgaver, og Fredrikstad og Sarpsborg hadde 
felles havnevesen fram til de ble adskilt ved Kgl. resolusjon i 1870 (Ouren 1979). 
 

Da trafikken økte i 1860-årene, sørget 
Havnevesenet for å bygge ballastskjermer 
mot vannet. Mye av ballasten ble bare 
deponert her, men den kunne også benyttes 
til fyllmasse andre steder. Dette forklarer at 
det fortsatt kan finnes ballastplanter langt 
unna sjøkanten der ballasten opprinnelig ble 
tatt i land. I østre løp av Glomma ble det 1859 
anlagt ballastskjermer ved Vaterland som ble 
den viktigste ballastplassen på land i 
Fredrikstad-distriktet (Ouren 1979). 
Ballastplassen rykket stadig sørover etter 
hvert som nytt land ble innvunnet. Planter 
som er bevart i museene med påskriften 
”Øren paa Ballast” stammer fra denne 
aktiviteten.  
 
I Vesterelva var det fra eldre tid en 
ballastplass sør for Huth-holmen. Her ble 
ballasten kastet på sjøen utenfor et område 
kalt Ballastholmen i alle fall fra 1700-årene. 
Da løpet etter hvert ble tilgrunnet, ble plassen 
flyttet til Fjeldskilen i 1859. Denne plassen ble 
nedlagt i 1865 da det ble bedre plass til å 
kvitte seg med ballasten innenfor den 
nyanlagte skjermen i nordre Rødsbukt. I  

Rester etter ballastskjermen mot sør, 
Foto: Røds Brug, 24.4.2020, JIB. 
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1864 ble det nemlig sluttet en overenskomst mellom grunneieren på Rød og Havnevesenet 
om å anbringe en ballastskjerm på vestsiden av nordre Rødsbukt. Her ble etter hvert oppfylt 
land benyttet som trelasttomter for Røds Brug, bygget i 1874. Skutene som lastet trelast her 
losset ballasten ved Røds Ballastkai. 

 
Havnevesenet hadde også opprettet ballastplass ved Haugetangen på vestsiden av 
Vesterelva, men overdro denne i 1865 til J.N.Jacobsen & Co. (Jacobsaga) på Gressvik. 
Firmaet Jacobsen & Co. overtok også Røds Brug i 1888 og drev det til nedleggelsen i 1918 
. 

 

 

Dette gamle kartet fra tidlig på 1800-tallet viser Huth-holmen og nordre Rødsbukt før 
utfyllingen av bukta og etableringen av Røds Brug fant sted. Sammenligner vi dette 
med dagens kart (se reguleringsplan) får vi en forestilling om hvilke endringer som har 
funnet sted her på relativt kort tid. (Foto av kart utlånt av S. Skahjem, Fred. Mus.) 
 

Her synes Røds Brug i en tidlig fase av utfyllingen med Huth-holmen til høyre, Græsvig 
Brug i forkant. Foto: Ca. 1888, Fredrikstad Museum. 
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3.3. SAGBRUKENES STORHETSTID PÅ KRÅKERØY 
 
På Kråkerøy begynte sagbruksdriften ved at Halvor Bjørneby (1837-1905) fra Solør reiste 
sagbruk på Smertu i 1868. Han kalte den opprinnelig Kragerøens Brug, men den ble snart 
hetende Bjørnebybruket (Skahjem 1990b:5) Ved dette bruket ble det samtidig innrettet 
høvleri i tillegg. Noen år etter, i 1874, fulgte så grosserer Otto Normann (1843-1904) med 
Normannssaga, senere Røds Brug, ved Nordre Rødsbukt. Normann kjøpte området av 
grunneier Jacob Asbjørnsen Rød i 1872. Etter to år sto sagbruket ferdig. I året 1875 ble 
Normannssaga overtatt av selskapet Røds Brug. Smertusaga og Røds Brug var de største 
sagbrukene i bygda like fram til første verdenskrig (Engebretsen m.fl. 1957:376).  
 
I 1876 fortelles det at Fredrikstad-distriktet hadde 15 dampsager og 10 høvlerier. Byen kunne 
trygt kalle seg Norges trelastby fremfor andre med omkring halvparten av landets samlete 
trelasteksport. Det var stort sett til England, Tyskland og Frankrike trelasten ble skipet. 
Tyskland innførte imidlertid tollbestemmelser i 1880-årene som gjorde transporten dit mer 
problematisk. Trelast ble etter hvert også skipet til Australia, Sør-Afrika og Sør-Amerika, men 
lasten ble lastet om i Mellom-Europa slik at vi ikke fikk ballastjord fra slike fjerne himmelstrøk 
på våre områder på denne tiden. 

 

 

 
Enkelte steder ble det også oppført store arbeiderbrakker slik som på Røds Brug. Den 
såkalte Glombobrakka var et stort bygg som ruver på alle datidens bilder fra området. På 
brevarkets heading synes brakka som et slott til høyre for selve sagbruket, se foto over. 
Glombobrakka  ble stående helt opp til våre dager, og mange mente brakka burde ivaretas 
for ettertiden som et kulturhistorisk minnesmerke over byens stolte trelasthistorie (Skahjem 
1991). Dessverre brant huset ned for få år siden, og i dag er det bare sementplattformen 
hvor huset sto som er tilbake. 
 
Sagbrukene ble etter hvert overtatt av andre eller utvidet til mekaniske verksteder. 
Smertusaga ble således til slutt innlemmet i Glommen Mek. Verksted. Røds Brug gikk 
konkurs i 1888 hvor trelastfirmaet J.N. Jacobsen & Co. overtok virksomheten. De holdt det 
gående fram til 1918 da AS Standard Skibsbyggeri kjøpte tomtearealene omkring saga. 
Samtidig ble sagbruksvirksomheten nedlagt, og allerede i 1919 var selve saga revet ned.  
 
Skipsbygger-firmaet ønsket å drive en slipp for seilskuter. Seilskutenes tid var imidlertid 
omtrent historie de også fordi dampskipene nå etter hvert dominerte skipsfarten. 
Skipsbyggerfirmaet kom egentlig aldri i gang med sine planer utover å bygge flere rekker 
med betongelementer som fundament for skinner som båtene kunne trekkes i land på. Disse 
betongelementene skimtes på bildet fra 1950-årene på neste side og finnes på stedet den 
dag i dag, dog i redusert antall da Stene Stål synes å ha fjernet drøy 40 av disse 
betongelementene. 

Headingen på papi-
ret til Røds Brug slik 
det så ut i oppstar-
ten. Det viser den 
internasjonale stilen 
man hadde lagt seg 
på. (Tatt fra 
Engebretsen m.fl. 
1957.) 
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På 1950-tallet skriver Engebretsen m.fl. (1957:380) om Røds Brug at det bare er igjen et 
stort areal der grunnen består av vasstrukken sagmøle og morken lektestump. Han nevner 
også at navnet Røds Brug etter hvert ble fortrengt av det mer moderne Glombo. Dette ble 
bestemt etter en navnekonkurranse, og avgjørelsen om Glombo som det offisielle navn på 
stedet ble vedtatt i 1928 ifølge Skahjem (1990a:5). Arbeiderne ved Stene Stål kan i dag 
berette om et område hvor graving viser at jorda ligger lagvis med mye sagflis imellom, en 
struktur og et utseende vi forstår opprinnelsen av. 

 

3.4. BALLASTPLANTER 
 
Ballastjorda førte mye fremmed frø hit til landet. Det er nok noe tilfeldig og usystematisk det 
som vi i dag vet om hvilke planter som klarte seg under norske forhold i kortere eller lengre 
perioder. Det viktigste kildematerialet til denne kunnskap finner vi i landets botaniske 
museer. En god del innsamlete planter finnes ivaretatt fra ballastplassene i distriktet. De 
fleste av dem er etikettert slik at vi kan danne oss et bilde av hvilke arter som fantes på de 
ulike steder. Med unntak av Ouren (1979), er det lite publisert av hva som finnes i museene. 
En må derfor inn på egen hånd for å lete fram plantemateriale fra denne virksomheten i håp 
om å få en oversikt over hva som fantes i forhold det som i dag kan gjenfinnes. 

 
De eldste innsamlinger fra Fredrikstad er datert 1827 da professor Mathias Numsen Blytt 
(1789-1862) gjennomførte flere botanikkturer til Smaalenene (Wikström 1828, Båtvik 2000). 
Han var lite interessert i ballastplanter og samlet bare unntaksvis slike som liksom ikke 
tilhørte norsk flora. Senere ble det samlet noe av professor Frederik Christian Schübeler 
(1815-1892), stifteren av Selskabet Havedyrkningens Venner, senere Det Norske 
Hageselskap, som i 1830-årene botaniserte i omegnen av sin fødeby Fredrikstad. Nå var 
ballasttrafikken beskjeden i Fredrikstad på den tiden, i alle fall hvor ballasten ble gjenlagt på  

Området fra 1955. Her er sagbruket for lengst borte, men Glombobrakka står igjen. Vi 
kan også skimte betongelementene utenfor det store lagerhuset sentralt i bildet 
opprinnelig laget av AS Standard Skibsbyggeri, men som aldri ble tatt i bruk. (Bildet fra 
Fredrikstad Museum, kopi utlånt av S. Skahjem.) 
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land, slik at det var vel ikke så mange ballastplanter å samle. Det tok seg imidlertid sterkt opp 
i 1850-60-årene, uten at det finnes særlig mye innsamlet i museene. Ballastplantene ble 
liksom ikke oppdaget før Elling Ryan (1849-1905) kom til distriktet i 1870-årene og etter hvert 
ble driftsbestyrer av Gresvik Kemiske Fabrik (Johansen 1981). Fram til sin død samlet han 
mange ballastplanter fra distriktet og særlig fra Røds Brug. Han sendte det meste av sin 
samling til Videnskabsmuseet i Trondheim (i dag NTNU) hvor det fortsatt ligger. Det meste 
av materialet er nå dataregistrert og kan gjenfinnes på Artskart (Artsdatabanken.no). Etter 
denne dataregistreringen, hvor forfatteren har vært engasjert, har det dannet seg et bilde av 
hvilke arter som var hyppige til stede og hvilke som bare ble funnet én eller noen få ganger. I 
denne sammenheng har det liten interesse å berette om arter som er borte og som derfor 
bare har historisk interesse. Det viktigste må være å fortelle om de som har overlevd på 
stedet i mer enn hundre år og som det fortsatt går an å vise fram. 
 
Samtidig med Ryan samlet hans svoger, ingeniør Edvard Ellingsen, en rekke ballastplanter 
fra regionen. Hans samlinger finnes på Naturhistorisk museum i Göteborg, og ble ikke 
dataregistrert før forfatteren bidro til å hente ut alt norsk materiale, bringe det til Norge for 
dataregistrering, for så å legge det tilbake i Göteborg der det fortsatt ligger. Ellingsens 
innsamlinger er hovedsakelig datert fra 1879-1890. Vi har således nå god oversikt over hva 
som en gang ble samlet blant annet fra Røds Brug, dog ingen komplett liste da det er 
raritetene som havnet i herbariene, mens mer vanlige planter sjelden fikk omtale.  
 
