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Sammendrag
Forslaget til handlingsplan for orkidéen myrflangre gir en innføring i artens biologi og økologi. Arten 
regnes som trua flere steder i Europa og har i Norge status som sterkt trua. Den vokser i dag på 21 av 
42 kjente lokaliteter. Grunnene til utgang og tilbakegang ligger først og fremst i grøfting, og eventuell 
oppdyrking eller tilplanting av fuktområdene myrflangre vokser i. En generell gjengroing gjør seg også 
gjeldenede, noe som i tillegg til grøfting kan skyldes opphør av beite og slått, samt nitrogenrik nedbør.
Nøkkelfaktorer for å bevare myrflangre ligger i gjenopprettelse/stabilisering av den naturlige hydrologien 
på voksestedene, samt kontroll av vegetasjon som truer med å konkurrere ut og skygge ut myrflangre.
Handlingsplanen for myrflangre for 2011-2015 foreslår en lang rekke tiltak som restaurering (bl.a. grøfte-
lukking, toppjordsfjerning), beite/slått (inkl. kontroll av takrør), skog-/krattrydding, men det er også 
nødvendig med ex situ- bevaring og eventuell reintroduksjon. Kartlegging og overvåkning av hele popula-
sjonen er viktig, ikke minst som effektkontroll av restaurering og skjøtsel. Det foreslås å bruke totalt NOK 
4,4 mill. i planperioden. Ansvaret for gjennomføring og koordinering av planen foreslås lagt til Fylkesman-
nen i Buskerud. Planen kan bare gjennomføres med et omfattende samarbeid mellom grunneiere, kom-
muner og miljømyndigheter, samt forskningsmiljø og frivillige biologiske organisasjoner.
Summary
The proposal for an biodiversity action plan for marsh helleborine Epipactis palustris in Norway gives 
an introduction to the biology and ecology of the plant. The marsh helleborine is an endangered orchid 
species in many European countries and also in Norway. It is growing on 21 stations today out of the 42 
historically known sites. The decline of the species is due to drainage of fens and fen meadows, which are 
the natural habitats. Overgrowth is a general problem both due to the drainage, but also a consequence 
of a halt in mowing and grazing, and the fertilizing effect of nitrogen-rich precipitation.
The key conservation factors are rewetting/stabilizing the natural hydrological conditions, and controlling 
competing/shadowing vegetation.
The action plan for 2011-2015 proposes several actions like restoring (e.g. filling in ditches, topsoil re-
moval), grazing/mowing (incl. control of reed), clearing off forest/bush, and also ex-situ conservation and 
possible reintroduction of the species. Mapping and monitoring of the whole population is important, not 
at least as control of the effects of restoration and management. It is proposed to use NOK 4.4 mill dur-
ing the period. It is also proposed that the operative and coordinative responsibility for the plan is placed 
by the Governor (Fylkesmann) of Buskerud County. The plan can only be fulfilled with a joint cooperation 
between the landowners, the municipal authorities and the environmental authorities, together with 
scientific institutions and voluntary biological organizations.
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Forord
Norsk Botanisk Forening har lenge hatt et organi-
sert floravokternettverk som har fulgt utviklingen 
av mange lokaliteter av myrorkidéen myrflangre i 
Norge. Det har etter hvert bygget seg opp en stor 
mengde kunnskap om arten både om dens biologi 
og økologi generelt, og om enkeltlokalitetenes status 
spesielt. Vi er derfor glade for at vi får anledning til 
å bruke denne kunnskapen i en nasjonal handlings-
plan for arten. Myrflangre er en art som sliter med 
å overleve på mange steder og en plan for å bevare 
den er derfor viktig.

Mange har bidratt med opplysninger om forekom-
ster og utvikling, og vi vil særlig nevne Jan Ingar 
Båtvik (Østfold), Tor Øystein Olsen og Kim Abel 
(Akershus), Marianne Karlsen, Tor Kristensen, Finn B. 
Michelsen, Steinar Stueflotten og Kirsti Ruden Øst-
lund (Buskerud), og Svein Imsland, John Inge John-
sen, Anders Lundberg og Harald Vik-Mo (Rogaland).

Rune Halvorsen takkes for å ha stilt upubliserte opp-
lysninger om en lang rekke forekomster til disposi-
sjon.

Harald Bratli, John Inge Johnsen, Finn B. Michelsen,
Tor Øystein Olsen, Øystein Røsok og Åsmund Tysse 
takkes for innspill og nyttige diskusjoner om skjøtsel.

Anders Breili, Anders Lundberg, Finn B. Michelsen 
og Harald Vik-Mo takkes for å ha stilt foto til dispo-
sisjon.

Aller sist vil forfatteren minnes våre avdøde botani-
kere Bjarne Mathiesen og Finn Wischmann. Bjarne 
førte meg inn i myrflangrenes verden, og Finn ropte 
i mer enn 50 år varsku for rikmyrene og myrflangra. 
Endelig begynner vi å rette opp fortidas feilgrep.

Forside: Myrflangre fra Rismyr, Drammen. Foto: Finn 
B. Michelsen
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1 Innledning
Myrflangre Epipactis palustris (L.) Crantz, er en 
iøynefallende våtmarksorkidé som i Norge er knyttet 
til ekstremrike kalkmyrer, kalkfuktenger og dynetrau. 
Arten er lyselskende og fuktighetskrevende. Den 
aktuelle norske utbredelsen er i dag i Akershus-Bus-
keruds kambrosilurområder (kommunene Nittedal, 
Asker, Ringerike, Hole, Lier, Drammen, Nedre Eiker 
og Øvre Eiker), på Hvaler i Østfold og i Hå kommune i 
Rogaland. Totalt regner vi at den finnes på 21 loka-
liteter i Norge i dag.

Myrflangre har en sørøstlig utbredelse i Europa og 
finnes utbredt østover i sentral-Asia. I våre naboland 
er den rødlistet som sårbar (VU) i Finland (Rassi & 
al 2001), mens den regnes for å ha livskraftige, ikke 
truete bestander i Sverige og Danmark (Gärdenfors 
2010, Wind & Pihl 2010). I Norge har den kategorien 
direkte truet (EN) på den nyeste rødlista (Kålås & 
al 2010). Dette var en kategori den også hadde på 
rødlista fra 2006 (Kålås & al 2006). I flere andre eu-
ropeiske land er myrflangre også regnet som direkte 
truet (EN) slik som i Bulgaria (Petrova & Vladimirov 
2009), Luxembourg (Colling 2006), Moldova (Mini-
sterul Mediului al Republicii Moldova 2002) og Tsjek-
kiske Republikk (Prochazka 2001).

Myrflangre er fredet i flere europeiske land og har 
vært artsfredet i Norge siden 1989.

Vi har temmelig god oversikt over myrflangre i 
Norge. Det kjente historiske antallet lokaliteter ser 
ut til å være redusert med rundt 50 %. Hovedårsak-
ene til tapet ligger i drenering og eventuell påføl-
gende oppdyrking. Hvis en så tar med at noen av de 
lokalitetene hvor det fortsatt vokser myrflangre, har 
hatt et til dels drastisk fall i antall individer, så blir 
bildet av tilbakegang enda tydeligere. Det er etter-
virkninger av grøfting som først og fremst er skyld i 
individtapet.

Flere av forekomstene av myrflangre ligger i om-
råder vernet etter naturmangfoldloven. Dette utgjør 
50 % av de som i dag har planter. Også i noen av 
disse er det tap av individer og fare for utdøing på 
grunn av tidligere grøfting. Det er laget skjøtsels-
planer eller slike er under utarbeidelse i flere av 
områdene. Skjøtsel kan være nødvendig flere steder 
på sikt.

Det er ikke funnet nye naturlige forekomster av myr-
flangre i Norge siden 1993-94, da det ble opp daget 
to nye lokaliteter på Ringerike i Buskerud fylke. 
Sjansene for enten nyfunn av eldre etablerte loka-
liteter eller spontane nyetableringer, er små fordi 
arealet med egnete naturtyper er svært begrenset.



9

Norsk Botanisk Forening Rapport 2-2011

2 Mål
Handlingsplanen for myrflangre er planlagt å virke i 
femårs-perioden 2011-2015. Her settes mål som skal 
nås i løpet av perioden.

2.1 Mål for antall lokaliteter

Bevare myrflangre på alle lokalitetene den finnes på 
i 2010.

2.2 Mål for bestandsstørrelse

Øke den totale bestanden av myrflangre gjennom 
en økning av forekomstarealet1 med 1 % i perioden, 
samtidig med en økning på 25 % i antall skudd og 30 
% i antall blomstrende skudd. Økningen må primært 
komme i de mest truete populasjonene.
Opprette minst tre ex situ populasjoner i tillegg.

2.3 Mål for biotop/økosystem

Restaurere minst fire av de grøfta lokalitetene til en 
tilstand som gir tilnærmet naturlige hydrologiske 
forhold. Oppnå en bedra tilstand gjennom skjøtsels-
tiltak på minst halvparten av de øvrige.
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3 Myrflangras biologi og 
økologi 

3.1 Artsbeskrivelse, systematikk og 
fylogeni 

Myrflangre Epipactis palustris (L.) Crantz er en urte-
formet, flerårig plante som tilhører orkidéfamilien 
Orchidaceae. Flangreslekta Epipactis tilhører under-
familien Epidendroideae, rekka Neottieae. I denne 
rekka finnes bl.a. også skogfrueslekta Cephalanthera 
og fuglerede Neottia (Pridgeon & al 2005).

Slekta Epipactis er ganske stor og det beskrives 
stadig nye arter, særlig i Europa (Bateman 2001, 
Delforge 2006). I Norge er det kjent tre arter, for-
uten myrflangre finnes rødflangre E. atrorubens og 
brei flangre E. helleborine (Lid & Lid 2005). En un-
derart av breiflangre E. helleborine ssp. neerlandica 
(Vermeulen) Buttler finnes på Jæren og kalles derfor 
jærflangre, og har allerede fått sin egen handlings-
plan (Direktoratet for Naturforvaltning 2010).

Myrflangre er beskrevet av Linnaeus (1753) under 
navnet Serpias helleborine var. palustris, altså som 
en varietet av breiflangre. Miller (1768) opphøyde 
den til artsrang under navnet Serapias palustris, 

før den luxembourgsk-østerrikske botanikkprofes-
soren HJN Crantz (Crantz 1776) plasserte myrflangre 
i orkidéslekta Epipactis som var gyldig opprettet av 
tyskeren JG Zinn (1757). Dette er en plass den har 
hatt siden.

Innenfor arten myrflangre er det også beskrevet 
en rekke former i tillegg til hovedformen, f.eks. 
beskrev Höppner (1925) hele ni ulike former bare 
fra Rheinland i Tyskland. Disse er stort sett basert på 
variasjon i blomsterfarge og –form. World Checklist 
of selected plant families (Kew Gardens 2010) regner 
opp en underart (subspecies), seks varieteter og 11 
former (forma/lusus), men fører alle som synonymer 
til hovedarten.

Myrflangre har en gruntvoksende, greina jordstengel 
(rhizom) som skyter et varierende antall, enkeltvise 
overjordiske skudd (se figur 1). Jordstengelen er lang 
og har lange seksjoner mellom skuddpunktene. Den 
har skjellaktige blader med knopper, og fra hvert 
skuddpunkt skyter det 2-6 adventivrøtter (Vakh-
rameeva & al 2008).

De overjordiske skudda er ugreina og når vanligvis 
under norske forhold en høyde på 15-50 cm. De har 
sittende blad som er skruestilte på stengelen. De 
er nederst avlangt ovale med lang spiss og blir mer 
smale og lansettformete oppover. Det er gjerne 4-8 

Figur 1. Gammelt herbariebelegg 
som viser jordstengel og adven-
tivrøtter hos myrflangre.
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blad, de nedre 5-15 cm lange og 2,5-4 cm brede. På 
bladundersiden finnes 3-5 tydelig opphøyde nerver, 
og denne undersiden kan noen ganger bli rødlig i far-
gen. Mot basis av stengelen er det 2-3 fiolettaktige, 
hinnelignende blader (Baum 1998, egne obs.). 

Ofte finner man bare sterile skudd av myrflangre 
(dette er tilfelle på lokaliteter som er grøfta i hjel). 
Disse skuddene er små, bare 5-15 cm høye, gjerne 
med 2-5 blader (Wyrzykiewicz-Raszewska 2001, 
egne obs.). 

Juvenile skudd (fra nye, frøsådde planter) er sjeldne 
å se (Antkowiak & Pankros 2000, egne obs.). Disse 
har gjerne 1-2 blader og står enkeltvis.

Blomstene er gjerne 5-15 stykker per skudd i de 
norske populasjonene. De sitter i en noe skruestilt til 
ganske ensidig klase som er 5-25 cm lang. Blomstene 
er som hos alle orkidéer 3-tallige, oversittende og 
monosymmetriske. De tre ytre blomsterbladene (se-
palene) er utvendig brunrøde med et stenk av grønt, 
innvendig er de rødlige. De to indre blomsterblad-
ene (petalene) er rosa til rosabrune. Det tredje indre 
blomsterbladet er omdannet til ei leppe (labellum).

Den store blomsterleppa (10-12 mm lang) skiller 
myrflangre greit fra våre to andre flangre-arter som 
har en kortere leppe, hvor de to delene er forbun-

det med et bredt felt. Leppa hos myrflangre har to 
deler som er forbundet med et smalt, elastisk ledd, 
og fungerer slik at den ytre delen av leppa (epichil) 
er bevegelig i forhold til den indre delen (hypochil). 
Den ytre delen er hvit og er en ypperlig landings-
plass for insekter. Innerst på epichilen ligger callus, 
et sterkt fortykket, gult parti. Callus skal imitere en 
ansamling av pollen og således tjene som lokkemid-
del for insekter (Classens & Kleynen 1996). Callus 
er dypt furet i midten (se figur 3) og har forhøyete 
sider. Siden callus bare er en imitasjon, vil besøk-
ende insekter trenge videre inn til hypochilen, hvor 
det finnes nektar.

Innerste del av callus skråner framover mot hypo-
chilen, og over midten av dens øverste kant ligger 
rostellum strategisk plassert. Rostellum er en om-
dannet arrflik som tjener som en sperre mellom 
arret (under) og polliniene (over). Rostellum har 
også en hinneaktig pung (bursicula) som inneholder 
viscidium (klebeskive) forbundet til polliniene. Et 
besøkende insekt vil stange mot rostellum/bursicula 
som derved brister, og det klebrige viscidiet med 
polliniene vil feste seg til insektkroppen (se for øvrig 
pollineringsbiologi nedenfor).

Hypochilen er hvit med tydelige rosa striper på 
kantene. Nektarpartiet ligger nede i bunnen mot 
sentrum og består av fortykkete oransje-gule flekker 

Figur 2. Myrflangreblomst sett fra 
siden.
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med små mengder nektar i mellom (Nilsson 1978, 
Kostelecka & al 2010). Nektaret ser ut til å bestå av 
100 % sukrose (Brodmann 2010). Innenfor nektar-
feltet er arret plassert. 

Nilsson (1978) kunne ikke oppdage noen merkbar 
lukt fra myrflangreblomstene, noe som bekreftes av 
kjemiske undersøkelser gjort av Brodmann (2010). 
Det antas derfor at andre sterktluktende arter som 
brudespore Gymnadenia conopsea, er med på å 
trekke pollinatorer til myrflangrene når de vokser 
sammen (Schuffenhauer 2009). Den hvite leppa 
til myrflangre har sterk UV-refleksjon (Brodmann 
2010), og det sammen med callus som imiterer nek-
tar, tiltrekker insekter når de først er i nærheten.

Det oppgis varierende kromosomtall for myrflangre 
2n= 24 (Smolyaninova 1976), 2n=40 (Füller 1986, Tu-
tin & al 1980), 2n=44 (Tutin & al 1980), 2n=46 (Tutin 
& al 1980) og 2n=48 (Tutin & al 1980).

Det foreligger noen DNA sekvenser av myrflangre 
i NCBI genbank http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gen-
bank/. Disse dreier seg om rRNA med ITS1 og ITS2, 
mRNA og rbcL og skriver seg fra Frankrike (2001), 
Danmark (2002), Tyskland (2003) og Østerrike 
(2005).

3.2 Fenologi

Myrflangre oppgis i Norge å blomstre fra midtsom-
mer til seinsommer (Lid & Lid 2005). Mer spesifikt 
er det vanlig å si fra første uka i juli og en måned 
utover. Men det er et visst tidsspenn i blomstringen 
slik at alle blomster i en klase ikke blomstrer på likt. 
Vanligvis blomstrer de nedre blomstene først og de 
øverste til slutt. Blomstringen på et skudd vil således 
ta to til tre uker.

Det vil være noe variasjon i blomstringstidspunktet 
avhengig av høyden over havet og eksposisjon. Det 
er naturlig at de lavereliggende lokalitetene som 
Gråtersand, Hvaler i Østfold og Ognasanden, Hå i 
Rogaland, som bare ligger noen få meter over havet, 
blomstrer først. Mens de høyestliggende loka-
litetene som Lopperudmyra, Nedre Eiker 335 moh., 
Rismyr, Drammen 298 moh. og myr sør for Bånntjern 
265 moh., vil blomstre noe seinere. Imidlertid kunne 
en i 2010 observere full blomstring på Rismyr den 
10. juli. 

Ved å gå igjennom 124 unike observasjoner (en 
lokalitet per dag) av blomstrende myrflangre i Norge 
(figur 4) får vi fram en indikasjon på at juli er hoved-
blomstringsperioden, med en topp sist i denne 

Figur 3. Myrflangreblomst sett 
skrått ovenfra.
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måneden. Men det er forlenget blomstring utover i 
hele august. Siste observerte blomstring er 31. au-
gust. Spredt blomstring begynner imidertid i juni og 
tidligste observasjon er 14. juni. 

3.3 Populasjonsbiologi 

Myrflangre har både en vegetativ og generativ 
formeringsstrategi. Den generative er ved frøformer-
ing, mens den vegetative er gjennom klondanning 
ved en voksende jordstengel. I Norge er sannsyn-
ligvis den sistnevnte strategi viktigst, men for 
etablering på nye voksesteder vil frøformering være 
viktig. Nedenfor behandles begge inngående. 

3.3.1 Pollineringsbiologi

Blomsten til myrflangre kan virke relativt enkel (se 
over) til orkidé å være og ikke særlig spesialisert i 
pollineringsøkologien. Helt siden Charles Darwins 
klassiske studier av honningbiers pollinering av 
myrflangre (Darwin 1869), har flere forskere kom-
met til noe ulikt resultat om hvordan pollinering 
skjer. De har lansert ulike teorier om mekanismene 
ved insekt pollinering. Det har også hersket ulike op-
pfatninger om hvorvidt krysspollinering eller selvpol-
linering foregår, se diskusjon hos Talalaj & Brzosko 
(2008). 