Ballastplassene ved Fredrikstad ble etter hvert bedre kjent blant botanikere. Fra 
århundreskiftet og fram til første verdenskrig ble det hvert år samlet ballastplanter i distriktet. 
De fleste innsamlinger ble gjort av Anton Landmark (mest fra 1891-1901), Hartvig Johnsen 
(mest fra 1899-1912) og Randor Eretius Fridtz (1900-1905). Det ble flest innsamlinger fra 
ballastplassene ved ”Øren” (Vaterland) i østre Fredrikstad og Røds Ballastkai på Kråkerøy 
ved siden av ”Græsvig” i Onsøy (Ouren 1979). Ouren (1979) nevner nærmere 200 
ballastplanter fra Fredrikstad-området fram til 1920. Egne undersøkelser fra de botaniske 
museer i Oslo, Bergen, NLH, Trondheim og Göteborg har vist at fra Røds Brug finnes 
herbariekollekter av 342 ulike arter, de fleste fra ballasten, se vedlegg bak i rapporten  
 
 

4. DAGENS SITUASJON, HVA FINNES HER FORTSATT? 
 
Vi har fulgt historien fram til 1918 da sagbruksvirksomheten ble nedlagt samtidig med at 
skipsbyggeriet ga opp sin virksomhet. Vi står igjen med et relativt stort areal bygd opp av 
sagflis og ballastjord. Betongelementene som i sin tid ble anlagt med tanke på kjølhaling og 
reparasjon av seilskuter, og kanskje også skipsbygging, står fortsatt igjen her ute, dog er 
dette en rest fra det opprinnelige da omkring 40 betongelementer er borte pga. ekspansjonen 
av nabobedriften Stene Stål AS. 
 
Vegetasjonen bærer tydelig preg av at dette er ballastjord. Mange til dels svært sjeldne arter 
opptrer årlig her ute. Vi står altså overfor et areal hvor store deler er blitt liggende nærmest 
urørt siden første verdenskrig. Her finnes både kulturhistoriske og naturhistoriske vitnesbyrd 
om en stolt forhistorie. Det unike ved stedet er at det fortsatt finnes så mange ballastplanter 
som står her som levende kulturminner.  
 
Den nærmeste aktiviteten er stålbedriften Stene Stål som har sin aktivitet helt inntil 
betongelementene. Deres virksomhet har dessverre fortrengt en del av ballastplantene som 
vi derfor finner igjen i langt mindre bestander enn for få år tilbake. Om vi lykkes med å ivareta 
restarealet som spesialområde, bør vi fokusere på å tilrettelegge planene best mulig slik at 
sågar fortrengte restbestander av sjeldne forekomster kan få bedre vilkår. 
 
I dag finner vi fortsatt omkring 12-16 arter ballastplanter årlig og som vi ønsker i ivareta.   
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Bildet øverst viser betongelementer før vegetasjonen tar til å vokse (31.3.2016), mens 
bildet nederst viser hvor tilgrodd det kan bli når vekstsesongen tiltar (26.6.2021). Foto: 
JIB. 
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 5. GJENLEVENDE BALLASTPLANTER, LEVENDE  
  KULTURMINNER 
 
Som nevnt står ballastplantene på gamle Røds Brug i dag som levende kulturminner. De 
finnes enten i store, nesten rene bestander eller som små enkeltindivider som kan være 
vanskelig å påvise for de som ikke kjenner dem. I tillegg til sjelden botanikk finnes rimeligvis 
en dominans av mer triviell ugrasflora som balderbrå Tripleurospermum inodorum, hvit 
steinkløver Melilotus albus, strandsteinkløver M. altissimus, åkertistel Cirsium arvense, 
veitistel C. vulgare, burot Artemisia vulgaris og rosebusker Rosa spp. m.fl. Ingen av disse 
vekker oppsikt da de alle er forventet inventar på brakklagt, grunnlendt mark. I tillegg er det 
så fuktig i nord at takrør Phragmites australis og mjødurt Filipendula ulmaria har et godt 
fotfeste. 
 
Av mer eksotisk botanikk kan nevnes klassiske ballastplanter som valurt Symphytum 
officinale, smalsvineblom Jacobaea erucifolia, stripetorskemunn Linaria repens, vedbeinurt 
Ononis spinosa, krypmure Potentilla reptans, blåbringebær Rubus caesius, ballastknoppurt 
Centaurea nemoralis, kronvikke Securigera varia, duftvikke Vicia tenuifolia, veivortemelk 
Euphorbia esula og krysningene mellom piggtistel x krusetistel Carduus acanthoides x 
crispus og strandkveke x kveke Elymus juncea x repens. I tillegg er det høyst sannsynlig at 
følgende arter også har ballastopprinnelse: Kystbjørnekjeks Heracleum spondylium, 
russestarr Carex praecox, engstorkenebb Geranium pratense og strandsvingel Schedonorus 
elatior. Alle de nevnte i siste avsnitt gis en kortfattet beskrivelse i det følgende.  
 

 

5.1. RØDLISTETE ARTER 
 
Enkelte arter opptrer så sparsomt her i landet at de krever særlig oppmerksomhet skal vi ha 
håp om bevare dem i norsk natur. I nasjonal sammenheng omtales slike arter som nasjonalt 
rødlistete. Det er utarbeidet flere slike rapporter for karplanter i Norge utgitt av Direktoratet 
for Naturforvaltning senere kalt Miljødirektoratet. Den siste er fra 2015 (Henriksen & Hilmo 
2015). Det er siste utgaven som rimeligvis må regnes som den mest oppdaterte da slike 
lister må revideres kontinuerlig. 
 
Som tidligere nevnt er dagens rødliste basert på arter vi mener fantes i landet før år 1800. 
Dette betyr at vi ikke kan regne med å gjenfinne mange ballastplanter her da disse ble tilført 
vår natur mest fra omkring 1850 da ballasten tidligere ble kastet på sjøen. Våre klassiske 
ballastplanter havner således blant fremmedartene og hvor mange anses som uønsket i 
Norge. Oversikten over fremmede arter er inndelt i kategorier etter hvor invasive de opptrer i 
vår natur. Bare unntaksvis regnes ballastplantene på Røds Brug som problematiske i norsk 
sammenheng, mens de fleste regnes som helt uproblematiske, ja, til og med interessante i 
flere sammenhenger, men som altså ankom landet etter år 1800 og haver derfor automatisk 
på fremmdartslisten. Spennende fremmedarter må derfor vernes etter andre kriterier enn 
nasjonale retningslinjer knyttet opp mot rødlistet biomangfold. 
  
Nå finnes det eksempler på at ballastplanter har kommet hit før år 1800, og som derfor er 
blitt med i den nasjonale rødlisten. Ett slikt eksempel fra Røds Brug er vedbeinurt som 
omtales som en sterkt truet (EN) art i Norge (Henriksen & Hilmo 2015). Denne finnes ikke fra 
andre steder i Østfold i dag (Båtvik 1996). Arten kjennes som to underarter, tornbeinurt 
Ononis spinosa ssp. spinosa og krypbeinurt O.s. ssp. procurrens, hvorav begge var kjent fra 
Røds Brug. Førstnevnte ble samlet første gang i 1892 (A. Landmark, herb. i Oslo), og den 
sistnevnte i 1879 (E. Ellingsen, herb. i Göteborg). Krypbeinurt var kjent herfra fram til 1924 
(Båtvik 1996), mens tornbeinurt lenge var borte herfra, men finnes nå i ett(!) eksemplar.  
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Tornbeinurt, som er nasjonalt rødlistet som sterkt truet (EN), har vi således et særskilt ansvar 
for å ivareta her ute da den ikke er kjent fra andre steder i Viken fylke enn her med ett unntak 
av en utsatt forekomst på Øra avfallsplass i Fredrikstad i 2020. Forekomsten ved Røds Brug 
ble dessverre desimert betraktelig da henslengte metallplater og stålkonstruksjoner fra 
bedriften Stene Stål AS ble lagt over de 12-14 forekomstene som fantes her ute for noen år 
tilbake (oppslag i Fredriksstad Blad 12.6.1997). Dagens største trussel overfor tornbeinurt er 
trolig gjengroing. Med økt oppmerksomhet omkring dagens (2021) ene eksemplar, er det håp 
om å bevare denne nasjonale sjeldenheten på Røds Brug.  
 
I Østfold har vi i tillegg laget flere oversikter over regionalt rødlistete arter. Her følges 
oversikten fra Båtvik (1992), men hvor flere senere oppdaterte vurderinger er foretatt uten at 
disse foreligger som samlet publikasjon. 
 
En annen rødlistet art er engstorkenebb Geranium pratense. Den er regionalt rødlistet som 
hensynskrevende, kategori 3 av fire sjeldenhetskategorier (Båtvik 1992). I Østfold finnes 
arten på ca 20 lokaliteter hvorav fem finnes innenfor Fredrikstads kommunegrense (Båtvik 
1996). Så langt en kjenner til ble engstorkenebb samlet fra Røds Brug trolig på 1950-tallet 
(G. Hofstad, herb. i Oslo). Om den opprinnelig stammer fra ballast, er uklart, men sannsynlig. 
I dag finnes engstorkenebb sammen med klassiske ballastplanter og bidrar ytterligere til å 
øke områdets verneverdi.  
 
En tredje rødlistet art er strandsvingel Schedonorus elatior. Den er regionalt rødlistet som 
sjelden, kategori 2 av fire (Båtvik 1992). I Østfold er den kjent fra drøyt ti lokaliteter hvor arten 
ofte er utsatt for slitasje fra økende aktiviteter i strandsonen. På Røds Brug ble den oppdaget 
i 1994 (J.I. Båtvik & S. Åstrøm, herb. i Oslo). Den finnes i en del tuer langs elva i nordkant av 
arealet ikke langt unna rødlistearten engstorkenebb og kronvikke. 
 
 

5.2. GJENLEVENDE BALLASTPLANTER  
 
I denne oversikten gis ikke-rødlistete arter med ballastopprinnelse en kortfattet historikk. 
Som de tre artene i foregående kapittel (5.2.1. vedbeinurt, 5.2.2. engstorkenebb og 5.2.3. 
strandsvingel) tas et bilde med av artene.  
 
Artene nevnt i kapittel 5.2. trenger positiv oppmerksomhet, vilje, vern og skjøtsel om de 
fortsette skal klare seg hos oss. 
 
5.2.4. Ballastknoppurt Centaurea nemoralis 
Denne knoppurten er en svært sjelden art i Norge som historisk bare er kjent fra Viken med 
innsamlinger fra 2 ballastplasser (Græsvik, Røds Brug) i Østfold. Arten ble tidligst samlet i 
1912 fra Græsvik Bruk (H. Johnsen, herb. i Oslo) og kom senere over elva til Røds Brug hvor 
den fortsatt står som det eneste kjente voksestedet i Norge. Ballastknoppurt fins i flere tuer, 
både i sør og vest, men antallet tuer kan telles på bare én hånd. 
 
5.2.5. Blåbringebær Rubus caesius 
Denne spesielle bringebærarten med blå bær er kjent på få steder i fylket hvor det er magert 
og steinet underlag. Rundt betongelementene på Røds Brug er det mye grus og grunnlendte 
forhold velegnet for blåbringebær. Arten regnes som opprinnelig i Norge, men er trolig spredt 
med ballastjord til nye steder. Det er en sjelden art i Norge, og blåbringebær er bare samlet 
fra fire lokaliteter i Østfold ifølge herbariet i Oslo, men finnes trolig på noen til. Arten er 
piggete og derfor sannsynligvis noe underrepresentert i samlingene. At det står store 
bestander av blåbringebær på Røds Brug, ble ikke kjent før på 1980-tallet (Ø. Johansen, 
herb. i Oslo).   
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5.2.6. Duftvikke Vicia tenuifolia 
Dette er en høyreist og staselig erteplante som dukket opp på Røds Brug etter at jordhauger 
ble flyttet på av nabobedriften Sten Stål AS i 2008. Ved denne jordforflytningen ble det 
åpenbart aktivert frø som må ha ligget her lenge da det ellers ikke kan forklares av det 
plutselig kom en fin bestand av duftvikke her ute. Forekomsten fantes her også to år etter, 
men pga. manglene skjøtsel ble den utkonkurrert. Ved på nytt å endre aktuelle jordhauger 
her ute, kan vi ha håp om at duftvikke vil dukke opp igjen selv om forsøk på slik skjøtsel med 
håndmakt ikke har gitt resultater de to siste årene. I Østfold er duftvikke bare kjent fra ett 
funn ved Moss Aktiemøller i Moss fra 1991 (Rog. Halvorsen, herb i Oslo) ved siden av Røds 
Brug. Duftvikke er ellers i Norge kjent som en ballast- og mølleplante med flere funn langs 
kysten fra Viken til Bergen, dog fåtallig. Arten er ikke kjent fra Østfold i dag. 
 