Mens Darwin (1869) påviste at honningbier Apis 
mellifera kunne fjerne pollinier hos myrflangre, viser 
Nilsson (1978) til at blomsten ser ut til å være tilpas-
set pollinering av solitære veps, og særlig hanner av 
slekta Eumenes. Han angir Eumenes pedunculatus 
som en typisk pollinator i Sverige. I Nederland har 
Brantjes (1981) påvist pollinering av både maur, bier 
og tovinger (’fluer’). Fra Finland har også Vuorinen 
(1991) funnet at blomsterfluer (Syrphidae) er de 
viktigste pollinatorene, særlig arten Metasyrphus 
latifasciatus som bar så mye som 43% av alle de 
myrflangre-pollinier som totalt ble observert på 
ulike insektarter. Konklusjonen er derfor at myrflang-
re kan ha et bredt spekter av pollinatorer (Brod-
mann 2010). 

At myrflangre har potensial for selvpollinering har 
vært kjent (Hagerup 1952, Müller 1988), selv om 
blomsten har innebygde mekanismer for å unngå 
dette. Nyere forsøk av Talalaj & Brzosko (2008) 
påviser både autogami (selvpollinering i samme 
blomst) og geitonogami (selvpollinering i samme 
blomsterstand) hos myrflangre, og begge sågar med 
opptil 100 % fruktsetting. De har imidlertid ikke tes-
tet spiredyktigheten på disse frøene.

Det er ikke gjort studier av pollinering i norske myr-
flangrepopulasjoner.

Figur 4. Fordeling for observert blomstringstidspunkt på 124 unike observasjoner av blomstrende myrflangre 
Epipactis palustris i Norge. Data fra herbarieark, nasjonalt rødlisteprosjekt og Artsobservasjoner.no.
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3.3.2 Embryologi

Myrflangras embryologi (utvikling av embryoet, den 
hunnlige gametofytten) er studert av Fredrikson 
(1992) ved hjelp av Confocal Scanning Laser Mi-
croscopy (CSLM). Hun viser at det er T-tetrader og 
åtte-kjernete hunnlige gametofytter. Utviklingen er 
monosporet. Embryoet er omgitt av to frøemnehin-
ner (integumenter). Den ytre frøemnehinna vokser 
sakte og når til midten av den indre hinna når em-
bryoet er modent. 

Embryoet har en lengde på 0,22 mm og en bredde 
på 0,02 mm (Arditti & Ghani 2000).

3.3.3 Fruktsetting

Myrflangre har normalt god fruktsetting, interna-
sjonale kilder sier 65-85 % (Summerhayes 1951, 
Vakhrameeva & al 2008). Fruktsettingen kan muli-
gens være litt lavere i de nordiske populasjonene, 
eksempelvis mellom 0 og 40 % i undersøkelser over 
flere år i Estland og Finland (Ryttäri & Syrjänen 

2003). Dette kan stemme også for de norske popu-
lasjonene (egne obs.). 

Hvis vi antar et snitt på rundt ti blomster per blom-
strende myrflangreskudd i Norge, skulle det tilsi 
opptil fire modne frukter per skudd.

3.3.4 Frøproduksjon

Myrflangre produserer en stor mengde frø i kapsel-
frukter (figur 6), slik det er typisk for orkidéer. Wild-
haber (1970) har talt opp ca. 4500 frø i en kapsel hos 
myrflangre, og 80 % skal være levedyktige. Frøene er 
støvlette og uten opplagsnæring. 

Følger vi hypotesen om antall modne frukter (se 
ovenfor) skulle dette tilsi at norske, blomstrende 
myrflangreskudd er i stand til å produsere 18000 frø.

Lite tyder på at frøene til myrflangra har lang leve-
tid ute i naturen (Lindén 1980), og at en eventuell 
frøbank dermed er begrenset.

Figur 5. Maur som besøker myr-
flangreblomst på Griserudmyra 
i Lier 23.7.2010. Foto: Even W. 
Hanssen.



15

Norsk Botanisk Forening Rapport 2-2011

3.3.5 Frøspredning

Gjennomsnittlig vekt av et myrflangre-frø er ikke 
kjent, men basert på andre kjente arter er det 
sannsynligvis et sted mellom 2-4 μg. Volumet er 92 
% luftrom (Arditti & Ghani 2000). Dette gjør frøene i 
stand til å flyte i luft i lengre tid og legger forholdene 
til rette for langdistansespredning. Orkidéfrø er også 
ganske vannavstøtende slik at de kan flyte i vann for 
en periode, for myrflangre opp til 30 dager (Arditti 
& Ghani 2000). Diverse undersøkelser antyder at 
orkidéfrø kan spres fra noen få km opp til 2000 km 
(Arditti & Ghani 2000).
Vindspredning vil være viktig for spredning til satel-
littlokaliteter utenfor et kjerneområde.

3.3.6 Frøspiring, utvikling av protokorm 
og plante

Frøspiring er en kritisk fase for de fleste orkidéer, og 
også for myrflangre. De støvlette frøene har ingen 
opplagsnæring og er avhengig av gode forhold for å 
spire. De bør raskt komme i kontakt med en sopp-
partner som kan skaffe nødvendige næringsstof-
fer (Burgeff 1959, Rasmussen 1992). Spiring under 
kontrollerte forhold er mulig uten sopp-partneren 
(Batygina & al 2003).

Frøspiring hos myrflangre skjer i følge Vinogradova 
& Androneva (2002) på følgende måte:

Frøet spirer under bakken, og det utvikles en proto-
korm. Sopp kan påvises i protokormen og på røttene 
på nye planter. Protokormen utvikler normalt en en-
este knoppspiss. Et skudd som spirer fra knoppspis-
sen vokser raskt, og den nye orkidéplanten utvikler 
seg. 

Russiske forsøk viser 40 % frøspiring 11 måneder 
etter såing under naturlige forhold (Vakhrameeva 
& al 2008). Frøene spirer allerede første høsten og 
utvikler en protokorm om våren (Ziegenspeck 1936, 
Vinogradova & Androneva 2002). 

Tjukke adventivrøtter utvikles etter 2-3 år under 
naturlige forhold (Summerhayes 1951, Vinogradova 
& Androneva 2002) og da kommer de første over-
jordiske skuddene. Da avtar også soppaktiviteten 

Figur 6. Avblomstret myrflangre under fruktmodning 
på Griserudmyra, Gjellebekk, Lier, Buskerud 2010. 
Foto: Even W. Hanssen.

Figur 7. Umoden frømasse i frukt av myrflangre 
Epipactis palustris fra Griserudmyra, Gjellebekk, 
Lier, Buskerud 2010. Foto: Even W. Hanssen.



Norsk Botanisk Forening Rapport 2-2011

16

(Vinogradova & Androneva 2002). Russiske forsøk 
har produsert planter in vitro som kunne settes i 
jord etter to år (Batygina & al 2003).

Etter 5-6 år med overjordiske skudd kan man se 
de første blomstrende skuddene under naturlige 
forhold, i følge Vakhrameeva & al (2008). Under 
kontrollert dyrking kan alle disse stadiene gå raskere 
og blomstring inntreffe allerede det andre året med 
overjordisk skudd. I dyrking lever ei plante i hvert fall 
opp til 20 år (Vakhrameeva & al 2008).

Wyrzykiewicz-Raszewska (2010) har fulgt dyrkede 
felter med myrflangre gjennom ti år. Hun observerte 
at det var en sterk utvikling av bestanden og en 
økning fra 0-400 blomstrende skudd. Etter fem-seks 
år stabiliserer antallet skudd seg mer. Andel blom-
strende skudd øker også, men svinger mellom fire og 
90 % av totalt skuddantall. Antall blomster i aksene 
varierer mellom snitt-tall på åtte og 22.

Vi har begrenset kunnskap om hvor stor andel av 
skudd som holder seg underjordisk i et eller flere år, 
men det virker som myrflangre har en stor andel av 
overjordiske skudd (egne obs.) og dekker tette felter 
når rhizomet er friskt og livskraftig. Vi kan derfor 
anta at det er små andeler av populasjonen som 
skjuler seg underjordisk, men dette trenger man 
detaljerte undersøkelser for å få klare svar på.

3.3.7 Vegetativ formering

Den vegetative formeringa består i at jordstenge-
len er i vekst, danner datterskudd og forgreiner seg 
(Timchenko 1996, Haas 2000, Batygina & al 2003). 
Den må også kunne dele seg og gi opphav til ulike 
individer som er genetisk like (Ryttäri & Syrjänen 
2003). Ifølge Batygina & al (2003) kan datterskud-
dene skilles fra rhizomet ganske raskt hos en orkidé 
med langt rhizom, slik som myrflangre. Det oppgis 
tellinger på over hundre blomstrende skudd fra 
samme rhizom (Davies & al 1983).

Vegetativ formering som strategi må antas å ha 
større betydning på klimatisk ugunstige lokaliteter.

3.3.8 Genetisk variasjon 

Det finnes få gode studier av den genetiske varia-
sjonen innen arten myrflangre. En enzym-studie 
av en italiensk populasjon (Scacchi & al 1987) viste 
ganske stor innbyrdes variasjon. Dette viste også 
en tysk studie av nyetablerte populasjoner (Esfeld 
& al 2008) når det gjaldt variasjon innen popula-
sjonen, mens det var begrenset variasjon mellom 
ulike populasjoner. Lav genetisk variasjon mellom 
populasjoner kan tyde på at langdistanse-spredning 
er vanlig, noe som er sannsynlig med en orkidé som 
myrflangre.

Hybridisering er uvanlig, men forekommer med 
rødflangre (Füller 1986). Dette er også observert på 
Gjellebekk-populasjonen i Buskerud (Ove Bergersen 
pers. medd.).

3.4 Genressurs

I tillegg til at det finnes genetisk materiale i de 
viltvoksende populasjonene (in situ), er myrflangre 
en art som etter hvert er i utstrakt dyrkning (Vakh-
rameeva & al 2008, Wyrzykiewicz-Raszewska 2010), 
samt at det oppbevares frø og annet materiale (ex 
situ). Dyrking og annen oppbevaring av materiale 
av myrflangre ex situ er behandlet i et eget kapittel 
nedenfor.

3.5 Økologi 

3.5.1 Voksested/plantesamfunn

Internasjonalt oppgis nesten alltid åpne (ikke 
tresatte), baserike (kalkrike) og fuktige voksesteder 
i samsvar med kravene nevnt nedenfor. En rekke 
varierte voksesteder nevnes i litteraturen som ek-
stemrikmyrer, rike fuktenger, kalkkilder, sumpskoger, 
grøfter, grustak, dagbrudd (brunkull) og dynetrau 
(Ekstam & al 1984, Vuorinen 1991, Delforge 2006, 
Wyrzykiewicz-Raszewska 2001, Edqvist & Karlsson 
2007, Vakhrameeva & al 2008).

De norske forekomstene av myrflangre kan deles i to 
hovedtyper:
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1) Rikmyrer hovedsakelig flatmyr, men også bak-
kemyr. Disse ligger ofte på kambrosilurisk grunn og 
har tilførsel av baserikt kildevann fra nærliggende 
åsrygger.

Denne voksestedstypen kan klassifiseres som åpen 
myrflate (natursystem V6) etter NiN-systemet 
(Naturtyper i Norge) (Halvorsen & al 2010). Grunn-
type 14 myrflate-kalkfastmatte synes mest aktuell, 
men myrflangre observeres i det som kan oppfattes 
å grense mot mykmatte og den kan vokse i tuer.
Er myra grøfta skal den etter NiN klassifiseres som 
modifisert våtmark (natursystem V1) av grunntype 1 
åpen myrflate (Halvorsen & al 2010).

2) Fuktenger som ofte ligger nær vann og sjøen 
med høyt grunnvannsnivå, sjelden på kambrosi-
lurisk grunn, vanligere på forekomster av kalkrik 
skjellsand/-grus. Dynetrau inkluderes også i denne 
typen.

Denne voksestedstypen kan klassifiseres som kultur-
markseng (natursystem T4) etter NiN, grunntype 8 
kulturmarkskalkfukteng (Halvorsen & al 2010). Her 
er de viktigste økoklinene kalkinnhold, vannmetning 
og engflate-engkant. Grunnleggende hevdformer er 
både slått og beite, enten begge sammen eller hver 
for seg. Dynetrauene utgjør en spesiell naturtype 
(natursystem T13, grunntype 5 i NiN) (Halvorsen & 
al 2010) hvor de viktigste økolklinene er vannmet-
ning, massebalanse og dynestabilisering. Som lokal 
basisøkoklin i dynetrauene hører nok beite hjemme 
som en grunnleggende hevdform. 

Der myrflangre forekommer i menneskeskapte habi-
tat (som i kalkbruddet på Gjellebekk, se nedenfor) 

kan dette vurderes til å være nykonstruert våtmark 
(natursystem V2) etter NiN (Halvorsen & al 2010).

3.5.2 Jordsmonn/jordkjemi

Myrflangre regnes som basekrevende (faktortall 8 
etter Ellenberg & al (1992), se tabell 1). Det er målt 
pH på lokaliteter til mellom 6,5 og 8 ifølge (Vakh-
rameeva & al 2008). Jordprøver fra en norsk lokalitet 
i Hå kommune, Rogland viste pH på 7,4 og 7,7 (Lye 
1966). Myrflangre er lite tolerant for nitrogen og 
der er faktortallet 2. Den vil derfor være følsom for 
endringer i nitrogen-innhold som følge av tørrleg-
ging (som frigjør nitrogen), gjødsling eller nitrogen-
rik nedbør.

3.5.3 Andre abiotiske forhold

Myrflangre regnes som både fuktighetskrevende 
og lyselskende i følge de økologiske faktortallene 
(se Tabell 1). Lyskravene gjør at den er følsom for 
utskygging av konkurrerende arter som store urter 
og gras, samt busker og trær. Ved en gjengroing med 
buskas og trær som følge av f.eks. myrgrøfting har 
vi erfaring for at myrflangre reduseres, og evt. går 
helt ut (egne obs., Mathiesen 1987,1990, Moen & 
Wischmann 1972, Wischmann 1971, Porenius & al 
2009).

3.5.4 Mykorrhiza

Det er påvist ektomykorrhiza innen arter i slekta 
Epipactis i flere studier, hos breiflangre E. helle-

Tabell 1. Økologiske faktortall for myrflangre Epipactis palustris (etter Ellenberg & al 1992).

Lys 8 lyselskende
Temperatur 5 middels varmekrevende
Kontinentalitet 3 tåler oseanisk klima
Fuktighet 9 tåler tilnærmet vannmettet jord
Reaksjonstall (syre-base) 8 svak base til base-kalk indikator
Næringstall 2 næringsfattig-indikator
Salttall 0 ikke salttolerant
Tungmetall ikke tungmetalltolerant
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borine med slekter av Pezizales (Hydnotrya, Tuber 
og Wilcoxina) (Bidartondo & al 2004, Ogura-Tsujita 
& Yukawa 2008), hos rødflangre E. atrorubens med 
Inocybe, Tuber og Wilcoxina (Bidartondo & al 2004), 
hos E. distans med Wilcoxina (Bidartondo & al 2004) 
og hos E. microphylla med Tuber (Selosse & al 2004).

Rasmussen (1992) påviste eksperimentelt vik-
tigheten av symbiose med sopphyfer for spiring av 
myrflangre-frø. Hun påviste at hyfene hadde en form 
som samsvarer med slekta Rhizoctonia, men foretok 
ikke videre bestemmelse. Bidartondo & al (2004) 
har eksperimentelt gjennom radioaktive markører 
forsøkt å påvise samliv med ektomykorrhiza også 
hos myrflangre. De fastslår at myrflangre i deres 
forsøk fra Tyskland ikke har ektomykorrhiza, men 
arbuskulær-mykorrhiza (AM) med slektene Cera-
tobasidium, Leptodontidium samt sebacinoide og 
tulasnelloide sopper (Bidartondo & al 2004).

På grunn av påvist AM kan det være viktig å tilføre 
litt jord fra voksesteder for myrflangre om det er ak-
tu elt å dyrke ex situ. In situ vil stabilitet i de økologis-
ke forholdene være viktig for opprettholdelse av 
AM.

3.5.5 Forstyrrelser på voksestedet

Det virker som myrflangre ganske lett er i stand til 
å kolonisere menneskeskapte fuktige og baserike 
habitater som kalkbrudd, brunkullbrudd, sandtak 
og jernbaneområder (Sterner 1986, Saarinen 1994, 
Wyrzykiewicz-Raszewska 2001, Baasch & Seppelt 
2004, Fröberg 2006, Esfeld & al 2008, Vakhrame-
eva & al 2008). Den er også funnet på gammel 
innsjøbunn etter senkning (Edqvist & Karlsson 2007).

Denne typen voksesteder er også kjent fra Norge, 
nemlig kalk/marmorbruddet ved Gjellebekk, Lier og 
jernbanesporet ved Ognaskogen, Hå (se lokalitets-
omtalene nedenfor). Begge steder er myrflangre 
antagelig innkommet fra nærliggende populasjoner.

Dette antyder at myrflangre kan være begunstiget 
av forstyrrelser på voksestedet. Arten er antagelig 
såpass konkurransesvak at den vil begunstiges av 
kunstig åpne områder når den først har etablert seg. 
Den vil også kunne favoriseres av gjentatte forstyr-
relser i moderat omfang. Dette diskuteres i kapittel 6 
om påvirkningsfaktorer – slitasje/ferdsel.
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4 Myrflangras utbredelse og 
bestandsutvikling 

4.1 Utbredelse og bestandsut-
vikling globalt og i Europa 

Myrflangre er utbredt i Eurasia fra Irland og Spania i 
vest, og i et tilnærmet sammenhengende belte til de 

sentrale deler av Russland, og til Mongolia (Hultén 
& Fries 1986, Vakhrameeva & al 2008). Den går sør 
til Nord-Afrika (Algerie) og Kaukasus. Det finnes også 
en østlig utbredelse som går sør til Usbekistan. Den 
nordligste forekomsten har arten i Finland (Vilpa & 
Ulvinen 2000).

Fra flere land som Belgia (Leten 1989), Estland og 
Storbritannia (Kull & Hutchings 2005) har det vært 

Figur 8. Den globale utbredelsen 
av myrflangre Epipactis palustris 
(etter Hultén & Fries 1986).

Land IUCN- kategori Evt. annen kategori Kilde

Belgia (Vallonia) CR Saintenoy-Simon & al 2006
Bulgaria EN Petrova &Vladimirov 2009

Finland VU Rassi & al 2001

Frankrike NT UICN France & al 2009

Luxembourg EN Colling 2006

Moldova EN Ministerul Mediului al Republicii Moldova 2002
Nederland VU http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl

Norge EN Kålås & al 2010

Polen V Zarzycki & Szelag 2006

Tsjekkia EN Prochazka 2001
Ukraina III kategori (VU) Shelyag-Sosonko 1996

Ungarn NT Kiraly 2007

Tabell 2. Rødlisting av myrflangre Epipactis palustris i utvalgte land.
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rapportert om en betydelig nedgang i forekom-
stene av myrflangre. I Storbritannia et 60 % tap av 
forekomster i 10 x 10 km ruter for perioden 1986-
2003 i forhold til perioden 1930-1969. I Estland 
tilsvarende 25% nedgang for perioden 1971-2004 
i forhold til perioden 1921-1970 (Kull & Hutchings 
2005).