5.2.7. Kronvikke Securigera varia 
En art som er kjent som en ballast- og mølleplante, og som ikke klarer seg så lett utenom ny 
tilførsel av frø utenfra. På Røds Brug har den vært kjent i alle fall siden 1936 (N. Stabenfeldt, 
herb. i Oslo) og finnes fortsatt her ute i relativt bra forekomster. Den er imidlertid svært 
sårbar overfor hogst av skyggegivende trær, konkurranse fra andre vekster og utvidelse av 
veien eller parkering ved elvekanten i NV der den finnes. I 2021 sto kronvikka svært fin på 
denne ene kjente forekomsten i Østfold. Tidligere er kronvikke også kjent fra Solgård i Moss 
fra 1981 (K. Lanes, herb. i Tromsø), men utgått herfra i dag. 
 
5.2.8. Krypmure Potentilla reptans 
Dette er en av klassikerne blant norske ballastplanter. Krypmure har lange tradisjoner som 
medisinplante mot blodsykdommer i Europa, men fantes ikke her i landet før ballasttrafikken 
brakte den hit (Båtvik 1999). På Røds Brug finnes den mange steder der den ikke 
konkurreres ut av grovere vegetasjon. Krypmure vokser, som navnet skulle tilsi, krypende, 
og den kan gjerne finnes på tørre, steinete steder lite egnet for annen plantevekst. Så langt 
en kjenner til, ble krypmure først samlet fra Røds Brug i 1892 (A. Landmark, herb. i Oslo). 
Arten er svak for gjengroing hvor den økende nedbøren ytterligere har skapt ekspansjon i 
engstelsen.  
 
5.2.9. Kystbjørnekjeks Heracleum sphondylium 
Denne høyreiste skjermplanten hører mer til Sør- og Vestlandets flora her i landet. I Østfold 
kjennes kystbjørnekjeks med sikkerhet bare fra tre ballastplasser. Den ble tidligst påvist på 
Øra i 1891 (A. Landmark, herb. i Oslo). I dag er den borte fra alle ballastlokalitetene i fylket 
med unntak av Røds Brug. Her står den i flere eksemplarer nær stien som går mellom 
elvekanten og betongelementene. Den er lett å finne der den vokser delvis inne på stien. 
Den er også enkel å skille fra nærstående skjermplanter med sine usymmetriske ytre 
blomster i skjermen. Fra musealt materiale synes det som om kystbjørnekjeks ble påvist 
første gang på Røds Brug i 1958 (G. Hofstad, herb. i Oslo), men det er grunn til å tro at den 
har stått her mye lenger da ingen ny ballastjord er tilført området på den tid eller senere. 
 
5.2.10. Russestarr Carex praecox 
Dette halvgresset ble oppdaget på Røds Brug så sent som i 1995 (Berg 1996). Arten har 
trolig stått her noen år da det den gang ble oppdaget relativt veletablerte bestander, men den 
er lett å overse mellom annen vegetasjon. Oppdagelsen var en sensasjon da russestarr ikke 
var kjent her i landet tidligere. Den er faktisk så sjelden at den i Skandinavia bare er kjent 
innført fra enkelte steder i Sør-Finland og fåtallige enkeltfunn fra Sør-Sverige og Danmark i 
tillegg til Røds Brug på Kråkerøy. Her ute står russestarr på stabil, steinet ballastjord, og det 
er sannsynlig at den er kommet hit med ballasten før 1900 på tross av at den ble oppdaget i 
så vidt ny tid. I tillegg representerer forekomsten landets eneste starr innkommet med ballast 
(det finnes ca. 100 starr-arter i Norge) og er således ytterligere oppsiktsvekkende. Den er 
knyttet til tørr steinjord og er svært svak for konkurranse eller slitasje. Den trenger derfor årlig 
oppmerksomhet med eventuelle skjøtselstiltak.  
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5.2.11. Piggtistel Carduus acanthoides 
Piggtistel er sjelden i Norge hovedsakelig kjent fra ballastplasser og rester etter mølledrift. 
Den ble i Østfold først samlet på ballastplass i Fredrikstad i 1891 (A. Landmark & F.R. Aulin, 
herb. i Oslo), og senere samlet fra Røds Brug i 1898 (E. Ryan, herb. i Trondheim). Arten 
opptrer svært fåtallig årlig og med bare to eksemplarer(!) i 2021. Dette er fortsatt eneste 
kjente voksested i Norge. Arten er konkurransesvak og trenger årlig tilsyn med eventuelt 
rydding for konkurrerende vekster. Mye tyder på at arten er introgresert av krusetistel C. 
crispus eller kanskje helst nikketistel C. nutans hvor sistnevnte er samlet fra Røds Brug 
tidligere (1889 E. Ellingsen, herb i Göteborg), men ikke kjent i Østfold i dag. Forekomsten på 
Røds Brug i dag kan altså være piggtistel x nikketistel Carduus acanthoides x nutans (med 
mulighet for at krusetistel også er involvert) da den ikke ser ut til å sette modent frø, i så fall 
eneste kjente voksested for denne hybriden gjennom alle tider i Norge. 
  
5.2.12. Smalsvineblom Jacobaea erucifolia 
Denne svineblommen er en av landets sjeldneste karplanter med stabile forekomster. Den 
finnes i dag bare sikkert fra Røds Brug i Norge. Den ble samlet første gang i 1896 (A. 
Landmark, herb. i Oslo). I dag finnes den spredt over et relativt stort areal. Med sine gule 
blomster dominerer den plantedekket når den i juli og august har sin beste blomstringstid. 
Som en kuriositet ble den rødlistete sommerfuglen (sterkt truet, EN), karminspinner Tyria 
jacobaeae, funnet på smalsvineblom som vertsplante i 1996 (Wergeland Krog 1997, 1999). 
Dette er en sommerfugl som i Norge bare er kjent i større bestander fra Rauer i Onsøy. Der 
finnes den på landøyda Jacobaea vulgaris som er dens primære vertsplante. Den 
nærstående smalsvineblom duger tydeligvis også som vertsplante for denne sjeldne 
sommerfuglen.  
 
5.2.13. Strandkveke x kveke Elytrigia juncea x repens 
Det fins en underlig blågrønn form av kveke på Røds Brug oppdaget i nyere tid (de siste 15 
år). Undersøkelser i 2020-21 tyder på at forekomsten er en krysning mellom strandkveke og 
kveke da den ikke setter gode frø eller brukbart pollen. Spredningen foregår således på 
kvekevis, med jordstengler. Antagelsen er verifisert ved Naturhistorisk Museum i Oslo. 
Krysningen er kjent fra havstrender flere steder i Østfold, bl.a. fra Ørekroken på Kirkøy i 
Hvaler, Mærrapanna i Onsøy og Revlingen i Rygge, men ser ikke ut til å klare seg så bra på 
noen av disse lokalitetene. Dette betyr at vi får enda en art å forholde oss til i regulerings-
planens detaljer vedrørende dette spesialområdet. Forekomsten finnes mellom betongele-
mentene flere steder på steinete grunn og burde kunne klare seg bra om den ikke forstyrres 
nevneverdig. 
 
5.2.14. Stripetorskemunn Linaria repens  
Stripetorskemunn er en typisk ballastplante som er kjent fra flere områder som regnes som 
ballastplasser i fylket, for eksempel på ballastrester langs Glommastien ved Moum og 
Gretnes (Båtvik 1993). Plantens blomster er lett gjenkjennelig med de fiolette årene på hvit 
bunn. På Røds Brug finnes den flere steder både nær elva og i spredte bestander omkring 
betongelementene. Flere eksemplarer står også ved inngangen til stålbedriften Stene Stål. 
Stripetorskemunn ble først samlet i 1880 (E. Poulsson, herb. i Oslo). I 1986 ble også 
krysningen mellom stripetorskemunn og lintorskemunn Linaria vulgaris funnet her ute (T. 
Ouren, herb. i Oslo). Krysningen kan gjerne vokse her ute årlig, men kan være sporadisk 
forekommende og vanskelig å finne. 
 
5.2.15. Veivortemelk Euphorbia esula 
Denne litt uanselige, helgrønne planten er mange steder innkommet med ballastjord før 
1900. Den kan også etablere seg innerst i strandsonen i fjæra der områdene er påvirket av 
nitrogenrik tang. Fra Røds Brug havnet den tidligst i museene i 1898 (E. Ryan herb. i 
Trondheim). I dag finnes enkelte tette bestander av arten langs elva i sørkant, gjerne 
sammen med ballastknoppurt. 
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5.2.16. Valurt Symphytum officinale 
Denne planten er egentlig en gammel medisinplante med lange tradisjoner i Europa. På 
Røds Brug finnes den i dominerende bestander mange steder, både med blå, fiolett og hvite 
blomster. Arten er karakteristisk og velegnet å vise fram for folk som en interessant 
kulturplante som opptrer på Røds Brug med den flotteste og største bestanden i fylket. I 
museene ser det ut til at arten ble samlet første gang i 1902 (A. Landmark, herb. i Oslo), og 
den er samlet med jevne mellomrom helt opp til våre dager. På dagens fremmedartsliste 
regnes denne som en SE-art (svært høy risiko) uten at den framstår særlig invasiv ved 
Glombo, dog tallrik. 
 
BILDER AV DE SÆRSKILT OMTALTE ARTENE 
- bildene presenteres i alfabetisk rekkefølge etter norske navn, alle foto forfatteren (JIB). 
 

 

 
 BLÅBRINGEBÆR Rubus caesius 

BALLASTKNOPPURT Centaurea nemoralis 



Carex-Bioprint, naturfaglige utredninger  

Naturfaglige innspill til Detaljreguleringsplan for Glombo Brygge og Ballastparken (delfelt FMV6) i håp om å bevare en 

sjelden og verdifull rest av eksisterende ballastplanter – levende kulturminner. 

17 

 

  

 

  

 

 

 

DUFTVIKKE Vicia tenuifolia 

ENGSTORKENEBB Geranium pratense 

KRONVIKKE Securigera varia 
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KYSTBJØRNEKJEKS Heracleum sphondylium 

KRYPMURE Potentilla reptans 

RUSSESTARR Carex praecox 
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PIGGTISTEL Carduus acanthoides 

SMALSVINEBLOM Jacobaea erucifolia 

STRANDKVEKE x KVEKE Elytrigia juncea x repens 
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SRANDSVINGEL Schedonorus elatior 

STRIPETORSKEMUNN Linaria repens 

VEDBEINURT Ononis spinosa 
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6. ANNET BIOLOGISK MANGFOLD 
 

6.1. VIRVELLØSE ARTER 
 
Et område med mye sjelden botanikk kan forventes å ha mye sjeldent dyreliv. Mange 
insektarter går for eksempel bare på spesielle plantearter. Karminspinner er nevnt som 
eksempel på et sjeldent og oppsiktsvekkende funn på smalsvineblom herfra, og en kan 
forvente flere spennende funn av insekter. Det er imidlertid ikke foretatt noen inventeringer 
av den virvelløse faunaen av noe omfang. På Artskart (2021) ligger i dag omkring 150 
registreringer av leddyr (insekter, edderkopper, krepsdyr m.fl.), ikke alle forskjellige arter. Her 
er karminspinner den langt sjeldneste arten (rødlistet nasjonalt som sterkt truet – EN), mens 
kløverblåvinge Glaucopsyche alexis (rødlistet som nær truet – NT) også er registrert herfra 
som representerer de eneste rødlistete artene herfra så langt.  