Den observerte tilbakegangen flere steder har ført 
til at myrflangre er kommet på rødlister i flere land 
(se tabell 2). Den er imidlertid ikke på rødlister i land 
som Danmark, Storbritannia, Sverige og Sveits.

4.2 Utbredelse og bestandsut-
vikling i Norden

I Danmark har man tidligere registrert en nedgang i 
antall lokaliteter på 50 % i årene 1948-1987 (Wind 
1987). Den er imidlertid ikke lenger rødlistet (Wind 
& Pihl 2010) da tilbakegangen har stanset, og man 
har oppdaget flere nye voksesteder. I Danmark er 
myrflangre totalfredet på landsbasis.

I Sverige har myrflangre fortsatt ganske store be-
stander på Falbygden i Västergötland (Bertilsson & 
al 2002), i Östergötland, Uppland, samt på Öland 

(Sterner 1986) og Gotland. Men det har vært rap-
portert om utgang både på utpostlokaliteter (An-
ders son 1981, Bertilsson al 2002) og moderat 
tilbakegang i andre deler av landet som Småland 
(Edqvist & Karlsson 2007). Myrflangre står ikke på 
den svenske rødlista (Gärdenfors 2010), men er 
totalfredet over hele landet. 

I Finland er myrflangre ført opp som sårbar (VU) på 
rødlista (Rassi & al 2001). Den er også totalfredet.

4.3 Utbredelse i Norge 

Utbredelse og status for myrflangre i Norge er be-
handlet av Hanssen (1998). Det har ikke skjedd nye 
oppdagelser som endrer utbredelsen siden det, men 
det har vært behov for en revurdering og liten ned-
justering av antallet lokaliteter historisk sett i forbin-
delse med arbeidet med denne handlingsplanen.

Det har vært kjent 42 spontane norske forekomster 
av myrflangre. Halvparten av disse er utgått eller 

Figur 9. Utbredelse av myrflangre Epipactis palustris 
i Norden (etter Hultén 1971).

Figur 10. Den kjente utbredelsen av myrflangre Epi-
pactis palustris i Norge i 2010.
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sannsynlig utgått (tabell 4). På de resterende 21 er 
myrflangre sett de siste fem årene (tabell 3). I tillegg 
kommer en implantert lokalitet på Korvaldmyra i 
Nedre Eiker i Buskerud. De enkelte lokalitetene 
omtales i en egen B-del i denne rapporten.

Myrflangre finnes i dag bare i fire norske fylker, men 
skal historisk sett ha forekommet i åtte. Det histo-

riske utbredelsesområde kan grovt sett deles i fire:

1) Oslofeltets kambrosilur-område (Ringerike – Nit-
tedal – Asker – Eiker). Hovedbestanden er i Buskerud 
hvor det er 14 lokaliteter (av historisk 18) som fort-
satt har myrflangre. I Akershus har det vært en stor 
tilbakegang da myrflangre er gått ut på fem av sju 
lokaliteter.

Tabell 3. Oversikt over norske lokaliteter med spontan myrflangre Epipactis palustris hvor planter er ob-
servert de siste fem årene. Tabellen med forklaring er også vist i del B bak i rapporten.

Lokalitet	 Kommune	 Grøfta	 Tendens	 Registrert		 Vernet	 Skjøtsel	 Sjekket	 Fertile	 Sterile	 Beregnet
	 	 	 	 naturbase	 	 gjennom-	 år	 skudd	 skudd	 forekomst-	
	 	 	 	 	 	 ført	siste	 	 	 	 areal
	 	 	 	 	 	 5	år	 	 	 	 2010,	m²

Gråtersand Hvaler  Stabil X X X 2009 42 200 1200
Åbbortjern Asker Ja Sterkt X X X 2010 0 5 10
   negativ
Slåttemyra Nittedal  Stabil X X X 2010 ? 100 400
Rismyr Drammen  Stabil X X  2010 142  1575
Ultveitvann Ringerike  Gjen- X X  2010 821 4000 16055
   groing
Grunntjern Ringerike  Stabil X   2010 20 300 280
Kvitmyra Ringerike Ja Negativ X   2010 157  2040
Bånntjern Ringerike  Stabil    2010 129  535
  sør for
Jenshagan Ringerike  Stabil    2010 940 2000 1650
  sørøst for
Svarstad Hole  Stabil X1   2009 111 116 785
Kleivkastet Øvre Eiker Ja Negativ X   2009 1 198 1340
  ovenfor
Gommerud Øvre Eiker Ja Sterkt X   2009 0 120 8380
   negativ
Igletjern vest Øvre Eiker  Stabil X   2010 126 302 6090
Lopperud- Nedre Eiker Ja Stabil X  X 2010 19 105 1950
  myra
Griserud- Lier  Stabil X X X 2010 168  3020
  myra
Gjellebekk -  Lier  Stabil X X X 2010 59  470
  kalkbruddet
Haugerud- Lier Ja Negativ X  X 2010 10 853 330
  myra
Ogna- Hå  Stabil X X  2007   675
  sanden A
Ogna- Hå  Stabil X X  2007   345
  sanden B
Ogna- Hå  Stabil X X  2009   2090
  sanden C
Nylund,  Hå  Stabil    2010   1120
  Ognaskogen 

1 Feilaktig beskrivelse, gal stedfesting
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Lokalitet	 Kommune	 Sist	sett		 Status	 Årsak	til	utgang	 Lokalitet		 Fredet
	 	 år	 	 	 registrert	i		 område
     naturbase 

Arekilen Hvaler 1954 Utgått Vannsenking X X
Ås prestegård Ås c.1826 Utgått Drenering? X 
Sørbråten S Bærum 1978 Utgått Grøfting X 
Semsvann Asker 1924 Utgått Grøfting?/gjengroing X X
Nesøytjern Asker 1936 Utgått Gjengroing X X
Høibak Asker 1884 Utgått Neddemming (isdam) X1 
Hol (Vang) Hamar c.1884 Utgått Drenering?/oppdyrking?  
Langengdalen Ringerike 1880 Utgått Drenering?/oppdyrking?  
Flesseberg sør Øvre Eiker 1988 Sannsynlig utgått Grøfting X 
Rype Lier 1869 Utgått Drenering?/overbeiting  
Gjellebekk – Griserud sv Lier c.1952 Utgått Grøfting X X
Revovannet Re 1946 Utgått Drenering/oppdyrking  
Sønstegård Tjøme 1974 Sannsynlig utgått Grøfting  
Grimsmyr Kristiansand 1871 Utgått Drenering/nedbygging  
Lyptingen –Ognaelva Hå 1971 Sannsynlig utgått Gjengroing? X X
’Pukkverket’ Ogna Hå 1953 Utgått Tilfeldig forekomst  
Varden Hå 1966 Utgått Oppdyrka X X
Brusanden Hå 1979 Sannsynlig utgått Gjengroing X X
Skrettingland Hå 1944 Utgått Drenering/oppdyrking  
Liknes Karmøy 1986 Sannsynlig utgått Overbeite? X 
Snåsa prestegård Snåsa 1769 Sannsynlig utgått Uvisst  

1Registrert som dam, uten referanse til myrflangre

Tabell 4. Oversikt over norske lokaliteter hvor myrflangre Epipactis palustris er dokumentert men utgått eller 
sannsynlig utgått. Tabellen med forklaring er også vist i del B bak i rapporten.

2) Ytre Oslofjord (Hvaler – Vestfold). Til dette områ-
det hører noen få kystnære forekomster på Kirkøya, 
Hvaler kommune og på Hvasser, Tjøme kommune. 
Myrflangra er nå forsvunnet fra to av disse loka-
litetene, men holder fortsatt stand på en av Hvaler-
forekomstene.

3) Agder – Rogalandskysten (Kristiansand, Hå og 
Karmøy). På denne strekningen har myrflangre vært 
kjent lenge. Den eldste angivelsen ser ut til å være 
fra Kristiansand. Myrflangre er funnet i sandkyst-
områder på Jæren og Karmøy, i tillegg til den gamle 
rikmyrforekomsten i Kristiansand. I dag finnes den 
bare i et begrensa sandkystområde i Hå kommune, 
Rogaland, hvor den holder stand på fem av historisk 
ti lokaliteter.

4) Snåsa (Nord-Trøndelag). En i norsk sammenheng 
isolert angivelse, som også er gammel og svært 

usikker. Den kan imidlertid ses i sammenheng med 
forekomster av myrflangre i Jämtland i Sverige, og er 
derfor ikke helt usannsynlig.

Lokalitene blir omtalt fylkesvis i del B, men med 
følgende fire-deling: 

1)	lokaliteter	med	spontan	myrflangre	og	planter	
observert	siste	fem	år	(se	tabell	3)

2)	lokalitet	med	implantert	myrflangre

3)	lokaliteter	med	dokumentert	myrflangre,	men	
utgått	eller	sannsynlig	utgått	(se	tabell	4)

4)	tvilsom	lokalitet	med	manglende	dokumentasjon
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5 Myrflangre i kultur

5.1 Dyrking

Myrflangre er en av de jordboende orkidéene som 
man har mest erfaring med å dyrke i kultur (Batygina 
& al 2003, Znaniecka & Łojkowska 2004, Vakhrame-
eva & al 2008, Wyrzykiewicz-Raszewska 2010). Den 
finnes i en rekke botaniske hager, og dyrkes også av 
private hage- og orkidéentusiaster.
Som et eksempel er det dyrket fram planter in vitro fra 
frø og protokorm i et samarbeid mellom polske, tsjek-
kiske og slovakiske botaniske hager (Znaniecka & al 
2004). Znaniecka & Łojkowska (2004) viser at dyrking 
av myrflangre in vitro (under asymbiotiske forhold) 
er fullt mulig. Det aller beste er grønnspirings-
teknikk, hvor det er viktig både at frøene ikke er for 
unge (umodne) eller for gamle (har gått i frøhvile). 
Frø høstet 35 dager etter blomstring ga en spirepro-
sent på sju (Znaniecka & Łojkowska 2004).

Også i Norge finnes det dyrka myrflangre, f.eks. hos Svein 
Åstrøm i Borge i Østfold (pers. medd.). Denne er regis-
trert på www.artsobservasjoner.no og gjenfinnes derfor 
også i Artskart. Åstrøm opplyser at myrflangra ble innført 
her i 1998, basert på plantemateriale han fikk fra Molde 
og sannsynligvis av ikke-norsk opprinnelse. Den ble 
planta ut i fuktig beitemark og klart seg bra og er i stadig 
spredning. Medlemmer av Norsk Orkidéforening dyrker 
myrflangre i Norge og mener det er en enkel orkidé å 
dyrke (se http://www.orkidéer.no/forum/viewtopic.
php?f=30&t=493).

Flere planteskoler og omsettere av knoller/røtter 
tilbyr myrflangre. Et eksempel er www.rareplants.
co.uk som har tilbudt myrflangre av Mellom-Euro-
peisk opprinnelse (klonformert gjennom jordsten-
gel).

5.2 Frø- og biobanker

Det er generelt lite orkidéer i frøbanker, men The 
Millenium Seed Bank, ved Kew Gardens i England 
har tre innsamlinger av myrflangre (søk på http://
eurisco.ecpgr.org ). Denne frøbanken er med i det 
europeiske ENSCONET-samarbeidet hvor også nor-
ske botaniske hager deltar.

Bioteknologi er tatt i bruk i det bevaringsbiologiske 
arbeidet for trua arter generelt og myrflangre spe-

sielt. Vegetativ formering in vitro (i laboratorium) 
kan være egnet og kryokonservering (dypfrysing) av 
celler, vev og organer er etter hvert mye brukt. Det 
finnes materiale av myrflangre i flere land.
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6 Årsaker til tilbakegang - 
påvirkningsfaktorer 
I tabell 4 er det satt opp årsak eller mulig årsak (med 
’?’) til at myrflangre er forsvunnet fra lokalitetene. I 
tabell 3 er også påvirkningsfaktoren grøfting nevnt 
der det er aktuelt, selv om myrflangre fortsatt vok-
ser på lokalitetene. I dette kapitlet er de ulike fak-
torene behandlet mer inngående.

6.1 Drenering av myrer og våt-
marker

Ofte ble våtmarker og rikmyrer kraftig drenert på 
1950-60 tallet. For å få dette til ble det gjennomført 
en bevisst og planmessig grøfting, finansiert og opp-
muntret av Landbruksdepartementet. Kildemyrer 
på kalk og leirskifer ble regnet som ”grøfteverdig av 
meget god type” (Thurmann-Moe 1955).

Hensikten med dreneringen har først og fremst 
vært å få vekk vann, og få en luftig jord som gir 
bedre vekstforhold for skogstrær. Dette har ført til 
at den mørke, moldrike torva blir veldig lett og har 
etter hvert ”klappet” sammen. Synkningen i jord-
nivået synes ofte godt på store trær som har stått 
fra før grøftinga. Dette fører også til store endringer 
i myrvegetasjonen. Bl.a. får mange grasarter et 
fortrinn framfor starr og andre arter i starr-familien 
(Sundberg 2006, egne obs.). Også for en fuktighet-
stilpasset orkidé som myrflangre er dette negativt. 
Myrflangra får økt konkurranse samtidig som røtter 
og jordstengel tørker ut. Den responderer som regel 
med å bli mindre fertil og får en lavere skuddvekst. 
Etter hvert dør skuddene på de tørreste områdene, 
og den klarer bare å overleve på de mest fuktige 
restene av myrene, ofte der det kommer fram kilde-
vann. Myrflangre kan derfor klare seg ganske lenge 
på kildemyrer etter grøfting, slik vi ser eksempler på 
både ved Åbbortjern i Asker og Gommerud i Øvre 
Eiker. Her har det nå gått over 40 år siden grøftinga 
og myrflangre klorer seg fortsatt fast.

Vi kan slå fast at drenering er årsak til at myrflangre 
har gått ut på lokaliteter som Flesseberg, Øvre Eiker; 
Griserud sø (Gjellebekk), Lier; Søbråten sør, Bærum 
og Sønstegård, Tjøme, og at det truer myrflangra 
sterkt på lokaliteter som Gommerud, Øvre Eiker; 

Lopperudmyra, Nedre Eiker og Åbbortjern, Asker.

En mer omfattende vannsenkning i Arekilen, Hvaler 
har også ført til at myrflangre har forsvunnet derfra.

6.2 Oppdyrking

Dette er for så vidt bare en videreføring av drenering 
(se over), men kan i prinsippet ha skjedd på loka-
liteter uten forutgående drenering. Områdene er da 
omgjort til fulldyrka åker eller eng, og utgrøftinga 
har skjedd samtidig. Dette var også noe som skjedde 
ganske aktivt i perioden 1945-70. I slike tilfeller kan 
vi fastslå at myrflangre er endelig utgått så sant loka-
liseringen er korrekt.

På flere av lokalitetene som kan regnes som utgått 
er oppdyrking oppgitt som årsak. Det kan nevnes: 
Hol i Vang, Hamar; Revovannet, Re og Skrettingland, 
Hå.

6.3 Anleggelse av isdam

I perioden 1880-1900 økte iseksporten fra Norge 
ganske betydelig. Det ble derfor ofte anlagt isdam-
mer i rimelig nærhet til sjø/brygge. Sumper ble ofte 
brukt til dette. Vi har et tilfelle fra Asker hvor anleg-
gelse av isdam (Høybakkdammen) er årsak til at 
myrflangre er utgått. Høybakkdammen er for øvrig 
en viktig salamander-dam i dag.

6.4 Nedbygging 

Med nedbygging mener vi påfylling av fremmede 
masser, og oppføring av bygninger og anlegg. Dette 
er sannsynligvis tilfelle med forekomsten i Kris-
tiansand allerede på 1800-tallet. Det er vanskelig 
å påvise at dette direkte har skjedd der myrflangre 
vokser. På Haugerudmyra i Lier viser en flybildeserie 
(Bratli & Stabbetorp 2008) at industribygg er plas-
sert på areal som tidligere var rikmyr.

6.5 Gjengroing av vegetasjonen 

Basert på erfaringer og enkelte bildestudier (se Bratli 
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& Stabbetorp 2008) ser det ut til å være gjengroing 
på noen av lokalitetene for myrflangre. Gjengroing 
av vegetasjonen på myrer og fuktenger kan skyldes 
flere ulike faktorer. Hvis vi ser bort fra effekten av 
drenering (se ovenfor), vil driftsendringer i tradisjo-
nell bruk av områdene til slått og beite, kunne føre 
til gjengroing.

Det er vanskelig å dokumentere at det har vært slått 
på de fleste av myrene, men mange ligger i områder 
for tradisjonelt utmarksbeite. Fortsatt kan man 
studere dette på de små lokalitetene i Øvre Eiker 
som ligger i et aktivt beiteområde med både sau og 
storfe. Skal man dokumentere slått er det ofte nitide 
studier av bruks- og lokalhistorie som må til. Ofte 
kan grunneierne ha noe kunnskap om dette.

Slåttemyra i Nittedal var som navnet sier, en myr 
med aktiv slått og beite fram til 1950-tallet (Flatby & 
Olsen 2002). Den kom så inn i en periode med gjen-
groing, før rydding og slått ble gjenopptatt på slutten 
av 1990-tallet.

Gjengroing kan også skyldes endringer i hydrologiske 
forhold som påvirker tilførselen av vann til myrene 
eller avrenninga fra dem, uten at det har skjedd 
direkte grøfting av myra. Mer omfattende endringer 
i miljøforhold som nitrogen i nedbør eller et varmere 
klima, kan gi effekter på myrene.

6.6 Fremmede arter 

Det påpekes fra Ogna i Rogaland at det har vært 
arbeidet med fjerning av en rekke fremmede arter 
som jærlupin, rynkerose etc. (John Inge Johnsen 
pers. medd.). Det er litt usikkert hvor direkte tru-
slene har vært for myrflangre, men det er klart at 
invasjonen av disse artene bidrar til en svært ugun-
stig gjengroing over tid.

Det er ikke kjent at fremmede arter har hatt spesiell 
påvirkning på myrflangre andre steder i Norge.

6.7 Slitasje - ferdsel

Slitasje er et fenomen som først og fremst er aktuelt 
i forbindelse med beitedyr og menneskelig aktivitet, 
men kan også forekomme ved ville dyrs ferdsel. I 

Rismyr naturreservat er det satt opp en saltsein for 
elg (se figur 23) som fører til sterkt tråkk.

Effektene av ferdsel og slitasje på myrflangre er 
sterkt omdiskutert, og det er derfor nødvendig å ta 
en gjennomgang av problemstillingene. Vi skal da 
være klar over at det er begrenset med detaljert 
forsk ning på dette. Vi skal også være klar over for-
skjellene på menneskelig ferdsel, og ville og tamme 
dyrs tråkk og beite. 

Flere forfattere som Malmgren (1982), Vuorinen 
(1991) mener at myrflangre tar skade av tråkk. Også 
Bertilsson & al (2002) nevner dette, men bruker ut-
trykket ”altför hårt bete”. Derimot regner Ekstam & 
Forshed (1992) at arten er favorisert av tråkk fra bei-
tende dyr året før. Edqvist & Karlsson (2007) sier rett 
ut at den er avhengig av slått eller moderat beite, 
bortsett fra på de våteste lokalitetene.