VEIVORTEMELK Euphorbia esula 

VALURT Symphytum officinale 
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Lykkes vi med et spesialområde med stort biologisk mangfold, vil insekter og øvrig virvelløs 
fauna få en betydelig plass. En forutsetning for stort biomangfold er at vedtakene i en 
reguleringsplan gir stor botanisk variasjon, en utfordring med stor tetthet av hus og beboere i  
umiddelbar nærhet. 

 
6.2. VIRVELDYR 
 
Gruppen virveldyr omfatter amfibier, reptiler, fisk, fugler og pattedyr. Røds Brug er et for lite 
areal til at vi kan forvente et stort mangfold av virveldyr her. Av amfibier ses årlig bestander 
av nordpadde Bufo bufo og buttsnutefrosk Rana temporaria mens spissnutefrosk R. arvalis 
og salamandere (Triturus, Lissotriton) er usikkert eller neppe forekommende her ute. Artskart 
eller forfatteren har ingen dokumentasjon på at de sistnevnte artene hører til faunen på Røds 
Brug i dag. Amfibiene er særlig knyttet til de fuktige partiene i NØ. Av reptiler er det så langt 
ikke kjent at det foreligger observasjoner på arealene etter Røds Brug, men både hoggorm 
Vipera berus, buorm Natrix natrix, firfisle Lacerta vivipara og stålorm Anguilla fragilis kan 
være aktuelle arter. 
 
Mht. fisk finnes artene som tilhører Glommas fiskefauna, særlig karpefisker (fam. Cyprinidae) 
samt abbor Perca fluviatilis og gjedde Esox lucius. I tillegg tilhører saltvannsfisker også 
fiskefaunaen nær Røds Brug. I prinsippet kan det være mange saltvannsfisker som går inn til 
breddene ved Røds Brug, men på Artskart (2021) ligger bare arten hvitting Merlangius 
merlangus. Det finnes markerte spor etter et fiske ute på områdets SV-del, men de som gjør 
fangster her legger resultatet åpenbart ikke inn i Artsobservasjoner. 
 
Det fins rikelig med fugleobservasjoner fra Røds Brug inklusive de nære omgivelsene ned til 
Huthholmen. På Huthholmen er det kjent en større måkekoloni gjerne også med noen par 
arter ender. Lista over fugl i området er ifølge Artskart (2021) på drøyt 700 registreringer, 
men ofte av de samme artene til ulike tider og av ulike observatører. På selve Røds Brug-
arealet er det langt færre observasjoner da det er takrørområdet samt trærne som står langs 
bekken hvor småfugl opp til duestørrelse kan ha tilhold. På Artskart (2021) ligger bare 14 
arter, mest sangere som finner trivsel i takrørområdet. I 2021 var gulsanger Hippolais icterina  

Karminspinner Tyria jacobaeae observeres nær årlig på Røds Brug der den har tatt i bruk 
smalsvineblom Jacobaea erucifolia som vertsplante mens det er slektningen landøyda J. 
vulgaris som er den vanligste vertsplanten for denne sterkt truete arten. Både larven (t.h.) 
og imago (t.v.) er lettkjennelige. Foto: JIB 
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særlig hørbar, en attraktiv nabo med sin varierte sang, men som i ny tid er blitt langt 
sjeldnere, dog ikke rødlistet så langt. Med stor bebyggelse og besøk i spesialområdet der 
Røds Brug en gang var i aktivitet, må vi forvente en betydelig nedgang i forekomstene av 
fugler. 
 
Av pattedyr fins flere arter, dog mest dyr som besøker arealet til tider, men som ikke yngler 
her. Området har ofte spor av rådyr Capreolus capreolus og hare Lepus timidus uten at dette 
er oppsiktsvekkende. Rådyret har allerede gjort innhugg i vedbeinurten ved å beite av 
skuddspissene på områdets eneste eksemplar. Vi håper likevel at vedbeinurten kan tåle 
denne belastningen. Røds Brug har også hatt minst ett bebodd grevlinghi Meles meles i 
mange år, i alle fall fram til 2020, men det er usikkert om grevlingen fortsatt var her i 2021. 
Rev Vulpes vulpes og smågnagere (fam. Muridae) frekventerer ganske sikkert også jevnlig 
området. Så er det observert steinkobbe Phoca vitulina ganske nær sjøkanten ved Røds 
Brug ifølge Artskart (2021). 

Pattedyret som gjør seg mest gjeldende på Røds Brug er uten tvil beveren Castor fiber. I 
mange år har den vært fraværende, men særlig i 2016 gjorde den betydelige innhogg i 
frukttrærne her ute. Det var særlig epletrær Malus domestica det gikk hardt utover slik at 
bestanden, trolig med utgangspunkt i epleskrotter folk må ha kastet fra seg, ble desimert til et 
minimum. Det gikk også utover selje Salix caprea, grønnpil Salix ×fragilis, morell Prunus 
avium og osp Populus tremula. 

 
 
 

6.3. MOSER, SOPP OG LAV 
 
Ved Røds Brug er det også påvist enkelte rødlistete moser (Wergeland Krog 1997). Dagens 
rødliste inneholder moser som er kjent fra området helt tilbake til 1890-årene, for eksempel 
piggbegermose Microbryum davalliana (sterkt truet – EN, funnet i 1890, E. Ryan, herb. 
NTNU, Trondheim), stjertmose Pterygoneurum ovatum (sterkt truet – EN, kjent herfra i 1891 
E. Ryan, herb. i Oslo og NTNU, Trondheim) og hav-vrangmose Ptychostomum warneum 
(ikke rangert på rødlista pga datamangel, to registreringer i Østfold, 1894 Røds Brug og 
Asmalö 1890, begge E. Ryan, herb. i Oslo, Bergen, NTNU-Trondheim og Göteborg). De er 

Bever Castor fiber har gjort betydelig skade 
på trærne enkelte år. Særlig i 2016, da bilde-
ne ble tatt, var skadene store. Det gikk utover 
trær vi gjerne skulle hatt langs elvekanten.  
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lite sannsynlig disse spesielle mosene finnes her i dag da forholdene har endret seg i 
ugunstig retning, i alle fall er de ikke lenger kjent herfra i ny tid (Løfall 1996). De mest 
åpenbare mosene i dag, og som vi ønsker å bevare, er knyttet til betongelementene. Primært 
er det hvitknausing Grimmia pulvinata, fakkelbusthette Orthotrichum anomalum, 
murtustmose Tortula muralis og bleiklundmose Brachythecium albicans vi finner på 
betongen, se bildet under. Ingen av disse er rødlistete, men fram til nå har det vært liten 
slitasje på disse betongelementene slik at moser og lav har fått utvikle seg over tid og 
framstår i dag med meget fine utforminger.  

 

 
 
 
 
Sopp og lav er også registrert fra arealet på Røds Brug. På Artskart (2021) ligger færre enn 
et 10-talls registreringer av arter fra vårt område. Eneste laven som er registrert er 
murkantlav Protoparmeliopsis muralis som finnes flere steder sammen med mosene på 
betongelementene. 
 
 

7. UØNSKETE ELLER PROBLEMATISKE FOREKOMSTER 
 

Det finnes også arter på Røds Brug vi ikke ønsker. Dette er i hovedsak fremmedarter med et 

stort invasivt potensial, arter som er samlet på fremmedartslista inndelt i ulike kategorier etter 

invasivitet. Så langt har det vært en stor innsats for å begrense deres utbredelse, en innsats 

som må følges opp årlig, jf. (Wergeland Krog & Båtvik 2021). Det er særlig tre arter vi har 

arbeidet med i håp om å begrense dem, alle tre kategorisert som SE (svært høy risiko). 

De fleste betongelementene framstår i dag med særlig fin mose og lav-vekst, elementer vi 
gjerne vil beholde i reguleringsplanen det arbeides med. Den henvises til teksten for 
nærmere beskrivelse av artene. 
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7.1. KJEMPEBJØRNEKJEKS Heracleum mantegazzianum 

Kjempebjørnekjeks må regnes som nykommer til Røds Brug. Ifølge artskart ble den ført 

notert i 2020 av flere personer, men har nok stått her en stund da arten er to- til flerårig, men 

dør normalt etter blomstring som betyr at blomstrende eksemplarer må ha hatt en rosett året 

før eller tidligere, før blomstring. Det er særlig i SV arten har vært registrert og bekjempet slik 

det er anbefalt i Wergeland Krog & Båtvik (2021).  

   

 

 

 

7.2. PARKSLIREKNE Reynoutria japonica 

Parkslirekne har vært kjent her noen år, med første registrering på Artskart i 2016. Dens 

hovedforekomst var langs grusveien i SØ. Som for de øvrige bekjempningsartene ble også 

denne utsatt for kjemisk bekjempelse med god respons. 

    

 

Her er hovedforekomsten av kjempebjørnekjeks SV i området. Denne ble utsatt for kjem-

isk bekjempelse, noe den responerte kraftig på. Plantene er vantrivelige og i ferd med å 

visne. Det er håp om at arten bekjempes slik at den forsvinner helt fra området i 2021.  

 

Før og etter bekjempelsen av parkslirekne. Det er håp om at også denne kan 
fjernes totalt herfra.  
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I 2021 hadde parkslirekne igjen satt nye, grønne skudd med påfølgende bekjempningsmidler 

tatt i bruk. Det er særlig viktig å holde denne svært invasive art unna spesialområdet og de 

nære buffersonene omkring. 

 

7.3. RYNKEROSE Rosa rugosa 

Dette er en vanskelig art å fjerne da denne busken har så dype røtter og hvor det skal lite til 

av rester før den kan vokse opp igjen. Den danner store, piggete kratt og er vanskelig og 

ubehagelig å jobbe med både kjemisk og mekanisk. Rynkerose dannet et betydelig kratt litt 

inne på arealet i SV. Dette ble både kjemisk og mekanisk behandlet. Med fortsatt fokus på 

arten er det håp om at også denne kan fjernes fra området, i alle fall midlertidig. Da den 

spres med trekkende fugl som har spist nypene, men hvor frøene går gjennom fuglens 

fordøyelsessystem, kan den lett dukke opp igjen. 

 

 
    
 
 
 
 
Så finnes det flere svært lite ønskelige arter, men som vi ikke har satset særlig på å fjerne så 
langt. Her kan nevnes kanadagullris Solidago canadensis (kjent herfra siden 1973) og 
kjempespringfrø Impatiens glandulifera (kjent siden 2008). Ingen av disse dominerer 
foreløpig i den grad at de umiddelbart krever innsats for å begrense utbredelsen. Begge blir 
overvåket med hensyn til problematisk adferd overfor artene vi ønsker å beholde.  

Etter å ha sprøytet krattet med rynkerose for senere å kutte ned buskene, ble det en stor 
haug med kvist som er tenkt fjernet fra området. Kvisthaugen inneholder også en del 
småtrær som ble tatt ned for å holde det tilstrekkelig åpent i håp om å favorisere arter vi 
ønsker i denne delen av området. 
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8. UTFORDRINGER FOR Å BEVARE BALLASTPLANTENE 
 
Det er en krevende oppgave å tilrettelegge en reguleringsplan hvor arealet etter Røds Brug 
skal inngå som et spesialområde i en omfangsrik og vidløftig utbyggingsplan. Det er slitasjen 
i arealet som bekymrer mest med muligheter for flere tusen innbyggere nær ved. Her må 
ferdselen kanaliseres sterkt. Særlige utfordringer er (her presentert i uprioritert rekkefølge): 
 

- Plantene krever ulik skjøtsel. I dag har de funnet sine egne nisjer innenfor aktuelt 
areal. Tilretteleggelsen for den enkelte art må tilpasses artens livskrav. 

- Mange mennesker innenfor arealet kan bli vanskelig å håndtere mht. den økte 
slitasjen man kan forvente. 

- For å dempe tilfanget av mennesker inn i spesialområdet bør tilretteleggelsen skje 
relativt småskalert. 

- Alt maskinelt utstyr kan være vanskelig å benytte uten å skade viktige populasjoner. 
Alle planer innenfor grensene må derfor foregå med minst mulig tung maskinkraft. 
Eventuelt må biolog delta for å beskytte/unngå særlig sårbare områder under 
byggingen av nødvendige/ønskelige stisystemer. 

- Mange mennesker gir mange hunder, hunder som trenger å luftes. Dette 
spesialområdet egner seg IKKE for å dekke slike behov. Ingen hunder er ønskelige 
innenfor grensene. 

- Spesialområdet må ikke tilrettelegges slik at barnelek vil foregå (ei heller voksenlek). 
Her må skilting fortelle at området må oppfattes med respekt overfor formålet. Dette 
er intet lekeområde. 

- Populasjonene av ønskelige planter trenger årlig overvåking. I mange år har artene vi 
ønsker å beholde fått en lett skjøtsel i form av noe fjerning av konkurrenter, noe 
vanning og luking, men hovedsakelig har artene klart seg på egen hånd. 

- Betongelementene har i dag sårbare epifytter som ikke tåler tråkk. Det har gått 
mange år å etablere vekst på disse kalkholdige konstruksjonene, en vekst vi ønsker å 
beholde, men ved å tråkke oppå elementene vil epifyttene forsvinne da de normalt er 
løst festet.  

- Beboere i nærheten må belage seg på at spesialområdet framstår rufsete og ustelt 
da all parkmessig skjøtsel ikke kan forenes med formålet om å ivareta sjeldne 
kulturminner som ballastplantene representerer. 

- Trærne som i dag står i kanten og inne på spesialområdet må få stå. Det gjelder også 
trærne som finnes langs dagens bekkesystem i øst og langs elvebreddene. Trær 
skaper skygge og mangel på utsikt og som mange ikke ønsker. Slike forhold må vike 
for ønsket om å bevare ballastplantene best mulig. Trebremmen i øst må bevares 
som en naturlig buffersone mot framtidig bebyggelse på østsiden (delfelt FMV5), men 
det kan gjerne ryddes litt slik at søppel, tankeløse jordhauger lagt opp langs bekken, 
stygge, meningsløse trefellinger gjort i ny tid, etc, kan forbedres. Mange feltskiktet bør 
være tett slik at en god buffer mellom bebyggelsen og spesialområdet opprettholdes. 

- Områdets totalopplevelse av arter vil gå betydelig ned. Det er særlig fugler som får 
færre nisjer og økt forstyrrelse om/når utbyggingsplanene iverksettes. Mange fugler 
er i dag knyttet til takrørområdet, men hvor ballastplanter er fåtallige slik det i dag 
framstår. 

- Inngrep i arealet, i håp om å tilrettelegge for ferdsel på ballastplantenes premisser, 
kan medføre at en frøbank av spennende ballastplanter kan aktiveres slik at vi får 
enda flere spennende karplanter å vedlikeholde. Duftvikke er et godt eksempel på en 
nyoppdaget art da jordhauger ble flyttet på (se pkt. 5.2.6.). 

- Den årlige overvåkingen med eventuelle skjøtselstiltak, må forventes at vil pådra seg 
økonomiske utgifter, dog ikke store. 

- Skygge fra en høy, omkringliggende bebyggelse vil endre seg etter årstid og solens 
daglige gang, og som kan føre til uheldige skyggevirkninger for forekomstene vi 
ønsker bevare. 
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- Opplysningsskilt om hvorfor det ser ut slik det gjør må utformes slik at beboerne 

innser at slik må det være skal vi lykkes i ivaretakelsen av disse spennende artene fra 
forfedrenes dager. Her bør det tenkes at beboerne skal bli stolte over å bo så nær 
dette unike spesialområdet da det ikke finnes noe lignende i Norge.  

- Søppel kan bli et problem om tankeløse beboere opplever spesialområdet som en 
aktuell søppelplass. Her kan vi se for oss alt fra hageavfall til papirbiter, plast og 
tyggegummi. Igjen må skilting, og kanskje også en slag overvåking, opplyse om 
ønskelig adferd. 

 

 
9. FORSLAG FOR Å BEVARE BALLASTPLANTENE 
 
I flere møter med planleggerne for denne reguleringsplanen er det fremmet mange gode 
forslag som langt på vei forsøker å tilrettelegge spesialområdet med de hensyn som er nevnt 
i kap. 8. Et viktig utgangspunkt for god planlegging er å tegne ballastplantenes utbredelse på 
et kart slik at kanaliseringen inn i området kan gjøres med hensyn til hvor artene finnes.  
  

 
 
 
 
 
Artene som mangler i kartet over er blåbringebær, engstorkenebb og krysningen strandkveke 
x kveke. Blåbringebær er kjent både nord og sør i arealet, særlig nær betongelementrekken i 
øst. Engstorkenebb finnes helt nede ved elvekanten i NØ, delvis innenfor arealet til krypmure 
og krysningen strandkveke x kveke finnes mest tydelig langs betongelementene, særlig den 
østre rekken i nord. Den dekkes delvis av avgrensningen til krypmuras sentrale avmerking 
omkring betongrekken i øst. 

Kart over spesialområdet som viser hvor 13 av de 16 ballastplantene finnes. Fra 
Wergeland Krog & Båtvik (2020).  
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I punktlisten under er det tatt utgangspunkt i tidligere innspill vedrørende forslag om traséer 
og valg av materialer, i e-brev fra forfatteren av 4.9.2020 samt en premissammenstilling fra 
Elisabeth Langrusten, Værste, av 1.7.2021 og et soldiagram fra Atelier i Oslo datert 
23.4.2021.  
 

- Det synes som mange av forslagene og innspillene i planprosessen er hensynstatt. 
Både trasévalg og øvrige ideer er ganske gode. Stisystemene er nedskalert til en 
bredde på 1,8 m, synes ok. 

- Materialet for bygging av stisystemene bør fortrinnsvis være i treverk, Dette oppleves 
'mykere', og kanskje mer miljøvennlig i et så spesielt område som her. Men har ingen 
sterke motforestillinger om metallrist velges i stedet (kanskje lettere å vedlikeholde). 

- Rekkverk er nødvendig da faren for å falle utenfor ellers blir overhengende.  
- Så er det antydet min. 50 cm heving av stisystemene over bakkenivå og min. 90 cm 

rekkverk på stiene. Dette kan synes som en snau avstand til vegetasjonen som vi må 
unngå at kommer opp gjennom sprinklene i stikonstruksjonene enten de velges i tre 
eller metall. Når detaljprosjekteringen tar til, vil det bli sett nærmere på utformingen og 
høydene for stisystemene.  

- Markerte gjerder mot boligene er nok nødvendig for å lede folk unna sårbar 
vegetasjon.  

- Det synes unaturlig med gjerder mot sjøsiden. Her er det viktigere med god 
informasjon på skilter i ulike formater slik at båtfarende umiddelbart skal forstå hvor 
de nå er og hvilke regler som må gjelde her.  

- Til det siste punktet om hvordan lede folk ned til sjeldenhetene for fotografering 
eller nærmere øyesyn, må vurderes for hver enkelt art. Det bør ikke være umulig å få 
tatt bilder av sjeldenhetene, men vi skal aktivt lede folk ned til de sjeldneste 
forekomstene i fare for at belastningen for tråkk blir for stor, i alle fall for de mest 
sårbare. Tror vi skal komme tilbake til hvilke arter som tåler nærmere besøk og hvilke 
vi skal holde unna nærkontakt. Muligens kan dette løses ved at stiene får enkelte 
nedstigninger, med grind, nær spesielle forekomster ned til bakkenivå. Enkeltskilter 
for de mest utsatt artene bør unngås. Det er særlig russestarr, krypmure og 
vedbeinurt det i dag handler om, og som bør få en fellesomtale ved en eller flere 
innganger til spesialområdet. 

- Synes traséen over til fiskeplassen over bukta i elva virker spennende, men kanskje 
utfordrende overfor is om vinteren og mulig øvrig vedlikehold. 

- Skal området få det tiltenkte opplysningspotensialet mht. levende kulturminner, må 
det rikelig med små og store skilter til, både av generell og spesiell karakter. Disse 
må settes opp ved inngangene til stisystemet og kanskje også enkeltskilter ute i 
terrenget.  

- Det er viktig at man i anleggsfasen unngår tung maskinkraft som kan berøre sårbare 
populasjoner på uheldig vis. Ved slike punkter må enklere redskaper benyttes. 

- Bekken i øst med dagens trebrem bør beholdes. Beboere med denne trerekken som 
nabo må belage seg på at felling eller annen justering av trær for bedre utsikt, unngå 
løv i takrenner etc, må påregne at denne buffersonen som trærne representerer 
mellom bebyggelse og spesialområde ønskes beholdt. 

- Det må gjerne dannes en lav jordvoll mellom hus og bebyggelse langs dagens bekk i 
øst, som et element for å tydeliggjøre grensene, og som en buffersone mellom 
bebyggelsen og spesialområdet. 

- Forslaget om en nærmiljøpark inne i takrørområdet med tilkomst via sti over dagens 
bekk må tilpasses i størrelse og plassering i forbindelse med detaljprosjektering for 
ikke å komme for nær populasjonene vi ønsker å beholde. Oppholdsarealet må 
programmeres med hensyn til at naturverdiene skal være premissleverandør for 
bruken. Elementer som tilføres (sittebenker, lekeapparater eller lignende) bør innby til 
rolig aktivitet, være naturtilpasset og ikke for ruvende. 
 



Carex-Bioprint, naturfaglige utredninger  

Naturfaglige innspill til Detaljreguleringsplan for Glombo Brygge og Ballastparken (delfelt FMV6) i håp om å bevare en 

sjelden og verdifull rest av eksisterende ballastplanter – levende kulturminner. 

30 

 

 
- Skyggevirkninger fra høy bebyggelse omkring spesialområdet oppleves ikke som 

særlig problematisk. Truslene for en for stor, generell slitasje oppleves langt mer 
truende enn skyggeeffekter naturen gjerne evner å tilpasse seg. 

 
 

10. FRAMTIDSUTSIKTER, SKJØTSEL 
 
Lykkes vi med de mange gode ideer foreslått av planleggerne, vil vi få et sjeldent 
spesialområde nasjonalt som kan vekke oppsikt også utover landets grenser. Samtidig må vi 
innse at området må overvåkes og skjøttes slik at vi fremmer de forekomster vi ønsker 
samtidig som vi demper uønsket vegetasjon. Vi må også vedlikeholde de konstruksjoner 
kanaliseringen av folk innebærer, skilting må eventuelt fornyes og kanskje forbedres, søppel, 
både fra ny befolkning i området, og ikke minst fra Glomma, må årlig gjennomføres. Der er 
det plukket mye de seneste to år som senere er fraktet til Frevars avfallsplass på Øra. Det 
må derfor budsjetteres med utgifter til oppfølging av dette unike spesialområdet om vi lykkes. 
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12. VEDLEGG, ARTSLISTE  
 
Som nevnt har ballastplanter i Norge en relativt kort historie da ballast på land ikke ble vanlig 
før påbudet kom i 1864 med forbud mot å «skyte ballast» (uttrykk for å dumpe ballast) på 
sjøen i og omkring havnene i Norge.  
 