Egne observasjoner gjennom snart 30 år viser at 
et ekstensivt utmarksbeite har en positiv effekt på 
myrflangre. Det er med på å holde områder åpne 
som ellers ville vært gjengrodd. Det har sannsyn-
ligvis også en positiv effekt på vegetativ spredning. 
Imidlertid kan for hardt beite medføre at myrflangre 
forsvinner. Da blir hele det overjordiske skuddet bei-
tet, i tillegg til at det er tråkkskader på jordstenge-
len. Dette er den sannsynlige årsaken til at myrflang-
re har forsvunnet fra lokaliteten på Liknes, Karmøy 
(Anders Lundberg pers. medd.).

Det vil være noe forskjell mellom hovedhabitatene 
for myrflangre, myr kontra fukteng. Siden sistnevnte 
habitat er kulturskapt/-betinget vil det nok tåle noe 
mer slitasje enn myr.

Vi må konkludere med at myrflangre begunstiges 
av tråkk og slitasje i begrensa omfang. Sannsynligvis 
bør dette ikke være større enn at de overjordiske 
skuddene både får utvikle blader og blomstre, 
men at moderate sår i humuslaget/torvlaget kan 
forekomme. I slike sår er det mulighet for spiring 
av frø og protokormer, samtidig som det begrenser 
konkurransen.

6.8 Innsamling/oppgraving 

På enkelte lokaliteter som Arekilen på Hvaler, 
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Nesøya i Asker og Ognasanden på Hå har det vært 
samlet rikelig med herbariebelegg. Dette var hoved-
sakelig en aktivitet som var særlig utbredt fra 1880-
1920. Det er tvilsomt om denne innsamlingen har 
hatt noen negativ effekt på myrflangre, så lenge det 
bare unntaksvis har blitt innsamlet jordstengler.

6.9 Hovedtrusler i dag 
Det som truer de norske populasjonene av myrflang-
re mest i dag er effekten av tidligere grøfting. Seks 
av de 21 lokalitetene hvor det fortsatt forekommer 
myrflangre er grøfta (tabell 3). Her er det en negativ 
til sterkt negativ utvikling, selv om innsats bl.a. fra 
floravoktere har bremsa virkningen noen steder.

Den andre hovedtruslen ser ut til å være gjengroing. 
Gjengroing kan være en effekt av grøfting, men ser 
også ut til å skje på enkelte andre lokaliteter som 
ikke er grøfta. Her kan andre påvirkninger av hydro-
logien spille inn, samtidig som opphør av utmarks-
beite og nitrogenrik nedbør påskynder gjenvekst. 
Vitenskapelige studier av rikmyrer i England gjen-
nom 30 år tyder på at myrflangre kan gå tapt både 
hvis grunnvannstanden senkes eller skjøtsel uteblir, 
og at den derfor er avhengig av en kombinasjon av 
disse to hovedfaktorene (Fojt & Harding 1995).

Skal handlingsplanen for myrflangre lykkes må fokus 
være på disse to hovedforholdene, som kan formu-
leres som gjenopprettelse/stabilisering av hydrologi 
og vegetasjonskontroll.
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7 Prioriterte tiltak 
Det er kort angitt forslag til tiltak under ”status 
2010” i omtalen av hver enkelt lokalitet (Se B-delen 
bak). I dette kapittelet er tiltakene systematisert og 
gruppert, og de diskuteres ut i fra studier og erfaring 
som er tilgjengelig. Tiltakene er ikke uttømmende 
beskrevet og krever i mange tilfeller detaljplanleg-
ging på et nivå som ikke kan behandles fullt ut i 
denne planen. I slike tilfeller anbefales det at det 
lages lokale skjøtselsplaner.

7.1 Lokalitetsprioritering og avg-
rensing 

Alle aktuelle lokaliteter skal i løpet av planperi-
oden ha fått en forvaltningsmessig avgrensning. 
Handlings planen bør danne et godt grunnlag for 
avgrensningen, men det bør vurderes buffersoner 
og justeringer i felt. Endelig avgrensning må skje i 
samarbeid med kommuner og grunneiere.

Det legges opp til følgende prioritering:

Restaureringsbiotop Åbbortjern, Asker 1. 
Store forekomster i kjerneområde Ringerike (Ul-2. 
tveitvann og sø. for Jenshagan)
Restaureringsbiotop Kvitmyra, Ringerike3. 
Skjøtsels-/restaurerings biotoper på Lier, Eiker.4. 
Skjøtselsbiotop Slåttemyra, Nittedal5. 
Skjøtselsbiotoper Ognasanden, Hvaler 6. 
Øvrige biotoper Ringerike, Hole, Drammen7. 

7.2 Kartlegging 

De aller fleste av de norske forekomstene av myr-
flangre er velkjente og godt kartlagte. Det er også 
lagt ned mye innsats for å prøve og gjenfinne gamle, 
dårlig lokaliserte forekomster.

Samtidig er det brukbar oversikt over kalkmyrer i de 
aktuelle områdene. Det er likevel potensial for noe 
nykartlegging og detaljkartlegging i kjente utbre-
delsesområder.

Det er på tross av at lokalitetene er velkjente, mye 
feil stedfesting hvis man ser på Artskart. Det er der-

for behov for å vaske koordinatsettene i primærdata-
basene. Lokalitetsomtalene i denne handlingsplanen 
burde gi et godt grunnlag for å starte den jobben.

Følgende bør gjøres:

Vasking av koordinatsett som leses av Artskart• 
Detaljkartlegging i områdene ved Ognasanden • 
og Brusanden i Hå kommune, Rogaland.
Kartlegging av rikmyr og strandeng i Ringerike og • 
Hole kommuner.
Kartlegging av rikmyr og riksump i Lier, Asker og • 
Bærum kommuner
Spredt kartlegging/sjekk av evt. kalkmyrer i • 
Kongsberg, Tjøme og Snåsa

7.3 Informasjon 

Følgende informasjonsstrategi bør følges for myr-
flangre:

Spre kunnskap om arten• 
Full åpenhet om norske forekomster• 
Oppfordring til å rapportere inn nyfunn• 
Presentasjon og kommunikasjon av bevaringsmål • 

Midler for å oppnå dette kan være:

Trykt infomateriell• 
Nettbasert informasjon• 
Info-tavler ved lokaliteter• 
Video om myrflangras liv• 
Foredragsvirksomhet• 
Informasjon i media• 

7.4 Bestandsovervåking 

Telling av skudd (fertile/sterile) for å fortsette aktu-
elle serier som er presentert i handlingsplanen er 
viktig. Dette bør derfor gjennomføres på alle nå-
levende forekomster.

Det bør i tillegg gjennomføres et overvåkningsopp-
legg/populasjonsstudier på utvalgte lokaliteter. 
Dette er viktig for å følge opp skjøtselstiltak. Det 
er aktuelt å følge opp allerede igangsatt arbeid på 
Haugerudmyra, Lier kommune. I tillegg bør det 
gjøres på Ultveitvann, Ringerike kommune, Svarstad, 
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Hole kommune, Gråtersand, Hvaler kommune og 
Ognasanden, Hå kommune. 

En overvåkning med fastrutemetodikk er også helt 
nødvendig på myra sørvest for Griserud, Gjellbek-
kmyrene naturreservat, Lier kommune, hvor restau-
rering begynte i 2009. Den bør starte umiddelbart.

7.5 Restaurering 

Det er et behov for at handlingsplanen diskuterer 
forholdene omkring restaurering på en god måte. 
Dette fordi tiltakene som skal gjøres kan være omfat-
tende og kostbare, og man må ha noelunde god sik-
kerhet for at de vil virke etter hensikten. Det finnes 
etter hvert en del internasjonal erfaring på området, 
selv om erfaringene når det gjelder myrflangre spe-
sielt, er begrensede. 

Dette må også ses i sammenheng med handlings-
plan for slåttemark inkl. slåttemyr og forslagene om 
å gjøre dette til en utvalgt naturtype. Det må også 
ses i sammenheng med øvrig arbeid for å bevare 
ekstremrikmyrer, kalkfuktenger og dynetrau, samt 
andre arter knyttet til slike biotoper. Ikke minst er 
det viktig å få til en god samvirkning med skjøtsels-
planer i naturvernområdene.

Myrer som er sterkt ødelagt av drenering og gjen-
groing vil måtte bli gjenstand for restaurering. Dette 
er omfattende og drastiske tiltak for å forsøke å opp-
rette en naturtilstand eller tilnærmet naturtilstand.

Det må påpekes at det ved restaurering er nødven-
dig med flere tiltak noenlunde samtidig (se Målsson 
& al 2009, Klimkowska al 2010).

Det synes imidlertid klart at gjenoppretting av 
naturlige hydrologiske forhold er en forutsetning for 
at de andre tiltakene skal virke på sikt (se Jansen & 
al 2004).

Slike restaureringstiltak kan måtte pågå over flere år. 
Noen tiltak (som grøftelukking) behøver man bare 
gjøre en gang, mens andre tiltak (som jordåpning/-
fjerning) kan måtte gjøres flere ganger. På et eller 
annet tidspunkt går restaureringen over i et skjøt-
selsregime som har som mål å opprettholde en 
tilstand med enklere midler (se nedenfor).

I Tyskland er det eksempel på at myrflangre har duk-
ket opp allerede 2-3 år etter myrrestaurering (Pazelt 
& al 2001). I Nederland har restaurering/nykontruk-
sjon av dynetrau ført til nyetablering av myrflangre 
3-10 år etter at tiltak har vært gjennomført (Groot-
jans & al 2002).

Nedenfor gjennomgås noen av de viktigste tiltakene.

7.5.1 Gjenskaping av naturlig hydrologi, 
herunder grøftelukking

Dersom den naturlige hydrologien på et voksested 
for myrflangre er endret som følge av menneske-
lig aktivitet, bør det også være mulig å reversere 
inngrepene. Jo lenger tid siden inngrepet, jo lenger 
kan suksesjonen ha kommet i retning skog, og desto 
mer omfattende tiltak må iverksettes.

Lukking av grøfter regnes som et vesentlig tiltak 
(Cooper & al1998, Sundberg 2006, Mälson & al 
2008, Mälson & al 2009) for å stoppe ødeleggelsen 
av myra og for å gjenopprette vannbalansen. Dette 
er også forsøkt i Norge i liten målestokk tidligere, 
men det er altså i 2009 gjort et større tiltak i Gjelle-
bekkmyrene naturreservat, Lier kommune (se figur 
58).

Det er ellers viktig å sikre tilsiget til myrene. Aktivi-
teter i omgivelsene kan påvirke tilstrømning av 
grunnvann og kildevann. Det vil derfor være nødven-
dig med en sone utenfor myrene som skjermes for 
inngrep eller hvor inngrep reverseres så langt som 
mulig.

Gjenoppretting av den hydrologiske balansen vil 
være viktig for myrflangras overlevelse på sikt, men 
det må også påpekes at det er prosesser i jords-
monnet som har ført/fører til både eutrofiering og 
forsuring. Derfor må tilstanden overvåkes og tiltaket 
må ledsages av andre tiltak (se nedenfor).

Hydrologisk kompetanse bør søkes for informasjon 
og assistanse i disse spørsmålene, og NVE kan be-
sitte ekspertise som bør kunne bidra.
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7.5.2 Fjerning av tre- og busksjikt

Fjerning av skog og buskas ses på som et nødvendig 
tiltak sammen med gjenskaping av den naturlige 
hydrologien (Mälson & al 2009). Trær og busker er 
forbrukere av vann, og en fjerning vil være med på å 
øke effekten av eksempelvis grøftetetting, samtidig 
som lysforholdene gjøres mer optimale for myr-
flangre.

En skal være oppmerksom på at fjerning av skog og 
kratt fører til effekter som:

Frigjøring av rotmasse og etter hvert nærings-• 
stoffer
Økt lys- og varmetilgang som fører til økt for-• 
dampning fra marka

Likevel vil det være nødvendig å fjerne tre- og busk-
sjiktet hvis en også skal fjerne toppjordslaget (se 
nedenfor). For en lyselskende orkidé som myrflangre 
vil det uansett bare være et tidsspørsmål før skog og 
kratt må fjernes for å gi optimale forhold.

7.5.3 Fjerning av toppjordslag

I ei grøfta myr vil det gjerne være nødvendig å 
fjerne et toppjordslag som en del av restaurerings-
prosessen, særlig for å senke tilgangen på nitrogen 
og fosfor (Patzelt & al 2001, Klimkowska & al 2010). 
Undersøkelser som er gjort tyder på at det er mer 
effektivt å fjerne et lag på 30-50 cm, enn bare grunn 
torvkutting (ca. 20 cm.) (Klimkowska & al 2010). Det 
er mulig å fjerne toppjord bare i små felter og likevel 
få effekter (Mälson & al 2009).

Fjerning av toppjord har flere åpenbare effekter:

Fjerning av uønsket vegetasjon med invaderende • 
konkurransesterke arter
Fjerning av disse artenes frøbank og vegetative • 
formeringsorganer
Fjerning av tilgjenglig fosfor for vegetasjonen• 
Åpner jordsmonnet og gjør det lettere for gjen-• 
nomfukting 
Gir et åpent substrat som gir en bedre mulighet • 
for kolonisering av ønskede myrarter

Det kan være nødvendig å gjenta åpning av jord 

etter et par år hvis dominerende og uønskede arter 
igjen får for stor dekning (Mälson & al 2009).

7.5.4 Restaurering av dynetrau

Restaurering av dynetrau er gjennomført særlig i 
Nederland de siste 50 årene (Grootjans & al 2002, 
van der Hagen & al 2007). Dette omfatter alt fra 
ny-kontruksjon av dynetrau, stabilisering av hydro-
logiske forhold (bl.a. gjennom restriksjoner på uttak 
av grunnvann), torvkutting, slått og beiting.

Noen av disse teknikkene vil være overførbare til 
forekomstene av myrflangre i Rogaland. Problema-
tikken på Jæren er først og fremst minsking av aktu-
elt areal som følge av oppdyrking, dynestabilisering 
(leplantinger o.l.) og generell gjengroing. Erfaringer 
fra Nederland viser at krypvier/sandvier ikke beites 
av verken sau eller storfe (Grootjans & al 2002), så 
for denne arten kan det være aktuelt med manuell 
rydding.

7.5.5 Re-introduksjon av myrflangre og 
annen myrflora

Restaureringen må gi myrflangre og annen eksklusiv 
rikmyrflora muligheten til å etablere seg igjen. Det 
primære må være at en får naturlig re-etablering. 
Det er anerkjent at man ikke kan stole på noen 
frøbank, da denne gjerne inneholder mye av uøn-
skede arter (Klimowska & al 2010) eller er delvis fjer-
net sammen med toppjord-laget. Det er dessuten 
lite sannsynlig at myrflangre opptrer i den lokale 
frøbanken (Grootjaans & al 2002, Jansen & al 2004).  
Størst sannsynlighet er det for at frø spres med vind 
fra nærliggende populasjoner. Hvis det ikke fungerer 
eller det er langt til nærmeste forekomst, bør men-
neskelig hjelp vurderes.

Følgende metoder er brukt i diverse forsøk:

 Overføring av høy /høyboss fra nærliggende • 
artsrik myrvegetasjon
 Såing av frøblandinger• 
 Overføring av jord eller torv-transplantasjon• 
Utplanting av småplanter• 
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7.6 Skjøtsel

Innledningsvis gjelder de samme vurderingene for 
skjøtsel som for restaurering (se ovenfor). Selv om 
tiltakene her nødvendigvis ikke er like omfattende 
og kostbare, så kan de måtte gjentas mange ganger 
over en lengre periode. 

Med skjøtsel menes tiltak som ved relativt enkle 
midler skal opprettholde eller justere tilstanden slik 
det er ønskelig. Skjøtselen vil gjerne måtte gjentas i 
sykluser (årlig eller sjeldnere).

7.6.1 Krattrydding

Rydding av mindre kratt i kantene av myrer, fukt-
enger og dynetrau vil være nødvendig hvis gjengro-
ing vurderes til å true forekomstene av myrflangre.

Dette dreier seg hovedsakelig om busker og mindre 
kratt, men innbefatter også gjerne felling av gran-
trær som lager mye skygge og gir surt strønedfall.

Myrflangre ser ut til å ha respondert positivt på 
krattrydding på lokaliteter som Gråtersand, Hvaler; 
Griserudmyra, Lier og Lopperudmyra i Nedre Eiker.

Krattrydding vil oftest være nødvendig i en innleden-
de fase hvis man skal innføre/gjeninnføre slått.

7.6.2 Slått

Myrslått er en tradisjonell måte å høste i utmarka 
på (Moen & al 1999). Vi må regne med at flere av 
myrflangre-lokalitetene har blitt slått på tradisjonelt 
vis tidligere. Dette er dokumentert i forbindelse med 
Slåttemyra i Nittedal (Moen & Olsen 1997, Flatby & 
Olsen 2002). Det synes klart at for eksempel myrene 
i nordenden av Ulltveitvann på Ringerike har vært 
slått (egne obs.).

Slått fører til umiddelbart tap av plantemateriale. 
Slått vil være nødvendig for å kontrollere grasarter 
som blåtopp Molinia caerulea og takrør Phragmites 
australis (sistnevnte behandles særskilt nedenfor). 

I Sveits har man sett på effektene av ny-innført slått 
på to kalkrike myrlokaliteter (Güsewell & al 1998). 

For myrflangre var det en økning i dekning, men ikke 
i antall skudd som korttidseffekt (3 år), mens det 
som langtidseffekt (13-14 år) var helt stabile forhold 
eller en svak nedgang i dekning. Det var årlig slått de 
fem første årene, deretter to-årig. Disse resultatene 
er nok ikke helt ulike de man har sett på slåttemyra i 
Nittedal (se omtalen i B-delen nedenfor). 

Slåtten bør nok skje med jevne mellomrom, men 
ikke nødvendigvis hvert år. For Slåttemyra anbefales 
det nå hvert 3. år (Tor Øystein Olsen pers. medd.). 
For myrflangre og flere andre viktige myrplanter er 
det nødvendig at slåtten skjer godt ute i august. Da 
er det god mulighet for at det er produsert brukbart 
med frø. Slåtten må skje på enkel måte med lett 
slåmaskin eller ljå, og høyet må fjernes.

7.6.3 Beite

Beite regnes normalt for å gi en lavere biodiversitet 
enn slått, men tegn tyder på at forskjellen ikke er så 
stor for typiske myrarter (Stammel & al 2003).

Beite vil på samme måte som slått være gunstig for 
å holde et åpent feltsjikt og favorisere konkurranse-
svake planter. Beite vil i tilegg gi tråkk som gir åpne 
torvflekker, noe som kan være gunstig for etabler-
ing av myrarter. Beitetrykket må ligge på et relativt 
lavt nivå, slik at verken selve beitinga eller tråkket 
blir for omfattende. Myrflangre er begunstiget av 
et lett beite, men vil kunne blir beitet helt vekk hvis 
beitetrykket blir for hardt (jfr. lokaliteten på Liknes, 
Karmøy se ovenfor).