Flere av artene her er til dels svært sjeldne og truete, men er ikke aktuelle kandidater for 
rødlistevurdering da rødlista for arter i Norge er beregnet på arter vi tror har oppholdt seg her 
før år 1800 (Artsdatabanken 2018). Dette betyr at de fleste av våre levende kulturminner, i 
form av eksisterende ballastplanter, kategoriseres som fremmedarter, med ulik rangering, 
såfremt vi tror de ikke var etablert i Norge før 1800. Vi har også enkeltarter vi tror har hatt 
tilhold her også før 1800, og som derfor får rødlistekategori. Av utvalget på 16 arter, og som 
vi vil arbeide for å beholde innenfor arealene på Røds Brug, finnes derfor både fremmede og 
rødlistete arter, se artslista i tabell 1.  
 
Vi opplever imidlertid at fremmedartene ikke har skapt problemer i de mer enn 100 år de har 
forekommet på Røds Brug på tross av ryktet som problemart. Ved bruk av Røds Brug som 
turområde må det kontinuerlig vurderes hvordan de ulike artene opptrer i forhold til at 
ballastplantene får tilstrekkelige livsvilkår og at enkeltarter ikke får dominere til ulempe for 
øvrige hensyn i et friluftsområde tilrettelagt for noe ferdsel.  

  
 

ARTSLISTE OVER KARPLANTENE PÅ RØDS BRUG  
 
I forbindelse med dette prosjektet ble det i vekstsesongene 2020 gjennomført en kvalitativ og 
mest mulig kvantitativ kartlegging av floraen på Røds Brug hvor hovedansvarlig er 
forfatteren. Det kan nok finnes flere karplanter her ute som listen senere kan suppleres med. 
 
I forbindelse med kartleggingen ble det også gjort en ny gjennomgang av hva som finnes i 
offentlige samlinger og offentlige databaser i Norge, samt hva som finnes belagt ved 
Naturhistorisk Museum i Gøteborg fram til desember 2020 (som ikke ligger komplett på 
Artskart).   
 
Nedenfor presenteres ei nummerert, alfabetisk artsliste etter norske navn. I tillegg fins 
opplysninger om: 
Kolonne C: Latinsk navn/kategoriplassering; Kolonne D: Antall noteringer i offentlige 
samlinger/museer fra Røds Brug; Kolonne E: Eldste og yngste notat fra disse samlingene; 
Kolonne F: Registrator knyttet til det eldste notatet/belegget; Kolonne G: Type. Om 
registreringene stammer fra innsamlinger (Blg – belegg) som oppbevares i naturhistoriske 
museer (museet er angitt i forkortelse – se ramme over) eller bare et publisert notat (Obs), i 
så fall via Artskart eller Biofokus. Flere arter har både innsamling og observasjon. 
 
Nummereringen viser at lista omfatter 342 arter/taxa registrert fra Røds Brug. Nå finnes det 
sikkert flere innsamlinger herfra da enkelte innsamlinger har en upresis lokalisering, men  

Fremmedartslista kategorier: 
SE = Svært høy risiko  
HI = Høy risiko  
PH = Potensielt høy risiko  
LO = Lav risiko  
NK = Ingen kjent risiko 
NR = ikke risikovurdert 
 

Rødlista kategorier: 
RE = Regionalt utdødd  
CR = Kritisk truet  
EN = Sterkt truet  
VU = Sårbar  
NT = Nær truet 
LC = Livskraftig 
 

Museer/kilder: 
Obs = observasjon, Artskart 
Innsamling/belegg ligger i 
følgende naturhist. museer: 
O = Naturhist. museum, Oslo  
TRH = NTNU, Trondheim  
BG = Univ./mus. i Bergen 
GB = Nat.hist.mus. Gøteborg 
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som ved nærmere studier stammer fra Røds Brug. Så fins ganske sikkert opplysninger fra 
litteraturen og krysslister, i tillegg til upubliserte notater ulike steder, gjerne av temmelig 
alminnelige arter, som ingen så langt har spesielt notert fra Røds Brug.  
 

Tabell 1. Komplett artsliste så langt den er kjent med norske og vitenskaplige navn, rødliste / 
fremmedartskategori, antall observasjoner i offentlige databaser, eldste og yngste funn, navn 
på første finner samt type observasjon (belegg / notat). Der en innsamling foreligger, er 
museet denne oppbevares i gitt, se nærmere forklaring over. 
 

NR. Norsk navn Vitensk. Navn/kategori D E Eldste registrator Type 

1 alsikekløver Trifolium hybridum (LC) 2 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

2 apotekerkattost Malva sylvestris (NR) 3 1882-1901 Elling Ryan BlgTRH 

3 arve Cerastium fontanum (LC) 2 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

4 ask Fraxinus excelsior (VU) 2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

5 bakkemynte Acinos arvensis (LC) 1 1890 Edvard Ellingsen BlgGB 

6 bakkesoleie Ranunculus acris (LC) 1 2007 Tore Berg, Magne Hoffstad BlgO 

7 ballasthunderot Ballota nigra ruderalis (NR) 6 1879-1898 Edvard Ellingsen BlgGB 

8 ballastknoppurt Centaurea nemoralis (LO) 13 2001-2020 Jan Ingar I. Båtvik BlgO, Obs 

9 ballastmaure Galium tricornutum (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

10 begerhagtorn Crataegus rhipidophylla (LC) 1 2019 John Sandve, Kåre A.Lye Obs 

11 bekkeveronika Veronica beccabunga (LC) 2 2019-2020 Ken Adelsten Jensen Obs 

12 bergfletteveronika Veronica hederifolia (LO) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

13 bergmynte Origanum vulgare (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

14 bergrørkvein Calamagrostis epigejos (LC) 6 1968-2020 Tore Ouren BlgO 

15 bergsvineblom Senecio sylvaticus (LC) 1 1968 Tore Ouren BlgO 

16 bitterbergknapp Sedum acre (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

17 bjørk Betula pubescens (LC) 1 2018 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

18 blankveronika Veronica polita (NK) 1 1901 Elling Ryan BlgTRH 

19 bleiktorskemunn Linaria supina (NR) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

20 bleikurt Hypecoum pendulum (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

21 blåbringebær Rubus caesius (NT) 17 1986-2020 Øivind Johansen BlgO, Obs 

22 blåhegg Amelanchier spicata (SE) 1 2018 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

23 blåmure Sherardia arvensis (RE) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

24 blåmyske Asperula arvensis (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

25 bokhvete Fagopyrum esculentum (NR) 1 1879-1890 Edvard Ellingsen BlgGB 

26 brakkvalmue Papaver dubium dubium (LO) 3 1890-1912 Edvard Ellingsen BlgGB 

27 bringebær Rubus idaeus (LC) 2 2008-2018 Svein Åstrøm Obs 

28 broddbergknapp Sedum rupestre (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

29 brudespirea Spiraea ×arguta (LO) 1 2020 A.S.Olsen, S.V.Gust., B.Haugs. Obs 

30 brunrot Scrophularia nodosa (LC) 4 2010-2020 Bård Haugsrud Obs 

31 bruskmelde Atriplex glabriuscula (LC) 1 1900 Elling Ryan BlgTRH 

32 bukkehornkløver Trigonella foenum-graecum (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

33 burot Artemisia vulgaris (LC) 3 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

34 byhøymol Rumex obtusifolius  (LC) 1 1898 Elling Ryan BlgTRH 

35 byreseda Reseda lutea (LO) 3 1886-1910 Edvard Ellingsen BlgGB 

36 bysaltgras Pseudosclerochloa rup. (NR) 2 1901 Elling Ryan BlgTRH 

37 dauvnesle Lamium album (LC) 10 1895-2020 Elling Ryan BlgTRH, Obs 

38 duftvikke Vicia tenuifolia (NK) 3 2008-2010 Bård Haugsrud, J.I.I. Båtvik BlgO, Obs 
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NR. Norsk navn Vitensk. Navn/kategori D E Eldste registrator Type 

39 dunmjølke Epilobium parviflorum (NR) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

40 duskstarr Carex disticha (LC) 1 2000 J.I.I. Båtvik, Svein T. Båtvik BlgO 

41 dvergkattost Malva pusilla (LO) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

42 einer Juniperus communis (LC) 1 2018 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

43 einstape Pteridium aquilinum (LC) 4 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

44 engelskkarse Nasturtium officinale (NK) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

45 engknoppurt Centaurea jacea (LC) 2 2019-2020 Ken Adelsten Jensen Obs 

46 engkvein Agrostis capillaris (LC) 3 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

47 engmarikåpe Alchemilla subcrenata (LC) 2 2019 Ole Bjørn Braathen Obs 

48 engrapp Poa pratensis (LC) 1 2018 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

49 engreverumpe Alopecurus pratensis (LC) 2 2008 Svein Åstrøm Obs 

50 engsoleie Ranunculus acris acris (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

51 engstorkenebb Geranium pratense (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

52 engsyre Rumex acetosa (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

53 engsvingel Schedonorus pratensis (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

54 eple Malus domestica (NR) 2 2019-2020 K.Adels. Jensen, Eli Sørensen Obs 

55 fargeginst Genista tinctoria (LO) 1 1995 Gunnar Engan, J.I.I. Båtvik Obs 

56 fargereseda Reseda luteola (NK) 1 1887 Edvard Ellingsen BlgGB 

57 filtkongslys Verbascum thapsus (LC) 3 2016-2020 Kåre Arnstein Lye Obs 

58 finkefrø Neslia paniculata (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

59 firkantperikum Hypericum maculatum (LC) 2 2019-2020 John Sandve, Kåre Arnstein Lye Obs 

60 fjell-løvetanngruppa Taraxacum stenoglossum (NK) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

61 flatrapp Poa compressa (LC) 6 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

62 flatsiv Juncus compressus (NR) 1 2018 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

63 flikkjempe Plantago coronopus (NR) 1 1901 Elling Ryan BlgTRH 

64 flisenonsblom Lysimachia foemina (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen Obs 

65 fransk smelle Silene gallica (NK) 1 1887 Elling Ryan BlgTRH 

66 franskvikke Vicia narbonensis (NR) 1 1890 Edvard Ellingsen BlgGB 

67 fredløs Lysimachia vulgaris (LC) 2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

68 frømelde Lipandra polysperma (PH) 4 1893-1912 Elling Ryan BlgTRH 

69 fugleklo Ornithopus sativus (NK) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

70 fuglevikke Vicia cracca (LC) 4 1910-2020 Hartvig Johnsen BlgO 

71 furu Pinus sylvestris (LC) 2 2008-2018 Svein Åstrøm Obs 

72 føllblom Scorzoneroides autumnalis (LC) 3 1891-2018 Elling Ryan BlgTRH, Obs 

73 geitrams Chamaenerion angustifol. (LC) 2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

74 geitskjegg Tragopogon pratensis (LC) 3 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

75 gjetertaske Capsella bursa-pastoris (LC) 3 1901-2020 Elling Ryan BlgTRH, Obs 

76 grasstjerneblom Stellaria graminea (LC) 3 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

77 gravbergknapp Phedimus spurius (SE) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 

78 greinmjølke Epilobium roseum (NR) 3 1901 Elling Ryan BlgTRH 

79 groblad Plantago major (LC) 4 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

80 grønnpil Salix ×fragilis (HI) 3 2010-2020 Bård Haugsrud Obs 

81 grå sølvmure Potentilla neglecta (LC) 3 1996-2018 S.Åstrøm, O.M.Wergel. Krog BlgO, Obs 

82 gråselje Salix cinerea (LC) 2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

83 gråspirea Spiraea ×cinerea (LO) 1 2019 John Sandve, Kåre A.Lye Obs 

84 gulaks Anthoxanthum odoratum (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

85 gulflatbelg Lathyrus pratensis (LC) 3 2019-2020 K.Adels. Jensen, Eli Sørensen Obs 
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86 gullkrage Glebionis segetum (LC) 2 1879-1910 Edvard Ellingsen  BlgGB 

87 gull-lusern Medicago falcata (LO) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

88 gullris Solidago virgaurea (LC) 2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

89 gulmaure Galium verum (LC) 6 2007-2020 Egil Michaelsen BlgO, Obs 

90 gulmaure x stormaure Galium verum x album (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

91 gåsemure Potentilla ans. anserina (LC) 1 2019 John Sandve, Kåre A.Lye Obs 

92 hagekjørvel Anthriscus cerefolium (LO) 1 1890 Edvard Ellingsen BlgGB 

93 hagerips Ribes rubrum (NR) 2 2019-2020 K.Adels. Jensen, Eli Sørensen Obs 

94 hagtorn Crataegus monogyna (LC) 1 2018 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

95 haredylle Sonchus oleraceus (LC) 2 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

96 harekløver Trifolium arvense (LC) 7 1966-2020 Tore Ouren BlgO 

97 haremat Lapsana communis (LC) 4 1901-2020 Elling Ryan BlgTRH, Obs 

98 harestarr Carex leporina (LC) 1 2019 John Sandve, Kåre A.Lye Obs 

99 hareøre Bupleurum rotundifolium (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

100 hasselbjørnebær Rubus wahlbergii (LC) 1 1986 Øivind Johansen BlgO 

101 havbendel Spergularia media (LC) 1 1901 Elling Ryan BlgTRH 

102 havstarr Carex paleacea (LC) 3 2019-2020 John Sandve, Kåre A.Lye Obs 

103 hekkspirea Spiraea salicifolia (HI) 1 2016 Kåre Arnstein Lye Obs 

104 hengebjørk Betula pendula (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

105 hestehamp Conyza canadensis (PH) 1 2019 John Sandve, Kåre A.Lye Obs 

106 hestehov Tussilago farfara (LC) 2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

107 hjertebergblom Bergenia cordifolia (HI) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

108 hornkløverslekta Trigonella sp. (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

109 humle Humulus lupulus (LC) 1 1912 Hartvig Johnsen BlgO 

110 hundegras Dactylis glomerata (LC) 3 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

111 hundekjeks Anthriscus sylvestris (LC) 2 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

112 hundepersille Aethusa cynapium (LC) 2 1879-2016 Edvard Ellingsen BlgGB, Obs 

113 hundesennep Descurainia sophia (LC) 1 1910 Hartvig Johnsen Blg 

114 hvit jonsokblom Silene latifolia alba (LC) 5 1910-2010 Hartvig Johnsen BlgO, Obs 

115 hvitbergknapp Sedum album (LC) 3 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

116 hvitkløver Trifolium repens (LC) 4 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

117 hvitsteinkløver Melilotus albus (SE) 5 1879-2020 Edvard Ellingsen BlgGB, Obs 

118 hønsegras Persicaria maculosa (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

119 høymol Rumex longifolius (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

120 hårsveve Pilosella officinarum (LC) 2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

121 italiaraigras Lolium multiflorum (LO) 1 1901 Elling Ryan BlgTRH 

122 japanspirea Spiraea japonica (LO) 2 2016-2020 Kåre Arnstein Lye Obs 

123 jernurt Verbena officinalis (NK) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

124 jordrøyk Fumaria officinalis (LC) 1 1890 Edvard Ellingsen   BlgGB 

125 kamilleblom Matricaria chamomilla (NR) 2 1877-1901 Elling Ryan BlgTRH 

126 kanadagullris Solidago canadensis (SE) 4 1973-2020 Tore Ouren BlgO 

127 kanarigras Phalaris canariensis (NR) 2 1878-1910 Elling Ryan BlgTRH 

128 kantmjølke Epilobium adnatum (LO) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

129 karve Carum carvi (LC) 1 2020 John Sandve, Kåre A.Lye Obs 

130 kjempebjørnekjeks Heracleum mantegazzi. (SE) 3 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

131 kjempespringfrø Impatiens glandulifera (SE) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 

132 klengemaure Galium aparine (LC) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 
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133 klistersvineblom Senecio viscosus (SE) 4 1887-2020 Elling Ryan BlgTRH, Obs 

134 klubbevalmue Papaver argemone (NR) 1 1890 Edvard Ellingsen   BlgGB 

135 korallhagtorn Crataegus rhipido. lindmanii (LC) 1 2020 A.S.Olsen, S.V.Gust., B.Haugs. Obs 

136 koriander Coriandrum sativum (NR) 1 1874 Elling Ryan BlgTRH 

137 kornvalmue Papaver rhoeas (LO) 7 1877-1901 Elling Ryan BlgTRH 

138 korsknapp Glechoma hederacea (LC) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 

139 korsved Viburnum opulus (LC) 3 2019-2020 Kåre A.Lye, John Sandve Obs 

140 kranssalvie Salvia verticillata (NK) 2 1895-1898 Elling Ryan BlgTRH 

141 kratthumleblom Geum urbanum (LC) 2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

142 krattmjølke Epilobium montanum (LC) 2 1901-2008 Elling Ryan BlgTRH, Obs 

143 krattslirekne Fallopia dumetorum (LC) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 

144 Kroksneglebelg Medicago polymorpha (NR) 1 1901 Elling Ryan BlgTRH 

145 kronvikke Securigera varia (LO) 12 1936-2020 Nic. Stabenfeldt BlgO, Obs 

146 krusetistel Carduus crispus (LC) 5 1910-2020 Hartvig Johnsen BlgO, Obs 

147 krushøymol Rumex crispus (LC) 5 1954-2020 Gunnar Hofstad BlgO, Obs 

148 krypbeinurt Ononis spinosa procurrens (EN) 2 1986 Øivind Johansen BlgO, Obs 

149 krypkvein Agrostis stolonifera (LC) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

150 krypmure Potentilla reptans (LO) 22 1887-2020 Edvard Ellingsen BlgGB, Obs 

151 krypsoleie Ranunculus repens (LC) 1 1887 Elling Ryan BlgTRH 

152 krøll-lilje Lilium martagon (NR) 2 2016-2019 Kåre Arnstein Lye BlgO, Obs 

153 kråkekarse Lepidium coronopus (NK) 2 1879-1880 Edvard Ellingsen BlgGB 

154 kveke Elytrigia repens (LC) 4 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

155 kveke x strandkveke Elytrigia repens x juncea (NR) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik BlgO 

156 kystbjørnekjeks Heracleum sphondyl. sph. (LC) 5 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

157 kålurt Conringia orientalis (NR) 2 1890-1910 Edvard Ellingsen BlgGB 

158 landøyda Jacobaea vulgaris (LC) 11 1898-2020 Elling Ryan BlgTRH, Obs 

159 legesteinkløver Melilotus officinalis (SE) 4 1910-2020 Hartvig Johnsen BlgO, Obs 

160 legeveronika Veronica officinalis (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

161 lin Linum usitatissimum  (LC) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

162 lintorskemunn Linaria vulgaris (LC) 4 1986-2020 Øivind Johansen BlgO, Obs 

163 lodnefaks Bromus hordeaceus (LC) 3 1986-2020 Øivind Johansen BlgO, Obs 

164 lodnestarr Carex hirta (LC) 10 1954-2020 Gunnar Hofstad BlgO, Obs 

165 lundrapp Poa nemoralis (LC) 2 2008-2018 Svein Åstrøm Obs 

166 markjordbær Fragaria vesca (LC) 2 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

167 markkarse Lepidium campestre (LO) 1 1890 Edvard Ellingsen BlgGB 

168 markrapp Poa trivialis (LC) 2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

169 matrem Tanacetum parthenium (PH) 3 2008-2010 Svein Åstrøm Obs 

170 meldestokk Chenopodium album (LC) 2 2016-2020 E.S.Christensen, R.Christen. Obs 

171 mjødurt Filipendula ulmaria (LC) 2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

172 morell Prunus avium (LC) 2 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

173 mursennep Diplotaxis muralis (LO) 2 1887-1898 Edvard Ellingsen BlgGB 

174 murtoskemunn Cymbalaria muralis (PH) 2 1890-1901 Edvard Ellingsen BlgGB 

175 musebygg Hordeum murinum (NR) 1 1903 Anton Landmark BlgO 

176 musekløver Trifolium dubium (LC) 2 1891-2016 Elling Ryan BlgTRH, Obs 

177 myrsauløk Triglochin palustris (LC) 1 1936 Hans Tambs-Lyche BlgBG 

178 mølleflatbelg Lathyrus aphaca (NR) 3 1879-1910 Edvard Ellingsen BlgGB 

179 møllekattost Malva parviflora (NR) 2 1910-1912 Hartvig Johnsen BlgO 
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180 møllevikke Vicia villosa varia (NK) 1 1895 Elling Ryan BlgTRH 

181 nattlys Oenothera biennis (LO) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

182 nesleklokke Campanula trachelium (LC) 2 2016-2020 Kåre Arnstein Lye Obs 

183 nikketistel Carduus nutans (LO) 4 1889-2020 Edvard Ellingsen  BlgGB, Obs 

184 nonsblom Lysimachia arvensis (LC) 5 1889-1910 Edvard Ellingsen  BlgGB 

185 norsk mure Potentilla norv. norvegica (LC) 2 2019 John Sandve, Kåre A.Lye Obs 

186 nyresoleier Ranunculus auricomus agg. (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

187 nyseryllik Achillea ptarmica (LC) 2 2008-2018 Svein Åstrøm Obs 

188 oksetunge Anchusa officinalis (LC) 2 1910-1954 Hartvig Johnsen BlgO 

189 opiumsvalmue Papaver somniferum (NR) 1 1890 Edvard Ellingsen   BlgGB 

190 orientridderspore Consolida orientalis (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

191 orientsteinkløver Melilotus indicus (NR) 4 1901-1910 Elling Ryan BlgTRH 

192 orientveronika Veronica persica (PH) 8 1879-1910 Edvard Ellingsen BlgGB 

193 orientåkersennep Sinapis arvensis orientalis (NR) 2 1893-1910 Elling Ryan BlgTRH 

194 ormehode Echium vulgare (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

195 ormetelg Dryopteris filix-mas (LC) 2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

196 osp Populus tremula (LC) 3 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

197 parkslirekne Reynoutria japonica (SE) 6 2016-2020 Kåre Arnstein Lye Obs 

198 pengeurt Thlaspi arvense (LO) 1 1898 Elling Ryan BlgTRH 

199 piggtistel x nikketistel Carduus acanthoi. x nutans (LO) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

200 piggtistel Carduus acanthoides (LO) 4 1898-2016 Elling Ryan BlgTRH, Obs 

201 piltorskemunn Kickxia elatine (NK) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

202 platanlønn Acer pseudoplatanus (SE) 3 2010-2020 Bård Haugsrud Obs 

203 praktmarikåpe Alchemilla mollis (SE) 2 2019-2020 John Sandve, Kåre A.Lye Obs 

204 prestekrage Leucanthemum vulgare (LC) 2 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

205 prikkperikum Hypericum perforatum (LC) 6 2008-2019 Svein Åstrøm Obs 

206 pære Pyrus ×communis (NR) 1 2019 K.Adels. Jensen, Eli Sørensen Obs 

207 raigras Lolium perenne (LC) 3 1901-2008 Elling Ryan BlgTRH, Obs 

208 ramkarse Lepidium didymum (LO) 4 1879-1910 Edvard Ellingsen BlgGB 

209 ramkløver Trigonella procumbens (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

210 reinfann Tanacetum vulgare (LC) 5 1901-2020 Elling Ryan BlgTRH 

211 rogn Sorbus aucuparia (LC) 3 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

212 rosespirea Spiraea ×bumalda (NR) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

213 rundbelg Anthyllis vulneraria (LC) 4 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