7.6.4 Kontroll av takrør

Det er nødvendig å behandle graset takrør særskilt. 
Dette storvokste graset har spesielle egenskaper 
som gjør det krevende å hanskes med, dessuten er 
det allerede en reell trussel mot Norges beste myr-
flangrelokalitet på Ulltveitvann, Ringerike.

Takrør er et kosmopoltisk gras som er tilpasset å 
vokse i både ferske og brakke sump- og gruntvanns-
områder. Det er en helofytt (kan vokse i vannmetta 
miljø) og har et omfattende rotsystem. Hvis det først 
er kommet inn på en myrflangrelokalitet, vil det hel-
ler favoriseres av en restaurering av de hydrologiske 
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forholdene. Det må derfor vegetasjonskontroll til.

Forsøk med slått (sommer, høst, vinter og kombina-
sjoner av disse)av takrør på rikmyr i Sveits (Güsewell 
& al 2000, Güsewell 2003) viser begrenset effekt. 
Dette betyr at flere tiltak må gjøres i kombinasjon.

Bruk av herbicider er mye brukt mot takrør i USA 
(Ailstock & al 2001), men er ikke aktuelt på norske 
myrflangrelokaliteter. Brenning kan være en annen 
metode. Likevel ser det ut til at slått i kombinasjon 
med beiting er rimelig effektivt (egne obs. i Estland 
2009). Beitedyrene kan holde nye skudd etter slått 
ganske effektivt nede. Bruken av beitedyr vil også 
redusere behovet for gjentatt slått.

Likevel bør lokaliteten ved Ultveitvann som er tem-
melig overgrodd med takrør slås gjentatte ganger 
gjennom sesongen, dog uten at myrflangrene skades 
nevneverdig. Graset fjernes fortløpende. Samme 
prosedyre neste år. Deretter foretas en evaluering 
det tredje året for å se på behovet for beitedyr i 
tillegg. Effekten av tiltakene må overvåkes nøye. Det 
er mulig å starte med avgrensa deler av myrene i 
nordre del av Ulltveitvann. Dette må uansett plan-
legges nøyere i en lokal skjøtselsplan.

7.7 Populasjonsbygging 

Populasjonene av myrflangre må bygges langsomt 
opp til et nivå som tilfredstiller målene i handlings-
planen. På en lokalitet som Åbbortjern kan det være 
aktuelt å fjerne myrflangra for en periode (og dyrke 
den ex situ) mens restaureringstiltak pågår. Da kan 
man i mellomtiden få til en vegetativ formering av 
individet(ene) slik at det blir flere å plante ut igjen.

På den restaurerte myra sørøst for Griserud på 
Gjellebekk er det mest aktuelt å plante inn myr-
flangre fra den nærliggende Griserudmyra. Det vil 
sannsynligvis være fra denne myra den vil kunne 
spre seg med frø, og da kan det bare vurderes som 
en framskynding av prosessen å flytte planter eller 
frukter med menneskehånd.

7.8 Kanalisering av ferdsel

Det har ikke framkommet informasjon om at men-
neskelig ferdsel har store negative innvirkninger for 
myrflangre. Likevel har det vært et stadig tilbakeven-
dende tema ved lokaliteten på Haugerudmyra i Lier 
kommune, hvorvidt man skal kanalisere (vekk) ferd-
sel. Her går en sti/skiløype over en av delforekom-
stene på myra. Dette er diskutert av Bratli & Stabbe-
torp (2008), som ikke foreslår noen spesielle tiltak.

Kanalisering vekk fra myra kan være aktuelt på myra 
sør for Jenshagan, Ringrike, hvor en treningsløype 
går langs myra.

Utsetting av saltstein i Rismyr naturreservat i Dram-
men bør opphøre.

7.9 Effektkontroll av tiltak

Gjennomførte restaurerings- og skjøtselstiltak bør 
evalueres av uavhengige med kompetanse på myr-
orkidéer. Slik kontroll bør starte i forkant av at tiltak 
er gjennomføres/påbegynnes. Det kan gjerne gjøres 
en uavhengig vurdering av starttilstanden før tiltaket 
starter, det vil si av noen som ikke har vært  involvert 
i planleggingen av restaurering og skjøtsel.

Kontroll og evaluering må følges opp over tid, og bør 
følge perioden for handlingsplanen.

Det må her prioriteres oppfølgende studier av myra 
sørøst for Griserud, Gjellebekkmyrene naturreser-
vat. Her er det altså satt i gang omfattende restau-
reringstiltak i 2009-2010, og dette må umiddelbart 
følges opp med fastruter som inventeres jevnlig. 
Dette er viktig for å studere effektene av tiltakene, 
og for å samle erfaring til lignende tiltak andre 
steder.

7.10 Evaluering og rapportering 

Det må legges opp til årlig rapportering i plan-
perioden, hvor rapportene skal inneholde status på 
måloppnåelse, samt gjennomgang av administrative 
og praktiske tiltak. 

Evaluering kan gjennomføres underveis, men det 



Norsk Botanisk Forening Rapport 2-2011

32

skal stilles krav om sluttevaluering når planperioden 
er gjennomført.

7.11 Administrasjon, koordinering 
og kompetanseutvikling 

Det administrative ansvaret for handlingsplan for 
myrflangre legges til Fylkesmannen i Buskerud. De 
rapporterer direkte til Direktoratet for naturforvalt-
ning. Med administrativt ansvar menes all koordi-
nering av aktivitet etter planen.

Aktuelle Fylkesmenn, kommuner, organisasjoner og 
grunneiere involveres innen sine områder.

Det bør opprettes en rådgivende gruppe som følger 
arbeidet med handlingsplanen. Denne bør bestå 
av representanter fra en eller flere Fylkesmenn i de 
fylkene som har myrflangre i dag, samt fra noen av 
kommunene som har de fleste og største forekom-
stene. I tillegg bør gruppa innholde representasjon 
fra grunneierorganisasjoner, miljøvern-/biologi 
organisasjoner samt fra relevant FoU-miljø.

7.12 Årlig fagsamling

Det bør gjennomføres en årlig fagsamling med fokus 
på rikmyrer og forekomst av myrflangre. Det kan 
enten gjennomføres som en utvida rikmyr-samling 
eller en spesialisert for myrflangre. Samlingene bør 
omfatte både de med administativt ansvar, de som 
har forvaltningsmessige oppgaver (eks. SNO), flora-
voktere og aktuelle forskere. 

7.13 Områdevern etter naturmang-
foldloven

Sytten av lokalitetene som historisk har huset myr-
flangre, ligger i dag i områder som er fredet etter 
Naturmangfoldloven og i elleve av dem vokser 
fortsatt myrflangre. Alle områdene er fredet som 
naturreservat eller plantefredning, og med streng 
beskyttelse av vegetasjon og planter. For flere av 
verneområdene er det nettopp hensynet til den 
sjeldne arten myrflangre som er begrunnelse for 
fredningen.

Fredning har på ingen måte betydd at arten er 
sikret eller at negativ utvikling for den har snudd. 
Oppsjømyrene naturreservat i Asker er et eksempel 
i så måte. På den annen side har fredning reddet 
myrer fra nedbygging.

Det bør vurderes ytterligere fredning i følgende 
områder:

Utvidelse av Gjellebekkmyrene naturreservat til • 
å omfatte Haugerudmyra, noe som også er nevnt 
i forvaltningsplanen (Fylkesmannen i Buskerud 
2009).
Fredning av lokalitetene i Haug, Ringerike som • 
ligger sørøst for Jenshagan og sør for Bånntjern.
Fredning av lokaliteten Igletjern, vest i Øvre Eik-• 
er. Her bør det vurderes om reservatet også skal 
omfatte selve Igletjern som bl.a. har forekomst 
av knottblom.
Fredning av lokaliteten i Ognaskogen, Hå kom-• 
mune.

En eventuell fredning må også vurdere andre ver-
neverdier enn bare bevaring av myrflangre. 

7.14 Spesialovervåknings- og for-
skningsbehov 

Det er behov for forskning på og forskningspreget 
overvåkning av myrflangre i Norge.

Dette kan summeres opp som følgende:

Overvåkning i av restaurert hydrologi
Overvåkning av fastruter i utvalgte lokaliteter. Viktig 
at restaurerte og skjøttete lokaliteter overvåkes 
nøye fra start for effektkontroll.
Populasjonsstudier av hele lokaliteter med de-
mografisk tilnærming

7.15 Ex situ – bevaring 

Det er behov for ex situ-bevaring av myrflangre på 
både kort og lengre sikt i Norge. Som vist i kapitlet 
om myrflangre i kultur (ovenfor) er det mulig både 
å oppformere og dyrke planter av myrflangre ex 
situ. Det foreslås at det opprettes tre ex situ-popula-
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sjoner av myrflangre i Norge i samarbeid med våre 
botaniske hager.

Det bør også vurderes om levende materiale fra 
disse populasjonene skal kryokonserveres.

Det vil kunne være behov for midlertidig oppbevar-
ing av materiale fra sterkt trua forekomster (som 
Åbbortjern i Asker) ex situ for en periode, mens 
restaureringstiltak skjer in situ.
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8 Organisering, tids- og kost-
nadsplan 
I dette kapittelet beskriver vi de viktigste oppgavene 
som tilligger ansvarlig myndighet for myrflangre som 
er Fylkesmennene i Østfold, Oslo og Akershus, Bus-
kerud og Rogaland. Fylkesmannen i Vestfold må også 
kobles inn når det gjelder restaurering av den gamle 
lokaliteten på Tjøme.

8.1 Organisering 

Fylkesmannen har ansvar for oppfølging av denne 
handlingsplanen og bestilling av eventuelle tjene-
ster fra andre aktører. Det er nødvendig at gjen-
nomføring skjer i tett samarbeid med grunneiere og 
kommuner.

Botanikere/Norsk Botanisk Forening (NBF) og Stat-
ens Naturoppsyn (SNO) er aktuelle medvirkende 
aktører. Det er også relevante forskingsmiljøer som 
kan drive overvåkning og effektkontroll av tiltak.

Direktoratet for naturforvalting har bestemt at Fyl-
kesmannen i Buskerud skal koordinere arbeidet. Det 
legges opp til en årlig fagsamling om myrflangre.

Restaurering og skjøtsel vil bli prioritert i forhold 
til mål og retningslinjer i denne planen, og økono-
miske rammer i årlige bevilgninger. Det legges opp 
til en brukerrettet forvaltning. Dette betyr at bl.a. at 

grunn eiere/brukere der det er aktuelt skal stimule-
res til å gjennomføre tiltak og drift.

Arbeidet vil også kreve samhandling med flere 
handlingsplaner og programmer. Det mest aktuelle 
er en samordning med nasjonal handlingsplan for 
slåttemark/slåttemyr. Videre må det legges opp 
til samhandling med forvaltningsplaner for natur-
vernområder (eksempelvis Gjellebekkmyrene og 
Jærstrendene). Der det er behov må det eventuelt 
utarbeides en lokal skjøtselsplan som beskriver tiltak 
i detalj og som også beskriver samhandlingen mel-
lom ulike planer. 

Det må også koordineres i forhold til midler som ka-
naliseres for ex situ-bevaring til de norske partnerne 
i ENSCONET.

8.2 Tids- og kostnadsplan 
Strakstiltak for å redde myrflangre ved Åbbortjern, 1. 
Oppsjømyrene naturreservat, Asker kommune, 
Akers hus fylke. Restaurerings- og skjøtselsplan 2011-
2014
Tiltak for vegetasjonskontroll av takrør i Ultvedttjern 2. 
naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud fylke. 
Skjøtselsplan 2011-2015
Gjennomføring av tiltak i henhold til forvaltningsplan 3. 
for Gjellebekkmyrene naturreservat, Lier kommune, 
Buskerud fylke 2011-2015
Etablering av fullstendig floravokternettverk for myr-4. 
flangre i Norge 2011-2015
Kartlegging av myrflangre i Rogaland fylke med 5. 

Tabell 6. Tids- og kostnadsplan for handlingsplan for myrflangre i Norge (kostnader i 1000 NOK)

Tiltak	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015

Restaureringstiltak* 250 250 250 200 150
Skjøtsel/vegetasjonskontroll* 200 200 200 225 250
Overvåkning av restaurering og skjøtsel* 150 175 175 200 200
Kartlegging og årlig kontroll av lokaliteter 90 80 80 80 80
Årlige fagsamlinger 20 20 20 20 20
Informasjonstiltak 40 10 5 5 10
Koordinering og administrasjon 150 150 150 150 150
SUM	 900	 885	 880	 880	 860

* Tiltakene må få tilskudd fra skjøtselstiltak i verneområder og tiltak etter handlingsplan for slåttemark 
(slåttemyr)
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hovedvekt på Hå og Karmøy kommuner, og utredning 
av skjøtselsbehov 2012-2013
Årlige fagsamlinger om myrflangre 2011-20156. 
Oppretting av myrflangrepopulasjoner ex situ 2011-7. 
2015
Informasjonstiltak 2011-2015 8. 
Spredt kartlegging inkl. eldre lokaliteter 2012-20159. 
Skjøtsels-og restureringstiltak for å stoppe effekter 10. 
av grøfting på tre lokaliteter i Øvre og Nedre Eiker 
kommuner, Buskerud fylke (Gommerud, Kleivkastet 
ovenfor og Lopperudmyra). 2012-2015
Ekstern evaluering av gjennomført skjøtsel i Slåtte-11. 
myra naturreservat og evt. videre gjennomføring av 
skjøtsel 2012
Skjøtsel- og restaureringstiltak på Kvitmyrene, Ringe-12. 
rike kommune, Buskerud fylke. 2014-2015

Det legges opp til en ambisiøs kostnadsplan for hand-
lings plan for myrflangre. Skal tiltakene etter denne 
planen bli gode fordrer det en felles finansiering på 
flere av tiltakene. Det	foreslås	at	det	brukes	i	alt	4,4	
millioner kroner i planperioden. Til restaurering er 
det naturlig at det kanaliseres forvaltningsmidler for 
verneområder og arbeidsinnsats eksempelvis fra Statens 
Naturoppsyn. Til skjøtsel (og restaurering) må det kanali-
seres midler fra handlingsplan for slåttemark/rikmyr.

Ex-situ bevaring bør skje innenfor rammene av bevilgning 
til ENSCONET-partnerne.
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9 Datatilgang og lagring 
Det er behov for god oversikt over og avgrensning 
av myrflangras forekomst og status i Norge. Status-
gjennomgangen i denne handlingsplanen bør danne 
utgangspunktet for datasamlingen om denne arten.

Alle lokaliteter bør være lagret i Naturbase (Direk-
toratet for Naturforvaltning http://www.dirnat.no/
kart/naturbase/) med forvaltningsmessig avgrensn-
ing (se kap. 6 pkt. D).

Data i Artskart (Artsdatabanken http://artskart.
artsdatabanken.no/) bør så langt som mulig kor-
respondere med dette. Eiere av historiske data bør 
justere stedfestingen av disse slik at den mest mulig 
korresponderer med den stedfestingen som er gitt i 
handlingsplanen.

Artsobservasjoner (Artsdatabanken http://www.
arts observasjoner.no/) vil være egnet til innlegging 
av nye data ved overvåkningsbesøk og enkle tellin-
ger av skudd på lokalitetene. Denne databasen leses 
av Artskart. Det anbefales at de som gjør overvåk-
ning og tellinger i fremtiden bruker stedfestingen 
og lokalitetsbeskrivelsene i denne rapporten som 
grunnlag.
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LOKALITETSDEL
BESKRIVELSE AV HVER ENKELT 
LOKALITET MED AKTUELL STATUS

Tabell 3. Oversikt over norske lokaliteter med spontan myrflangre Epipactis palustris hvor planter er ob-
servert de siste fem årene.

Lokalitet Kom-
mune

Grøfta Tendens Regis-
trert 

natur-
base

Vernet Skjøtsel	
gjennom-
ført	siste	

5	år

Sjekket	
år

Fertile	
skudd

Sterile	
skudd

Beregnet 
forekomst-
areal	2010,	

m²	

Gråtersand Hvaler Stabil X X X 2009 42 200 1200

Åbbortjern Asker Ja Sterkt 
negativ

X X X 2010 0 5 10

Slåttemyra Nittedal Stabil X X X 2010 ? 100 400

Rismyr Drammen Stabil X X 2010 142 1575

Ultveitvann Ringerike Gjen-
groing

X X 2010 821 4000 16055

Grunntjern Ringerike Stabil X 2010 20 300 280

Kvitmyra Ringerike Ja Negativ X 2010 157 2040

Bånntjern sør 
for

Ringerike Stabil 2010 129 535

Jenshagan 
sørøst for

Ringerike Stabil 2010 940 2000 1650

Svarstad Hole Stabil X1 2009 111 116 785

Kleivkastet 
ovenfor

Øvre Eiker Ja Negativ X 2009 1 198 1340

Gommerud Øvre Eiker Ja Sterkt 
negativ

X 2009 0 120 8380

Igletjern vest Øvre Eiker Stabil X 2010 126 302 6090

Lopperudmyra Nedre 
Eiker

Ja Stabil X X 2010 19 105 1950

Griserudmyra Lier Stabil X X X 2010 168 3020

Gjellebekk–  
kalkbruddet

Lier Stabil X X X 2010 59 470

Haugerudmyra Lier Ja Negativ X X 2010 10 853 330

Ognasanden A Hå Stabil X X 2007 675

Ognasanden B Hå Stabil X X 2007 345

Ognasanden C Hå Stabil X X 2009 2090

Nylund, 
Ognaskogen

Hå Stabil 2010 1120

B1 Lokaliteter med spontan 
myrflangre observert de siste 
fem år
Forekomstene med myrflangre observert de siste 
fem årene er listet opp i tabell 3. De fleste av dem er 



Norsk Botanisk Forening Rapport 2-2011

38

sjekket i felt i 2009 eller 2010, så vi har en god opp-
datert status. 

Det er også beregnet et forekomstareal på hver 
lokalitet. Dette er det arealet som myrflangrene 
forekommer innenfor på lokalitetene og hvor det 
ikke er mer enn 5 m innebyrdes avstand mellom 
overjordiske skudd. Dette arealet er beregnet fra 
kart (måleverktøy på http://kilden.skogoglandskap.
no/map/kilden/index.jsp). Det samla arealet løper 
seg til 50440 m², av dette utgjør lokaliteten på Ul-
tveitvann på Ringerike 31,8 % (16055 m²).

Østfold

Østfold: Hvaler: Gråtersand ved Øre-
kroken på Kirkøy
UTM	32VPL	1570	4540

Lita myr/fukteng på skjellgrus-grunn som er kjent 
i hvertfall siden Øyvind Johansen oppdaget den i 
1972. Det foreligger også fire herbariebelegg fra 
Johansens hånd fra dette året, tre ved herbariet ved 
NHM, UiO (O) og et ved universitet i Lund; Sverige 
(LD). Fra 1975 foreligger det et belegg fra Stig Øst-
ling (Ex herb. JH. Bodvin) ved herbariet til Agder 
Naturmuseum i Kristiansand (KMN). Det foreligger 
videre herbariebelegg gjort av Kari Fagernæs/Rune 

Halvorsen 1979 og av Øyvind Johansen 1986, begge 
ved herbariet ved NHM, UiO (O). Harald Bratli (pers. 
medd.) antyder at det kan se ut som forsenkningen 
myrflangre vokser i er gravd ut, kan i forbindelse 
med grustekt.

Ligger innenfor Hvaler Prestegårdsskog (Opplys-
ningsvesenets Fond) gnr. 3/1 i Hvaler kommune. 8 m 
o.h.

Området ligger innenfor Hvaler prestegårdsskog 
naturreservat som ble fredet i 1993. Myrflangra er 
avhengig av skjøtsel på lokaliteten (rydding av kratt). 
Området skjøttes av Fylkesmannens miljøvernavdel-
ing som siden 1993 har ryddet trær og kratt her. Det 
har også vært fjernet spredt takrør. Ryddinga har 
nok ført til økt lystilgang som har bedret forholdene 
for myrflangre, hvor vi ser en økning i antallet skudd 
(se figur 12 ).

Fylkesmannen i Østfold har satt følgende mål for 
forekomstenl: Opprettholde en levedyktig popula-
sjon av Østfolds eneste kjente intakte forekomst av 
myrflangre.

Målet skal nås ved følgende tiltak: Foreta rydding av 
trær/busker en gang årlig i forbindelse med over-
våking av myrflangre forekomsten.
Mål og tiltak vil integreres i denne handlingsplanen.
Området er registrert i Naturbase:  http://

Figur 11. Tellinger av antall fertile skudd av myrflangre på Gråtersand, Hvaler kommune, Østfold fylke (sam-
menstilt av data Jan Ingar I. Båtvik, Steinar Skrede og fra Løfall (2001a)).
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Figur 12. Tellinger av totalt antall skudd av myrflangre på Gråtersand, Hvaler kommune, Østfold fylke i en pe-
riode på 1990-tallet. Rydding av kratt på lokaliteten startet i 1993. (Data fra Løfall (2001a) og Geir Hardeng, 
FM Østfold ).

Figur 13. Myrflangrer Epipactis palustris på Gråtersand, Hvaler i 2009. Foto: Anders Breili ©



Norsk Botanisk Forening Rapport 2-2011

40

dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=VV00000356.

Status	i	2009-2010: Intakt. I 2009 ble det talt opp 
minst 42 blomstrende skudd på lokaliteten. Det 
var da tidlig i blomstringen, og det ble sett mange 
sterile bladrosetter i tillegg (Anders Breili på www.

Figur 14. Myrflangreforekomsten ved Gråtersand, Hvaler kommune inntegnet med heltrukken rød linje.

artsobservasjoner.no). Den er også observert i 2010 
av Harald Bratli (pers. medd.) som betegner situas-
jonen som intakt/uendret. Lokaliteten må regnes 
som skjøtselsavhengig.
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Figur 15. Myrflangreforekomsten ved Åbbortjern, Oppsjømyrene naturreservat, Asker kommune, er innteg-
net med heltrukken rød linje. Det stiplete røde linja er den opprinnelige myra som er grøfta.

Akershus

Akershus: Asker: Åbbortjern, myr sørsøst 
for
UTM	32VNM	7858	3190

Kalkmyr i Vardåsmarka i Asker som ble grøfta på 
1960-tallet. Myrflangre ble oppdaget her i 1968. Det 
foreligger et belegg ved NHM, UiO (O) fra 19.9.1968 
ved Finn Wischmann.

Finn Wischmann skriver om myra allerede i 1970 
(Wischmann 1971): ”Syd for Åbbortjern ligger en 
kalkmyr hvor det bl.a. er funnet Epipactis palustris 
(antageligvis eneste gjenværende lokalitet i Asker – 
og snart også Bærum), men brutal grøfting har nu 

antageligvis utryddet denne og flere av de fineste 
artene.”

Moen (1972) skriver. ”En fredning av disse tre 
myrene betinger en gjenfylling av grøftene”. 

Rune Halvorsen besøkte området 10.8.1978 og han 
fant ca. 100 eksemplarer, hvorav tre blomstrende 
over ca. 10 m² (R. Halvorsen upubl. notat). Han 
beretter videre om overveiende sterile eksemplarer 
som er i akutt tørkefare på grunn av grøftingen. 
Oppsjømyrene naturreservat fredet i 1981, men 
ingenting skjedde med grøftene. 

Klaus Høiland besøkte lokaliteten i 1987 og fant bare 
to skudd av myrflangre, ett av dem blomstrende 
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Figur 16. Telling av skudd av myrflangre Epipactis palustris ved Åbbortjern, Oppsjømyrene naturreservat, 
Asker kommune, Akershus fylke de siste årene. (Data fra Rune Halvorsen, oppsynsmann Kim Abel, telling i 
2010 ved Kim Abel og Even W. Hanssen).

Figur 17. Oppsynsmann Kim Abel på restene av rikmyra ved Åbbortjern, Asker kommune, Akershus. Innfelt et 
av dem fem observerte, sterile myrflangreskuddene i 2010. Foto: 23.7.2010 Even W. Hanssen.
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(Høiland 1988). Han kunne også konstatere at det 
ikke var skjedd noe med grøftene, seks år etter fred-
ningen. Høiland skriver derfor at gjenfylling må skje 
snarest! 

Det var befaringer på myra både i 2000 og 2001 (Kim 
Abel pers. medd.), men man klarte da ikke å påvise 
myrflangre. I 2002 klarte man å påvise myrflangrene 
(se figur 17) og starta med forsiktig skjøtsel med 
ringbarking av trær, buskrydding og grøftetetting. 
I 2005 hadde Naturvernforbundet en dugnad med 
grøftetetting, og det har seinere blitt ryddet mer 
(Kim Abel pers. medd.). Dette har likevel ikke vært 
nok og restpopulasjonen her har vist en stødig ned-
gang de siste årene (figur 16).

Ligger innen for gnr.7 /1 i Asker kommune. 215 
mo.h.

Området er registrert i Naturbase: http://
dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=VV00000786. 

Status	i	2010: Grøftet, i utgang. Bestanden av myr-
flangre går mot en sakte død. Det ble bare observert 
fem sterile skudd, ingen blomstrende (23.7.2010). 
Det er behov for en fullstendig grøftetetting/luk-
king og rydding av skog/kratt. Sannsynligvis også 
mer drastiske tiltak som fjerning av toppjordslag 
og midlertidig flytting av myrflangre (se tiltaksdel 
nedenfor). Det er viktig at det holdes god kontakt 

Figur 18. Slåttemyra naturreservat, Nittedal kommune. Området hvor det forekommer myrflangre er innteg-
net med heltrukken rød linje.
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Figur 19. Telling av fertile skudd av myrflangre Epipactis palustris på Slåttemyra, Nittedal kommune, Aker-
shus fylke. (Data fra Maridalens Venner.)

Figur 20. Kartskisse over Slåttemyra naturreservat, 
Nittedal kommune. Utarbeidet av Maridalens Venner 
i forbindelse med skjøtsel av myra.

med Fylkesmannen i Oslo-Akershus i denne saken, 
da det er her forvaltningsansvaret for Åbbortjern 
ligger.

Akershus: Nittedal: Slåttemyra
UTM	32VPM	0204	5764

Gammel flatmyr/slåttemyr hvor myrflangre er kjent 
siden 1970 (Moen 1970b). Da ble det observert flere 
hundre sterile skudd. Det finnes et herbariebelegg 
ved Vitenskapsmuseet, NTNU (TRH) fra Asbjørn 
Moen, datert 31.8.1970. Myra ble inventert av Rune 
Halvorsen i 1978 og da ble ca. 100 skudd av myrflan-
gre observert i et område på 50 x 20 m (R. Halvorsen 
upublisert notat).

Slåttemyra ble fredet som naturreservat i 1981, hvor 
formålet ”var å bevare en jordvannsmyr som har en 
usedvanlig interessant og rik flora.” Det finnes en fyldig 
omtale av myra hos Flatby & Olsen (2002).

 I 1984 observerte Finn Wischmann og Egil Bendik-
sen myrflangre her (Høiland 1988). Klaus Høiland 
gjennomførte feltarbeid på Slåttemyra i 1987, men 
kunne ikke finne ett eneste eksemplar tross iherdig 
leiting (Høiland 1988). 

Deler av myra var preget av gjengroing med busker 
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og kratt fram til 1996. Myra måtte sies å være intakt, 
men det hadde tidligere (en gang mellom 1937 og 
1955) skjedd en utretting av en bekk som nok førte 
til økt drenering. Det ble i 1996 utarbeidet en sta-
tusrapport og skisse til skjøtselsplan (Moen & Olsen 
1997). 

Maridalens Venner startet restaurering av myra i 
1997 i form av rydding, slått og raking. Dette er et 
arbeid som har blitt utført årlig fram til nå. Det er 
utarbeidet to skjøtselsplaner, henholdsvis for 1997-
2002 (Olsen 2000) og 2002-2006 (Olsen 2001) som 
er godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det 
foreligger ikke noen skriftlig plan ennå for perioden 

2007-2011 (T.Ø. Olsen pers. medd.), men man følger 
i hovedsak planen fra forrige periode.

Skjøtselen som utføres holder myra åpen og har 
også bedret fuktighetsforholdene noe. Dette bør 
være gunstig for myrflangre, som da også respon-
derte svakt positivt de første årene, men som sei-
nere har stabilisert seg. 

Vi ser av figur 19 at antallet blomstrende myrf-
langrer ikke er høyere på Slåttemyra etter at slått 
ble gjenopptatt i 1996. Av dette har man sluttet at 
myrflangre ikke bør slås for ofte, og i nåværende 
skjøtselsplanperiode slår man partiene med myr-

Figur 21. Myrflangre-forekomsten i Rismyr naturreservat, Drammen kommune er avmerket med rød heltruk-
ken linje.
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Figur 22. Bildet viser et rikmyrdråg i Rismyr (med 
Ristjern i bakgrunnen) hvor det står rikelig med 
blomstrende skudd av myrflangre. Foto: Even W. 
Hanssen 10.7.2010.

Figur 23. Denne saltsteinen for elg er plassert i 
Rismyr naturreservat i nærheten av myrflangrene. 
Det gir unødig slitasje på det sårbare myrøkosyste-
met. Foto: Even W. Hanssen 2010.

flangre tredje hvert år (T.Ø. Olsen pers. medd.). Det 
er også observert at myrflangre har dukket opp på 
en annen del av myra som har blitt rydda (T.Ø. Olsen 
pers.medd.). Dette må dreie seg om en spontan 
nyetablering fra frø.

Maridalens Venner har ei egenhjemmeside om 
Slåttemyra på http://www.maridalen.no/slaattemy-
ra.25743.no.html. Her finnes bl.a. årlige rapporter 
fra skjøtselen på myra.

Ligger innenfor gnr. 13/1 i Nittedal kommune. 250 m 
o.h.
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Området er registrert i Naturbase: http://
dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=VV00001255.

Status	2010: Intakt. Stabil situasjon. Skjøtsel av 
myrene bør fortsette, men myrflangre-områdene 
kan slås sjeldnere. Det er viktig at det gjøres en 
uavhengig evaluering av skjøtselen på Slåttemyra.

Buskerud

Buskerud: Drammen: Rismyr
UTM	32VNM	6078	1909

På denne lille myra rundt Ristjern ble myrflangre 

oppdaget i 1968. Myrflangre vokser her i hoved-
sakelig i to rike dråg på nordsida. Myra er ugrøfta. 
Det foreligger tre herbariebelegg ved NHM, UiO 
(O) gjort av henholdsvis Sverre Løkken/Finn Wis-
chmann 23.9.1968, Anne Elven 6.7.1995 og av Anne 
Elven/Reidar Elven 30.7. 1996. Myra ble undersøkt 
av Torbergsen (1980) og vurdert som verneverdig i 
landsdelssammenheng. Han klarte imidlertid ikke å 
påvise myrflangre her.

Rismyr er fredet som naturreservat siden 1986. 

Ligger innenfor gnr. 69/1 i Drammen kommune. 298 
m o.h.

Området er registrert i Naturbase: http://

Figur 24. Forekomstene av myrflangre i Ultvedttjern naturreservat (Ultveitvann) er markert med rød heltruk-
ken linje.
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dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=VV00001034

Status	i	2010: Intakt. 142 blomstrende skudd talt 
opp.

Buskerud: Ringerike: Ultveitvann
UTM	32VNM	740	689

Dette er en klassisk lokalitet og tradisjonelt Norges 
beste for myrflangre. Totalt er det nok flere tusen 
skudd på myrene rundt vannet. Det foreligger flere 
herbariebelegg som er fra Ultveitvann eller om-
rådene i nærheten. Det eldste belegget er angitt 
”Nordre Ultvet, paa fugtig eng” og er belagt ved 
NHM, UiO (O). Det er datert 17.7.1873 av Axel Blytt. 
De første beleggene som med sikkerhet er samlet 
ved selve vannet er tre fra 1957, samlet av hen-
holdsvis Finn Wischmann (O), Per Sunding (O) og 

Ralph Thambs Lyche (TRH). Seinere er det ytterligere 
fire belegg fra myrene ved vannet fra 1970 ved Tor-
stein Engelskjøn (TROM), 1971 ved Anne J. Haugland 
og Reidar Elven (O), 1978 ved Rune Halvorsen (O) og 
1984 ved Oddvar Pedersen (KMN).

Området er også undersøkt av Flatberg (1971) som 
slår fast at ”Det er i dag den viktigste lokalitet for 
Epipactis palustris i Norge”. Han vurderer området 
som særlig vernverdig.

Fredet som Ultvedttjern naturreservat i 1986. 

Ligger innenfor gnr. 29/1 og 29 4/ i Ringerike kom-
mune. 161 m o.h.

Området er registrert i Naturbase: http://
dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=VV00000649.

Figur 25. På de sentrale myrene i nordenden av Ultveitvann har myrflangre tradisjonelt hatt sin beste norske 
forekomst. Rangen trues nå av stadig tettere takrør-vegetasjon. Foto: Even W. Hanssen august 2010.
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Status i 2010: Intakt, men i sterk gjengroing med 
takrør. Mesteparten av de store bestandene 
med myrflangre står nå sammen med storvokste 
takrørplanter. Dette er alarmerende med tanke på 
takrørets dominerende og tette voksemåte. Det ble 
talt opp 821 blomstrende skudd på myrene og det 
totale antallet skudd anslås til ca. 4000. Forekomst-
arealet her er på 16055 m², som er det desidert 
største i Norge.

Buskerud: Ringerike: Grunntjern
UTM	32VNM	7385	6894

Det er en smal myrkant i nordenden av Grunntjern 
hvor det vokser myrflangre. Denne forekomsten ble 

sikkert påvist av Finn Wischmann i 1968, men det 
kan foreligge eldre angivelser som er upresist angitt 
(se under Ultveitvann). Det foreligger tre belegg 
som sikkert er fra denne lokaliteten, alle ligger i 
herbariet ved NHM, UiO (O) tatt av Finn Wischmann 
9.10.1968, Haavard Østhagen 30.7. 1970 og av Rune 
Halvorsen 12.8.1978. 

Østhagen (1972) påpekte at Grunntjern (og Kvit-
myrene) er like viktige lokaliteter for myrflangre 
som Ultveitvann, og plasserte dem under vernver-
dige områder. Området ble aldri foreslått for vern 
av myndighetene. Brandrud (1997) skriver at det er 
”mye myrflangre” i nordenden av Grunntjern.

Ligger innenfor gnr 31/13 i Ringerike kommune. 180 
m o.h.

Området er registrert som ’svært viktig natur-
type’ i Naturbase (sammen med Kvitmyra): http://
dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=BN00007325.

Status	2010: Intakt. Det ble talt opp 20 blomstrende 
skudd og rundt 300 sterile. Myrflangra vil her være 
sårbar både for gjengroing fra kantene og endring av 
vannstanden i Grunntjern. Det vil ikke være nevne-
verdig skjøtselsbehov de første årene, men tilstand-
en må overvåkes.

Buskerud: Ringerike: Kvitmyra nord for 
Grunntjern
UTM	32VNM	7390	6922	(sentrale	del)

Kvitmyra ligger nord for Grunntjern og er grøfta. 
Den har vært en bra lokalitet for myrflangre, men er 
under langsom gjengroing. Det forligger to belegg 
fra ”Wagermoen” (Vakermoen) av Hans Warloe 
fra 4.8.1876 (herbariet O og KMN), som kan være 
Kvitmyra. I hvertfall heter området myra ligger i 
Vakermoen og Li skog i dag. Forekomsten ble sik-
kert påvist av Finn Wischmann i 1968. Det foreligger 
fire belegg som med sikkerhet er herfra, tre ligger i 
herbariet ved NHM, UiO (O) tatt av Finn Wischmann 
9.10.1968, Haavard Østhagen 30.7.1970 og Rune 
Halvorsen 12.8.1978. Det siste belegget ligger på 
Vitenskapsmuseet, NTNU i Trondheim (TRH) og er 
tatt av Kjell Ivar Flatberg og Einar Vik 26.7.1970.

Figur 26. Under slike forhold begynner myrflangrene 
å streve. Takrør er meget aggresivt og har et tett 
rotsystem som effektivt ekskluderer andre planter. 
Ultveitvann august 2010. Foto: Even W. Hanssen.
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Figur 27. Forekomsten av myrflangre i nordenden av Grunntjern, Ringerike kommune er avmerket med hel-
trukken rød linje.

Figur 28. Kvitmyra, Ringerike kommune. Rød stiplet linje viser den opprinnelige myra som nå er grøfta. Da-
gens forekomster av myrflangre er innenfor de heltrukne røde linjene.
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Myra ble undersøkt av Flatberg (1971) og han 
konstaterer at myra er grøfta, men har en meget rik 
flora. Den fikk ingen verneverdi pga. grøftinga.

Myra ble også undersøkt i 1984-85 (Brandrud 1997). 
Det ble funnet ”erodert parti med mye myrflangre” 
i en kalksump i nordenden, samt ”kalksump med 
myrflangre på grøftekantene (..) ett av de beste om-
rådene for myrflangre på Kvitmyra” sentralt i myra.

Ligger innenfor gnr 31/13 i Ringerike kommune. 
187-190 m o.h.

Området er registrert som ’svært viktig natur-
type’ i Naturbase (sammen med Grunntjern): 
http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=BN00007325.

Deler av Kvitmyra er også registrert som MiS-figur 
med ’rik bakkevegetasjon’.

Status	2010: Grøfta og under sterk erosjon (se figur 
29). Det ble talt opp 157 blomstrende skudd av myr-
flangre i den sentrale delen av myra. Det er behov 
for omfattende restaureringstiltak for å sikre over-
levelse av myrflangre på Kvitmyra. Restaurering er 
mer omtalt i kaptilet om tiltak nedenfor.

Buskerud: Ringerike: Myr sør for 
Bånntjern
UTM 32VNM 7465 6959

Dette er ei lita bakkemyr som ble oppdaget av Tor 
Kristensen på første del av 1990-tallet. Det finnes et 
belegg i herbariet ved NHM, UiO (O) av Tor Kristen-
sen og Finn Wischmann datert 20.6.1994.