214 russemure Potentilla intermedia (PH) 6 1989-2020 Jan Ingar Iversen BlgO 

215 russestarr Carex praecox (NK) 18 1995-2020 Kåre Arnstein Lye, Tore Berg BlgO, Obs 

216 ryllik Achillea millefolium (LC) 4 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

217 rynkerose Rosa rugosa (SE) 6 1954-2020 Gunnar Hofstad BlgO, Obs 

218 rødhyll Sambucus racemosa (SE) 2 2018 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

219 rødkjeks Torilis japonica (LC) 6 1912-2020 Hartvig Johnsen BlgO, Obs 

220 rødkløver Trifolium pratense (LC) 3 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

221 rødsvingel Festuca rubra (LC) 2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

222 rødtvetann Lamium purpureum (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

223 saltsoleie  Halerpestes cymbalaria (LO) 1 1954 Gunnar Hofstad BlgO 

224 sandarve Arenaria serpyllifolia (LC) 2 2019 K.Adels. Jensen, Eli Sørensen Obs 

225 sandfaks Anisantha sterilis (CR) 1 1889 Edvard Ellingsen BlgGB 

226 selje Salix caprea (LC) 2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 
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227 sibirbjørnekjeks Heracleum sphon. sibiric. (LC) 3 2016-2019 Kåre Arnstein Lye Obs 

228 sisselrot Polypodium vulgare (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

229 skjermsveve Hieracium umbellatum (NR) 4 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

230 skjørbuksurt Cochlearia officinalis (LC) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

231 skjørpil Salix euxina (LO) 1 2016 Kåre Arnstein Lye Obs 

232 skogrørkvein Calamagrostis phragmitoid. (LC) 1 2018 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

233 skogsvinerot Stachys sylvatica (LC) 1 1901 Elling Ryan BlgTRH 

234 skvallerkål Aegopodium podagraria (LC) 5 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

235 slesvikbjørnebær Rubus slesvicensis (NK) 2 1995 Tore Berg BlgO 

236 slyngsøtvier Solanum dulcamara (LC) 2 1968-2010 Tore Ouren BlgO, Obs 

237 sløke Angelica sylvestris (LC) 2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

238 slåpetorn Prunus spinosa (LC)  1954 Gunnar Hofstad BlgO 

239 smal veivortemelk Euphorbia esula tommasi. (NR) 2 2016-2020 Bård Haugsrud, Øyst. Ruden Obs 

240 smalkjempe Plantago lanceolata (LC) 1 1890 Edvard Ellingsen  BlgGB 

241 smalsvineblom Jacobaea erucifolia (NK) 30 1901-2020 Anton Landmark BlgO, Obs 

242 smyle Avenella flexuosa (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

243 smørbukk Hylotelephium maximum (LC) 1 2018 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

244 smågeitskjegg Tragopogon pratens. minor (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

245 småkattost Malva neglecta  (LC) 3 1898-1910 Elling Ryan BlgTRH 

246 småløvemunn Misopates orontium (NR) 1 1893 Elling Ryan BlgTRH 

247 småsyre Rumex acetosella (LC) 3 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

248 småtorskemunn Chaenorhinum minus (PH) 3 1890-2020 Edvard Ellingsen BlgGB, Obs 

249 småvortemelk Euphorbia exigua (NR) 2 1876-1889 Elling Ryan BlgTRH 

250 sneglebelg Medicago lupulina (LC) 9 1887-2020 Elling Ryan BlgTRH, Obs 

251 snøbær Symphoricarpos albus laev. (HI) 3 2016-2020 Kåre Arnstein Lye Obs 

252 solsikke Helianthus annuus (NR) 2 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

253 sommervikke Vicia sativa nigra (LC) 2 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

254 spisslønn Acer platanoides (LC) 2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

255 sprikepiggfrø Lappula squarrosa (CR) 1 1890 Edvard Ellingsen  BlgGB 

256 spyttkløver Trifolium spumosum (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

257 stakekarse Barbarea stricta (LC) 3 2019 John Sandve, Kåre A.Lye Obs 

258 stankstorkenebb Geranium robertianum (LC) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 

259 steinnype Rosa canina (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

260 steinsennep Diplotaxis tenuifolia (LO) 1 1899 Elling Ryan BlgTRH 

261 steinsvineblom Senecio squalidus (LO) 1 1995 K.Thow., T.Grøs., Rog. Halv. BlgO 

262 stemorsblom Viola tricolor (LC) 1 1890 Edvard Ellingsen BlgGB, Obs 

263 stikkelsbær Ribes uva-crispa (NR) 4 1986-2020 Øivind Johansen BlgO, Obs 

264 stivdylle Sonchus asper (LC) 2 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

265 storkvein Agrostis gigantea (LC) 2 2016-2020 Kåre Arnstein Lye Obs 

266 stormaure Galium mollugo (LC) 2 2008-2018 Svein Åstrøm Obs 

267 stormaure x gulmaure Galium verum x album (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

268 stornesle Urtica dioica (LC) 1 2018 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

269 strandbygg Hordeum marinum (NR) 1 1890 Edvard Ellingsen BlgGB 

270 strandkjeks Ligusticum scothicum (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

271 strandkvann Angelica archang. litoralis (LC) 3 2019-2020 John Sandve, Kåre A.Lye Obs 

272 strandkveke x kveke Elytrigia repens x juncea (NR) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

273 strandrør Phalaris arundinacea (LC) 2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 
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274 strandsteinkløver Melilotus altissimus (LO) 5 1973-2020 Tore Ouren BlgO, Obs 

275 strandsvingel Schedonorus elatior (LC) 6 2008-2020 Bård Haugsrud Obs 

276 strandvindel Calystegia sepium (LC) 3 2016-2020 E.S.Christensen, R.Christen. Obs 

277 stripetorskemunn Linaria repens (HI) 27 1880-2020 Emil Poulsson BlgO, Obs 

278 svartor Alnus glutinosa (LC) 4 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

279 svartsennep Brassica nigra (NK) 1 1877 Elling Ryan BlgTRH 

280 svartsøtvier Solanum nigrum (LC) 3 1879-1901 Edvard Ellingsen BlgGB 

281 svartvier Salix myrsinifolia myrsin. (LC) 2 2019-2020 John Sandve, Kåre A.Lye Obs 

282 sveltflatbelg Lathyrus inconspicuus (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

283 svenskemelde Chenopodium suecicum (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

284 sølvbunke Deschampsia cespitosa ces. (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

285 sølvmure Potentilla argentea (LC) 3 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

286 søtbjørnebær Rubus plicatus (LC) 1 1986 Øivind Johansen BlgO 

287 såpeurt Saponaria officinalis (PH) 6 2010-2020 Bård Haugsrud Obs 

288 taggsalat Lactuca serriola (SE) 4 2016-2020 Kåre Arnstein Lye Obs 

289 takrør Phragmites australis (LC) 2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

290 tangmelde Atriplex prostrata (LC) 1 1891 Elling Ryan BlgTRH 

291 tettstarr Carex spicata (LC) 7 1996-2020 S.Åstrøm, O.M.Wergel. Krog BlgO, Obs 

292 tiggersoleie Ranunculus sceleratus (LC) 1 2017 Bård Haugsrud, Per Madsen Obs 

293 timiansnyltetråd Cuscuta epithymum (NR) 1 1889 Elling Ryan BlgTRH 

294 timotei Phleum pratense (LC) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 

295 tiriltunge Lotus corniculatus (LC) 4 1887-2020 Elling Ryan BlgTRH, obs 

296 tofrøvikke Vicia hirsuta (LC) 2 2019-2020 Kåre A.Lye, John Sandve Obs 

297 tornbeinurt Ononis spinosa spinosa (EN) 10 1912-2010 Hartvig Johnsen BlgO, obs 

298 tornbitterblom Helminthotheca echioides (NR) 1 1901 Elling Ryan BlgTRH 

299 tunarve Sagina procumbens (LC) 3 2008-2019 Svein Åstrøm Obs 

300 tunbalderbrå Lepidotheca suaveolens (PH) 5 1902-2020 Elling Ryan BlgTRH, Obs 

301 tungras Polygonum aviculare (LC) 2 2008-2018 Svein Åstrøm Obs 

302 tunhunderot Ballota nigra nigra (NK) 1 1875 Elling Ryan BlgTRH 

303 tunrapp Poa annua (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

304 ugrasbingel Mercurialis annua (LO) 5 1879-1901 Edvard Ellingsen BlgGB 

305 ugrasløvetann-gr. Taraxacum sect. Ruderalia (NK) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

306 ugrasmjølke Epilobium ciliatum (SE) 2 2008-2018 Svein Åstrøm Obs 

307 ugrasmure Potentilla norvegica (LC) 1 2016 E.S.Christensen, R.Christen. Obs 

308 ugrasbalderbrå Tripleurospermum inodor. (LC) 4 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

309 valurt Symphytum officinale (SE) 25 1902-2020 Anton Landmark BlgO, Obs 

310 vassarve Stellaria media (LC) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 

311 vassgro Alisma plantago-aquatica (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

312 vasshøymol Rumex aquaticus (LC) 3 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

313 vassveronika Veronica anagallis-aquatica (VU) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

314 vedbeinurt Ononis spinosa (EN) 2 1954-2021  Gunnar Hofstad BlgO, Obs 

315 veisennep Sisymbrium officinale (LC) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

316 veitiriltunge Lotus sativus (PH) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

317 veitistel Cirsium vulgare (LC) 1 2018 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

318 veivortemelk Euphorbia esula (PH) 14 1898-2020 Elling Ryan BlgTRH, Obs 

319 vendelrot Valeriana sambucifolia (LC) 2 1910-2020 Hartvig Johnsen BlgO, Obs 

320 venuskam Scandix pecten-veneris (NR) 2 1878-1879 Elling Ryan BlgTRH 
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sjelden og verdifull rest av eksisterende ballastplanter – levende kulturminner. 
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NR. Norsk navn Vitensk. Navn/kategori D E Eldste registrator Type 

321 villeple Malus sylvestris (VU) 1 2019 Kåre A.Lye, John Sandve Obs 

322 villrips Ribes spicatum (LC) 1 2018 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

323 villvin Parthenocissus inserta (HI) 3 2016-2020 Kåre Arnstein Lye Obs 

324 vindelslirekne Fallopia convolvulus (LC) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

325 vinvalmue Papaver hybridum (NR) 1 1887 Elling Ryan BlgTRH 

326 vrangdå Galeopsis bifida (LC) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 

327 vranggåseblom Anthemis ruthenica (NK) 1 1892 Anton Landmark BlgO 

328 vrangtorskemunn Kickxia spuria (NR) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

329 vårskrinneblom Arabidopsis thaliana (LC) 1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

330 vårvikke Vicia lathyroides (EN) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

331 ørevier Salix aurita (LC) 1 2018 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

332 åkerfaks Bromus arvensis (NR) 1 1890 Edvard Ellingsen BlgGB 

333 åkergråurt Gnaphalium uliginosum (LC) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 

334 åkerkvein Apera spica-venti (NR) 1 1890 Edvard Ellingsen BlgGB 

335 åkermåne Agrimonia eupatoria (LC) 1 2020 A.S.Olsen, S.V.Gust., B.Haugs. Obs 

336 åkersnelle Equisetum arvense  (LC) 5 1893-2020 Elling Ryan BlgTRH, Obs 

337 åkersteinfrø Buglossoides arvensis (CR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

338 åkerstemorsblom Viola arvensis (LC) 1 1912 Hartvig Johnsen BlgO 

339 åkersvineblom Senecio vulgaris (LC) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

340 åkertistel Cirsium arvense (LC) 3 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

341 åkerveronika Veronica agrestis (LC) 2 1879-1910 Edvard Ellingsen BlgGB 

342 åkervindel Convolvulus arvensis (LC) 2 1966-2020 Tore Ouren BlgO, Obs 
 

 