Myra er lite kjent i botanikkretser, men er en fin 
liten forekomst av myrflangre.

Figur 29. Erosjon i det sentrale myrpartiet på Kvitmyra. Foto: Even W. Hanssen 2010.
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Ligger innenfor gnr. 29/4 i Ringerike kommune. 265 
m o.h.

Status	i	2010: Myra er intakt. Det ble talt opp 129 
blomstrende skudd av myrflangre (3.8.2010). Den 
trenger kun overvåkning fremover.

Buskerud:	Ringerike:	Myr	sørøst	for	Jens-
hagan
UTM	32VNM	7387	6965

Dette er ei flatmyr i et temmelig trangt dalføre som 

må ha rikelig tilførsel av kalkrikt sigevann fra kan-
tene. Myrflangre ble oppdaget her av Tor Kristensen 
på første halvdel av 1990-tallet. Det finnes et belegg 
i herbariet ved NHM, UiO (O) av Tor Kristensen og 
Finn Wischmann datert 20.6.1994. 

Ligger innenfor gnr. 102/5 i Ringerike kommune. 240 
m o.h.

Ringerike Orienteringslag har hatt en treningsløype 
langs myra i flere år, som gir en del slitasje (Tor Kris-
tensen pers. medd.).

Figur 30. Lokalisering av den vesle bakkemyra med myrflangre sør for Bånntjern, Ringerike kommune. Myr-
flangreforekomsten er markert med heltrukken rød linje.
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Status	i	2010: Myra er intakt og huser en meget god 
bestand av myrflangre. Det ble talt opp 940 blom-
strende skudd (3.8.2010), og antall skudd totalt må 
beløpe seg til flere tusen. Bortsett fra helt i norden-
den av myra, er myrflangre spredd over hele myr-
flata. Den trenger overvåkning fremover, og tiltak 
må gjøres for å sikre forekomsten.

Buskerud: Ringerike: Hole: Svarstad
UTM	32VNM	6792	5927

Lokaliteten som består av fuktengpartier mot Tyri-

fjorden, ble oppdaget av Inger Nordal og Finn Wisch-
mann i 1989. Det foreligger et herbariebelegg ved 
NHM, Uio (O) fra Finn Wischmann datert 30.7.1989. 
I 2009 ble lokaliteten på ny inventert av Marianne 
Karlsen (pers. medd.). Hun fant to delpopulasjoner 
med henholdsvis ti blomstrende og 17 sterile, og 
101 blomstrende og 99 sterile. Totalt altså en god 
bestand på minst 220 skudd (3.8.2009). 

Ligger innenfor gnr. 211/3 i Hole kommune. 60 m 
o.h.

Myrflangre fra”Svarstadvika” er registrert inn i 

Figur 31. Rikmyra sørøst for Jenshagan, Ringerike kommune huser en stor bestand av myrflangre Epipactis 
palustris. Den er avgrenset med heltrukken rød linje.
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Figur 32. Lokalisering av forekomster av myrflangre Epipactis palustris ved Svarstad, Hole kommune, Bus-
kerud. Forekomstene befinner seg i feltet merket med heltrukken rød linje.

en ’lokalt viktig naturtype’ i Naturbase: http://
dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=BN00009283. Dette er feil! Den omtalte 
naturtypen har en helt annen lokalisering. Denne 
feilen er også gjentatt i Verneforslaget for Tyri-
fjorden, da man tror at forekomsten av myrflangre 
er omfattet av det foreslåtte Storøysundet – Sæla-
bonn Naturreservat. Det må understrekes at denne 
lokaliteten for myrflangre IKKE omfattes av Verne-
plan for Tyrifjorden.
Status	i	2010: Strandenga er intakt. Uforandret fra 
2009. Forekomsten må overvåkes fremover. Opp-
lysningene i Naturbase må rettes, og tiltak for bevar-
ing vurderes, særlig på grunnlag at man feilaktig 
tror forekomsten er omfattet av verneforslaget for 
Tyrifjorden.

Buskerud: Øvre Eiker: Myr ovenfor 
Kleivkastet
UTM	32VNM	5165	2101

Myrflangre oppdaget her av konservator Jon Kaasa 
i 1957. Det foreligger to herbariebelegg fra hans 
hånd på NHM, UiO (O) datert 13.8. og 14.8. 1957. 
Seinere er det et belegg av Rune Halvorsen ved 
samme herbarium, datert 14.8. 1978. Myra er grøfta 
og nesten helt gjengrodd, men et parti holdes åpent 
mye takket være beitende kviger. De fleste skudda 
er svært småvokste, men rimelig tette, noe beita. De 
fleste konsentrert i et område på 10 x 3 m i nordre 
del, noe spredte skudd utover i myra.

Antall skudd ser ut til å være rimelig stabilt rundt 
200 basert på tellinger det siste tiåret (se figur 33). 
I 2008 ble skogen snauhogd helt inn til myra, noe 
som resulterte i to blomstrende skudd av myrflangre 
i 2009. Det er sannsynligvis første gangen på flere 



55

Norsk Botanisk Forening Rapport 2-2011

Figur 33. Telling av skudd av myrflangre Epipactis palustris på myr ovenfor Kleivkastet, Øvre Eiker kommune, 
Buskerud fylke (Data fra NBFs floravokteri).

Figur 34. Grøfta myr ovenfor Kleivkastet, Øvre Eiker kommune er markert med stiplet rød linje på kartet. I 
østkanten av myra forekommer myrflangre Epipactis palustris innen for rød heltrukken linje.
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Figur 35. Bildet viser området med tett bestand av 
sterile myrflangreskudd, delvis skjult av tett gras og 
starr-vegetasjon. Foto 21.7.2008 Even W. Hanssen. 

ti-år at den har blomstra her.

Lokaliteten har også en bestand av knottblom Mal-
axis monophyllos (EN).

Ligger innenfor gnr. 25/2 i Øvre Eiker kommune. 222 
m o.h.

Området er registrert som ’svært viktig naturtype’ 
i Naturbase: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
asp/faktaark.asp?iid=BN00047393.

Status	i	2010: Grøfta, i tilbakegang. Sannsynlig liten 
endring fra 2009. Restaurerings- og skjøtselstiltak 
må gjennomføres i planperioden.

Buskerud: Øvre Eiker: Myrområde ved 
Gommerud
UTM	32VNM	5125	2140

Myrområdet ved gården Gommerud hvor myrflan-
gre vokser er i hvertfall kjent siden 1972 (Mathiesen 
1987). Han skriver: ”I 1972 fant jeg planten i ca. 
2000 eksemplarer på en kalkrik myr”. Det foreligger 
et belegg fra herbariet ved NHM, UiO (O) fra Jon 
Kaasa, datert 28.9.1972. Det er seinere et belegg 
ved samme herbarium av Rune Halvorsen, datert 
15.8.1978.

Myrene er omfattende grøfta og arten har sterk 
tilbakegang. Mathiesen (1987) skriver: ”Nå [1987] 
finnes det bare noen får eksemplarer igjen, og myra 
er så full av buskas at det er vanskelig å komme seg 
igjennom den. Planten forsvinner sannsynligvis helt 
fra denne myra om få år”. Mathiesen (1990) utdyper 
tilstanden til denne lokaliteten og påpeker at initiativ 
ble tatt for skjøtsel og evt. fredning, men at ingent-
ing kom ut av det.

I de østligste av myrene har det de siste 15 åra bare 
blitt observert sterile skudd. I den vestlige delen har 
det blitt observert blomstrende skudd fram til 2007, 
men ikke etter dette. Det gror mer og mer igjen, og 
en del trær begynner å bli ganske store.

Naturvernforbundet i Øvre Eiker fikk i 1991 tillatelse 
av to av grunneierne i området til å rydde på deres 
del av myrene. Rydding ble gjennomført det året, 
men har ikke blitt fulgt opp videre. I 2009 ble det talt 
opp 80 sterile skudd i den vestlige delen og 50 skudd 
i den østlige.

Lokaliteten har også forekomst av knottblom Mal-
axis monophyllos (EN) og det har tidligere også vært 
observert flueblomst Ophrys insectifera (NT) her.

Ligger innenfor gnr. 26/1 og gnr. 26/2 i Øvre Eiker 
kommune. 158 m o.h.

Området er registrert som ’svært viktig naturtype’ 
i Naturbase: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
asp/faktaark.asp?iid=BN00047392.

Status	i	2010: Grøfta, i tilbakegang. Ikke under-
søkt, men alt tyder på at den negative utviklingen 
observert i 2009 fortsetter. Restaureringstiltak må 
iverksettes raskt.

Buskerud: Øvre Eiker: Myr vest for Igle-
tjern
UTM	32VNM	5387	2187

Lita kalkmyr hvor myrflangre har vært kjent iallefall 
siden 1979, da den ble oppdaget av Bjarne Mathie-
sen. Det foreligger et herbariebelegg fra Mathiesen 
på NHM, UiO (O) datert 22.7.1979. Det foreligger 
også et belegg herfra fra 9.7. 1999 av Jorunn Haugen 
Barrow og Finn Wischmann ved herbariet ved NHM, 
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Figur 36. Grøfta myrområde ved Gommerud, Øvre Eiker. Myrflangre Epipactis palustris forekommer med 
sterile skudd innenfor heltrukken rød linje.

Figur 37. Telling av skudd av myrflangre Epipactis palustris på myr ved Gommerud, Øvre Eiker kommune, 
Buskerud fylke.
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Figur 38. Myrflangre-lokalitet på myr vest for Igletjern, Øvre Eiker er markert med heltrukken rød linje.

Figur 39. Telling av skudd av myrflangre Epipactis palustris på myr vest for Igletjern, Øvre Eiker kommune, 
Buskerud fylke (Data fra NBFs floravokteri).
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UiO (O). Myra er ikke grøfta. Tellinger av skudd det 
siste tiåret (figur 39) tyder på en viss økning i antall 
skudd, selv om det er store årlige fluktuasjoner.

På myra er det også i flere år registrert knottblom 
Malaxis monophyllos (EN).

Ligger innenfor gnr. 2/4 i Øvre Eiker kommune. 170 
m o.h.

Området er registrert som ’svært viktig naturtype’ 
i Naturbase: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
asp/faktaark.asp?iid=BN00047434.

Status	i	2010: Intakt. Det høyeste antall blomstrende 
skudd som noen gang er observert på lokaliteten. 
Området er registrert som svært viktig naturtype i 
Naturbase. Bør overvåkes på samme nivå som nå 
fremover.

Buskerud: Nedre Eiker: Lopperudmyra 
på Bremsåsen
UTM	32VNM	5817	2070

Lokaliteten ble oppdaget av Tor H. Eknæs i 1948. Det 
foreligger tre herbariebelegg ved NHM, UiO (O). Et 
gjort av Tor H. Eknæs 27.7.1948 og to av henholdsvis 
Sebjørn Hennum/Finn Wischmann, og Sverre Løk-
ken/FinnWischmann fra 1968. Avdøde Frank Bratlie 
(Mjøndalen) beretta (pers.medd.) om at denne myra 
på 1960-tallet var full av myrflangre.

Den består av ei lita flatmyr som er grøfta for flere år 
siden (sannsynligvis 1960-tallet). Lokale entusiaster 
har gjort noe krattryddding og luking, men uttørking 
fortsetter pga. grøftene. Det gror til med mye blå-
topp. Bestanden av myrflangre viste en tilbakegang 
rundt midten av 2000-tallet, men ser ut til å ha tatt 
seg opp igjen de siste par årene (figur 41).

Ligger innenfor gnr. 23/1,2 (østre del) og gnr. 23/5 
(vestre del) i Nedre Eiker kommune. 335 m o.h., lan-
dets høyest beliggende lokalitet med myrflangre.

Figur 40. Myrflangrelokaliteten på Lopperudmyra, Nedre Eiker kommune er markert med heltrukken rød 
linje.
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Myra innholder en populasjon av flueblomst Ophrys 
insectifera (NT) og det har i perioden 2008-10 blitt 
talt henholdsvis 5, 7 og 8 blomstrende individer 
(Finn B. Michelsen pers. medd.). Myra huser hele 
åtte orkidéarter (brudespore, skogmarihånd, flekk-
marihånd, nattfiol, stortveblad og korallrot, i tillegg 
til myrflangre og flueblomst).

Området er registrert som ’svært viktig naturtype’ 
i Naturbase: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/

asp/faktaark.asp?iid=BN00023293.

Status	i	2010: Grøfta, tilstanden noe stabilisert men 
svak. Talt opp henholdsvis 19 fertile og 105 sterile 
skudd. Antall fertile er det meste som er talt opp 
på lokaliteten. Restaurering og skjøtsel må snarest 
komme i gang på lokaliteten. Permanent stenging 
(gjenfylling av grøfter) og fjerning av grastuer er 
strakstiltak som kan starte allerede i 2011, forutsatt 
grunneiers godkjenning.

Figur 41. Telling av skudd av myrflangre Epipactis palustris på Lopperudmyra, Nedre Eiker kommune, Bus-
kerud fylke (Data fra NBFs floravokteri).

Figur 42. Gjengroing øst på Lopperudmyra i 2010. Den åpneste delen i vest hvor det også har blitt ryddet 
2010. Begge fotos: Finn B. Michelsen.
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Buskerud: Lier: Gjellebekk – Griserud-
myra
UTM	32VNM	7248	3113

Allerede fra Mathias Numsen Blytts reiser (Blytt 
1828) ble Gjellebekk kjent som en viktig botanisk 
lokalitet. Skysstasjonen som lå ved Gjellebekk gård 
ga sikkert reisetrøtte botanikere anledning til opp-
friskende plantestudier. Men først på et seinere 
tidspunkt ble myrflangra oppdaget. Den er omtalt 
herfra i Norges Flora (Blytt 1861). Det finnes to 
herbariebelegg som angir bare Gjellebek/Gjelle-
bæk, men det er uvisst om det skriver seg fra denne 
myra eller myra litt lenger vest. Det dreier seg om to 
belegg ved NHM, UiO (O) av henholdsvis Johannes 
M. Normann (udatert, han døde januar 1903) og 
Finn Wischmann (10.7.1952).

Lokaliteten består av ei flatmyr som har tilsig fra 
kalkrike områder mot nord. Det eldste daterte her-
barieblegget som med sikkerhet skriver seg herfra 
er gjort 14.7.1970 av Eyvind Riis/Frithjof Riis/Klaus 
Høiland, og belagt ved NHM, UiO (O). Seinere er 

det tatt et belegg her i 1971 av Asbjørn Moen, som 
finnes ved Vitenskapsmuseet, NTNU (TRH).

 Lokaliteten ligger innenfor Gjellebekkmyrene natur-
reservat som ble fredet i 1978. Tellinger av antall 
blomstrende skudd (figur 44) viser at det var en 
nedgang på 90-tallet, men at dette har tatt seg bra 
opp etter skjøtselstiltak på 2000-tallet. Det er nylig 
ferdigstilt en forvaltningsplan for dette reservatet 
(Fylkesmannen i Buskerud 2009). Forvaltningsplanen 
sier at det skal skje følgende tiltak i forvaltnings-
sonen som omfatter Griserudmyra: ”Oppfølging av 
krattrydding .. hvert andre til tredje år”. Videre sies 
det at ”overvåkning av myrflangre for kontinuerlig å 
vurdere tilstanden til arten. Vurdere årlig slått basert 
på erfaring fra skjøtsel på andre myrflangreloka-
liteter”.

Ligger innenfor gnr. 120/6 i Lier kommune. 215 m 
o.h.

Området er registrert i Naturbase: http://
dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.

Figur 43. Avgrensning av Griserudmyra i Gjellebekkmyrene naturreservat, Lier kommune. Myrflangre finnes 
innenfor heltrukken rød linje.
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Figur 44. Griserudmyra i 2010. Framstår som en intakt og god lokalitet for myrflangre. Rydding av kratt har 
vært effektive skjøtselstiltak som har bedret forholdene for myrflangre.

Figur 45. Telling av blomstrende skudd av myrflangre Epipactis palustris på Griserudmyra, Gjellebekkmyrene 
naturreservat, Lier kommune, Buskerud fylke (Data fra Naturvernforbundet i Lier og NBFs floravokteri).



63

Norsk Botanisk Forening Rapport 2-2011

asp?iid=VV00000643.

Status	i	2010: Myra er intakt og forholdene for 
myrflangre virker bedret som følge av rydding i myr-
kantene. Det ble observert 168 blomstrende skudd 
(23.7.2010). Anbefalingene i forvaltningsplanen for 
Gjellebekkmyrene skal være integrert i denne hand-
lingsplanen.

Buskerud: Lier: Gjellebekk – i kalkbrud-
det
UTM	32VNM	7273	3127

Dette er en sekundær lokalitet som har dannet seg 
inne i den flate bunnen av det gamle kalkbruddet. 
’Gulvet’ i det gamle bruddet er tett og her danner 
det seg vannansamlinger, hvor vannet stort sett 
forsvinner ved fordampning. Dette har ført til ny 
(sekundær) myrdannelse og påfølgende etablering 
av myrflangre. Her har det de siste ti åra blitt ob-
servert rundt 250 skudd med myrflangre, ca. 1/5 av 
dem blomstrende. 

Figur 46. Forekomsten av myrflangre Epipactis palustris i det gamle kalkbruddet på Gjellebekk,
Gjellebekkmyrene naturreservat, Lier kommune, er markert med rød heltrukken linje

Lokaliteten ligger innenfor Gjellebekkmyrene natur-
reservat som ble fredet i 1978. For dette reservatet 
er det nylig ferdigstilt en forvaltningsplan (Fylkes-
mannen i Buskerud 2009). Forvaltningsplanen sier at 
det skal skje følgende tiltak i forvaltningssonen som 
omfatter kalkbruddet: ”Oppfølging av krattrydding .. 
hvert andre til tredje år”.

Ligger innenfor gnr. 120/6 i Lier kommune. 227 m 
o.h.

Området er registrert i Naturbase: http://
dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=VV00000643.

Status	i	2010: Intakt. Det ble talt opp 59 blomst-
rende skudd (23.7.2010). Anbefalingene i forvalt-
ningsplanen for Gjellebekkmyrene skal være integ-
rert i denne handlingsplanen.
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Figur 47. Myr- og rødflangre står sammen på den 
menneskeskapte lokaliteten i det gamle marmor-
bruddet på Gjellebekk. Foto: 23.7.2010 Even W. 
Hanssen.

Figur 48. Telling av blomstrende skudd av myrflangre Epipactis palustris i kalkbruddet, Gjellebekk naturreser-
vat, Lier kommune, Buskerud fylke (Data fra Naturvernforbundet i Lier og NBFs floravokteri).

Buskerud: Lier: Haugerudmyra
UTM	32VNM	7178	3160

Myrflangre ble oppdaget på Haugerudmyra i 1964 
av Finn Wischmann. Det foreligger et herbariebelegg 
fra Wischmanns hånd ved NHM, UiO (O) datert 
31.8.1964. Seinere er det gjort to innsamlinger ved 
Rune Halvorsen 10.8.1978 og ved Anne Elven den 
7.7. 1993, begge belagt ved NHM, UiO (O). 

Haugerudmyrene ble ved en undersøkelse i 1978 
regnet som en av de beste myrflangremyrene i 
landet. Det ble da observert ”hundrevis av blomst-
rende, tusenvis av sterile, spredt over det meste av 
myra” (Fagernæs 1985). Området er preget av at de 
vestlige delene av Haugerudmyrene er grøfta. Loka-
liteten ble aldri innlemmet i det nærliggende Gjelle-
bekkmyrene naturreservat (opprettet i 1978) til tross 
for at verdiene var godt kjent på det tidspunktet. 
Også i 1989 og 1991 ble det observert rundt 300-
400 blomstrende skudd her (Naturvernforbundet i 
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Figur 49. Gjenværende rikmyr på Haugerudmyra, Lier kommune er markert med stiplet rød linje.
Forekomster av myrflangre Epipactis palustris av avgrenset med heltrukken rød linje

Figur 50. Telling av blomstrende skudd av myrflangre Epipactis palustris på Haugerudmyra, Lier kommune, 
Buskerud fylke (Data fra Naturvernforbundet i Lier og NBFs floravokteri).
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Lier i brev til Fylkesmannen i Buskerud datert 27.12. 
1989 og 28.1.1992).

Seinere er det helt klart at det har skjedd en økende 
gjengroing.

Haugerudmyra har vært gjenstand for en del 
hendelser de siste 2-3 åra. I 2008 ble det klart at 
det var et ønske om å bygge ut lokaliteten som 
industri område. Det viste seg at det var åpning i 
kommune planen for Lier kommune til dette, til tross 
for grundig dokumentasjon av lokaliteten (Dalland 
1969, Moen 1970a, Fagernæs 1985, Hanssen & 
Dervo 1992, Bye 2003). Dette førte til at Fylkesman-
nen i Buskerud fikk utarbeidet en grundig rapport 
om lokaliteten (Bratli & Stabbetorp 2008). I 2009 ble 
det funnet rester av et hvitt pulver og døde myr-
flangre-skudd på Haugerudmyrene. Det ble ganske 
store medieoppslag om dette som ble regnet som et 
forsøk på miljøkriminalitet, og politianmeldt.

Ligger innenfor gnr. 129/3 i Lier kommune. 250 m 
o.h.

Området er registrert som ’svært viktig naturtype’ 
i Naturbase: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
asp/faktaark.asp?iid=BN00003615.

Status	i	2010: Siden det helt klart var brukt et eller 
annet stoff som skada plantene, var det knyttet 
spenning til situasjonen på blomstringstidspunktet 
i 2010. Fylkesmannen i Buskerud engasjerte Finn 
B. Michelsen (Michelsen 2010) til å gjøre en tell-
ing og vurdering av vitaliteten. Han fastslår at det 
er ti blomstrende skudd og 853 sterile. Det kunne 
ikke observeres synlige skader på vegetasjonen og 
han konkluderer med at: ” I alle fall tyder den vitale 
vege tasjonen i år ikke på at påføringen av giftstof-
fet har påført myrflangrene varig skade” (Michelsen 
2010). Bioforsk –plantehelse (Netland 2010) har 
også lagt fram en foreløpig rapport om hva som kan 
ha skadet myrflangreplantene, og konkluderer med 
at ”vegetasjonen er påført et planteskadelig stoff  
ved en bevisst handling”, men at de ikke kan fastslå 
årsaken eller hvilket stoff som er brukt. 

Lokaliteten må overvåkes, restaureres og skjøttes 
framover. 

Hå kommune, Rogaland

Lokalitetene ved Ognasanden mellom Sirevåg og 
Ogna har vært kjent i hvert fall siden 1875 (Bryhn 
1876). Det foreligger også to herbariebelegg fra Nils 
Bryhn, begge ved NHM, UiO, og begge er datert 
14.7.1875. Fram til 1929 finnes det i alt 14 belegg 
i offentlige herbarier (O, BG, TRH). Det er umulig å 
stedfeste disse nøyaktig. 

På 1950-tallet begynner det å framgå kanskje særlig 
ved Finn Wischmanns undersøkelser, at det dreier 
seg om flere lokaliteter ved Ogna. Myrflangre blir 
også funnet på Brusanden litt lenger vest.
Men også fra perioden 1954 – 1985 finnes det fem 
herbariebelegg (O, SVG) som bare er lokalisert 
til Ogna. Under en ekskursjon den 8.7. 1985 som 
Telemark Botaniske Forening hadde til lokaliteter sør 
for Ognaelva var det ”over 200 eksemplarer i blomst 
eller knopp og minst det dobbelte antall sterile 
skudd i kreklingmarka” (Halvorsen 1985), men heller 
ikke ut fra dette er det mulig å si hvilken av loka-
litetene det dreide seg om.

I dag kan vi avgrense tre ulike lokaliteter i Ognasan-
den. De er kalt A-C nedenfor (figur 50) og går fra 
sør til nord. Alle lokalitetene ligger i dynetrau blant 
bakdyner i et aktivt sanddynelandskap. Sandvier Sa-
lix repens var. argentea er den dominerende arten 
og flere steder står myrflangre inne blant den eller i 
gras og krekling.

Rogaland: Hå: Ognasanden, mellom 
Ogna og Sirevåg A
UTM	32VLK	1358	8981

Denne lokaliteten ligger lengst sør, altså nærmest 
Sirevåg. Den består av en fuktig sanddynengrop ca. 
100m vest for skogen og ca. 100 m sør for grinda 
ved turveien som fører ut på Ognasanden. Rett 
ved er noe fjell i dagen. Svein Imsland (pers.medd.) 
observerte ca. 400 skudd på 3-4 nærliggende steder 
her den 19.7.98. Harald Vik-Mo (pers.medd.) ob-
serverte 14 fertile skudd i begynnende blomstring 
den 9.7.2007, Han observerte et større antall skudd 
22.7.2008, men gjorde da ingen telling.

Området Brusand/Ogna er landskapsvernområde 
med plantefredning siden 2003.
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Figur 51. Lokaliteter for myrflangre på Ognasanden, 
Hå kommune er avmerket med heltrukken
rød linje. De er markert A-C og svarer til lokalitetene 
som behandla nedenfor.

Ligger innenfor gnr. 95/127 (gmlt? 91/38) i Hå kom-
mune. 3 m o.h.

Området er registrert i Naturbase: http://
dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=VV00000491.

Fylkesmannen i Rogaland har nylig hatt ”Forvalt-
ningsplan for Jærstrendene landskapsvernområde” 
på høring (frist 15.10.2010). De har bl.a. foreslått 
følgende bevaringsmål for Ognasanden (gjelder også 
område B og C):

-Ta vare på eit særprega og sjeldsynt kultur- og 

naturlandskap med stor identitsverdi, inkludert 
sjøområdet. Sona er såkalla referanseområde som 
velutvikla sandyneområde.

-Sikre robuste bestandar av truga plantesamfunn/ar-
tar, som jærflangre,myrflangre, jærsøte, ormetunge 
og vaniljerot.

-Ivareta biotopar for sjeldsynte plante- og dyreliv-
verdiar.

-Skogvegetasjonen bør skjøttast, for å fremje sjeldan 
skog på skjellsandgrunn, med tilknytta spesialisert 
planteliv.

Det foreslås bl.a. at følgende tiltak gjennomføres:
-Gran og buskfuru i skogen bør på sikt erstattast 
av spreidd norsk furu, lokal lauvskog. Fjerne skog 
i vestre 30 - 40 m. Aktiv bekjemping av uønska 
planteartar i sandynemark.

- Førsteprioritetsområde for oppsyn, forsking og 
overvaking. Nærmare areal-kartfesting av sjeldsynt 
plante- og insektliv (med referanse til ARKO-prosjek-
tet).
-Langsiktig overvaking av sjeldsynte planteartar 
som jærflangre, myrflangre, jærsøte, ormetunge og 
vaniljerot

Status	i	2010: Intakt. Antall skudd noenlunde stabilt, 
men gjengroing i området. Anbefalingene i forvalt-

Figur 52. Slik vokser myrflangre i dynetrau på Ogna-
sanden, Hå kommune. Foto: Harald Vik-Mo 2007.
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nigsplanen for Jærstrendene må integreres i denne 
planen.

Rogaland: Hå: Ognasanden, mellom 
Ogna og Sirevåg B
UTM	32VLK	1361	9000

Plantene her står i et fuktig dynetrau som tørker 
opp rundt blomstringstida for myrflangre. Følger 
vi gjerdet nordover ca. 265 m fra grinda og deret-
ter går 75 m rett ut treffer vi lokaliteten som har 
en utstrekning på ca. 20 m. Plantene står øst-vest i 
dynetrauet. Lokaliteten ligger ca. 200 m nord for det 
neste voksestedet sørover.

Langs kanten på dynetrauet er det rikelig med 
sandvier slik at myrflangrene er vanskelige å se før 
blomstring.

Svein Imsland (pers.medd.) antok at det var ca. 350 
skudd ved besøk 08.08.98. Harald Vik-Mo (pers.
medd.) observerte 112 blomstrende skudd her 9.7. 
2007. Den 22. og 23.8. 2008 observerte han langt 
flere skudd enn i 2007, men gjorde ingen telling.

Området Brusand/Ogna er landskapsvernområde 
med plantefredning siden 2003. 

Ligger innenfor gnr. 95/127 (gmlt? 91/38) i Hå kom-
mune. 3 m o.h.

Området er registrert i Naturbase: http://
dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=VV00000491.

Om forvaltningsplan for området, se Ognasanden A 
ovenfor.

Status	i	2010: Intakt. Antall skudd noenlunde stabilt, 
men gjengroing i området. Anbefalingene i forvalt-
ningsplanen for Jærstrendene må integreres i denne 
planen.

Rogaland: Hå: Ognasanden, mellom 
Ogna og Sirevåg C
UTM	32VLK	1360	9010

Det finnes myrflangre på fire adskilte voksesteder i 

sanddynene her. De ligger på rekke og rad ca. 100 
m fra gjerde på strandsiden av Jernbaneskogen. 
Det er en lokalitet sør for og tre nord for grinda ved 
turveien. Avstanden mellom den sørligste og den 
neste nordover er ca. 150 m. Herfra til neste er det 
ca. 25 m. På disse stedene ble det den 29.7.1998 talt 
150 planter på den nordligste og 30 planter på den 
sørligste (Svein Imsland pers. medd.). 

Harald Vik-Mo (pers.medd.) talte 57 blomstrende 
skudd ved besøk den 9.7.2007. Han mener at det var 
flere skudd ved besøk i 2008, men de ble ikke talt 
opp.

Ved besøk 19.08.09 ble det funnet mye planter i 
sandvieren (Svein Imsland pers. medd.), men heller 
ikke da ble det talt opp.

Området Brusand/Ogna er landskapsvernområde 
med plantefredning siden 2003. 

Ligger innenfor gnr. 95/127 (gmlt? 91/38) i Hå kom-
mune. 3 m o.h.

Området er registrert i Naturbase: http://
dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=VV00000491.

Om forvaltningsplan for området se Ognasanden A 
ovenfor.

Status	i	2010: Intakt. Antall skudd noenlunde stabilt, 
men gjengroing i området. Anbefalingene i forvalt-
ningsplanen for Jærstrendene må integreres i denne 
planen.

Rogaland: Hå: Nylund i Ognaskogen, 
jernbanelinja og tidligere sidespor til 
pukkverket
UTM	32VLK	1376	8987

I en forsenkning på østsida av jernbanelinja like nord 
for Sirevåg ligger denne lokaliteten, som blant bota-
nikerne bare går under navnet ”Jernbanesporet”. 

Det finnes et herbariebelegg som med sikkerhet er 
herfra i Arkeologisk Museum i Stavanger (SVG) dat-
ert 16.7.1985 samlet av John I. Johnsen.
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Rune Halvorsen (upubl. notat) besøkte lokaliteten 
22.6. 1978, med bakgrunn i opplysninger fra Ole 
Gabriel Lima. Over 5 x 2 m² fant han ca. 100 skudd. 

Svein Imsland (pers.medd.) besøkte lokaliteten 25.7. 
1996 og observerte god blomstring, men talte ikke 
skudd. Han besøkte den på ny 8.8.1998 og det var 
da rundt 800 skudd totalt. Steinar Skrede anslår det 
til å være så mye som 1800 skudd i 2001. Imsland 
besøkte lokaliteten igjen den 28.7.2009 og det var 
da noen hundre skudd, men økende gjengroing 
bl.a. med trær truer med å skygge ut myrflangre. 
Han besøkte den også i 2010 og beretter at den står 
greit. Steinar Skrede har også gjort et besøk i 2010 
og anslår minst 100 skudd.

Lokaliteten må karakteriseres som et gammelt dyne-
trau med noe rikmyrdannelse. Den ligger like ved 
jernbanelinja og påvirkes derfor av aktivitet knyttet 
til jernbanen. Jernbaneverket har registrert at de 
har en slik forekomst i sin biomangfoldkartlegging 
(Thylén 2007a,b).

I tillegg til at det er utfordringer i forhold til drift og 
vedlikehold av jernbanen, så er det et eldre plante-
felt som tar lys og fuktighet fra lokaliteten (John Inge 
Johnsen pers.medd.). Området ligger utenfor plante-
fredningsområdet Brusand –Ogna, grensen for dette 
går på vestsiden av jernbanelinja.

Ligger innenfor gnr. 93/38 Hå kommune, men det 
meste berører sannsynligvis Jernbaneverkets eien-
dom langs jernbanelinja. 5 mo.h.

Status	i	2010: Intakt. Sjekket i 2010, og kanskje så 
mye som 1000 skudd totalt. Det er behov for ryd-
ding og vegetasjonskontroll på lokaliteten.

B2 Lokalitet med implantert 
myr flangre
Vi tar her med en implantert lokalitet som ligger i 
utmark i naturlige omgivelser. Den skiller seg altså 
klart fra eventuelle hage og parklignende forekom-
ster.

Buskerud: Nedre Eiker: Korvaldmyra
UTM	32VNM	548	208

Myrflangre vokser her på ei intakt kalkrik myr. Den 
ble funnet av Finn Wischmann og Jorunn M. Hau-
gen (Barrow) i 1998 og er belagt med et belegg ved 
herbariet ved NHM, UiO (O) datert 12.7.1998. De 
samme personer har også et belegg til fra samme 
sted datert 7.8.1999. I ettertid viser det seg at myr-
flangre her innplanta av en lokal amatørbotaniker. 
Plantematerialet kommer fra lokaliteten myr vest for 
Igletjern, myr vest for, i Øvre Eiker (se ovenfor) og 
ble plantet inn i 1997.

Dette stemmer godt med at Korvaldmyra tidligere 
på 90-tallet var undersøkt ganske grundig også med 
tanke på myrflangre (bl.a. av undertegnede) uten å 

Figur 53. Avgrensning av lokalitet for myrflangre 
Epipactis palustris ved Nylund, Ognaskogen,
gjort med rød heltrukken linje.
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bli funnet.

Myrflangra ser ut til å greie seg på Korvaldmyra, og 
finnes nå på to steder i myrflata.

Ligger på gnr. 21/1 (i vest) og 21/2,5 (i øst) i Nedre 
Eiker kommune.

Status	var	i	2010: ca. 10 skudd i 2007. Ikke rappor-
tert seinere, men status er høyst sannsynlig identisk 
nå.

Tabell 4. Oversikt over norske lokaliteter hvor myrflangre Epipactis palustris er dokumentert men utgått eller 
sannsynlig utgått.

Lokalitet Kommune Sist sett 
år 

Status Årsak	til	utgang Lokalitet regis-
trert i natur-
base

Fredet om-
råde

Arekilen Hvaler 1954 Utgått Vannsenking X X

Ås prestegård Ås c.1826 Utgått Drenering? X

Sørbråten S Bærum 1978 Utgått Grøfting X

Semsvann Asker 1924 Utgått Grøfting?/gjengroing X X

Nesøytjern Asker 1936 Utgått Gjengroing X X

Høibak Asker 1884 Utgått Neddemming (isdam) X2

Hol (Vang) Hamar c.1884 Utgått Drenering?/oppdyrking?

Langengdalen Ringerike 1880 Utgått Drenering?/oppdyrking?

Flesseberg sør Øvre Eiker 1988 Sannsynlig 
utgått

Grøfting X

Rype Lier 1869 Utgått Drenering?/overbeiting

Gjellebekk – Griserud sv Lier c.1952 Utgått Grøfting X X

Revovannet Re 1946 Utgått Drenering/oppdyrking

Sønstegård Tjøme 1974 Sannsynlig 
utgått

Grøfting

Grimsmyr Kristiansand 1871 Utgått Drenering/nedbygging

Lyptingen –Ognaelva Hå 1971 Sannsynlig 
utgått

Gjengroing? X X

’Pukkverket’ Ogna Hå 1953 Utgått Tilfeldig forekomst

Varden Hå 1966 Utgått Oppdyrka X X

Brusanden Hå 1979 Sannsynlig 
utgått

Gjengroing X X

Skrettingland Hå 1944 Utgått Drenering/oppdyrking

Liknes Karmøy 1986 Sannsynlig 
utgått

Overbeite? X

Snåsa prestegård Snåsa 1769 Sannsynlig 
utgått

Uvisst

B3 Lokaliter hvor myrflangre 
er utgått eller sannsynlig ut-
gått

Østfold: Hvaler: Arekilen på Kirkøy
UTM	MGRS	32VPL	15	46

Dette er den klassiske lokaliteten for myrflangre i 
Norge, hvor botanikerene valfartet i over 120 år. Den 
angis først av Wikström (1828) som skriver: ” Vid 
Prostegaarden på Kirköe, i myrorne ” og han referer 
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Mathias Numsen Blytt som fant den her i perioden 
2.-8. august 1827. Det er innsamlinger i hvert fall fra 
1827 – 1954. Det ligger i alt 31 belegg ved de offent-
lige herbariene (O, BG, TRH, TROM).

Det første belegget er datert 1827 med signaturen 
M.N. Blytt og ligger i herbariet ved NHM, UiO (O). 
Det siste er gjort av Nils Hauge 21.7.1954 og ligger 
samme sted. 

Seinere har det blitt laget en kanal i forbindelse med 
et oppdyrkingsprosjekt og vannforholdene har blitt 
endret. Det har skjedd gjengroing. Lokaliteten er 
derfor antatt som utgått (Båtvik 1992, Løfall 2001b). 

Arekilen ble fredet som naturreservat i 1976.

Ligger innenfor gnr. 23/5 (østsiden) eller gnr. 23/9, 
43 (sørvest) eller gnr. 23/25 (vest –nord) i Hvaler 
kommune. 3 mo.h.

Området er registrert i Naturbase: http://
dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=VV00000350. 

Det foreligger også en angivelse av myrflangre 
fra ”Skjærhalden” hos Blytt (1892). Båtvik (1992) 
mener dette kan dreie seg om en annen lokalitet 
enn Arekilen fordi begge steder nevnes eksplisitt 
i samme publikasjon. Det kan være riktig at det 
peker på en annen lokalitet enn den velkjente ved 
Arekilen, men dette kan godt være lokaliteten ved 
Gråtersand (se over) som ligger nærmere Skjær-
halden. Det finnes ingen andre holdepunkter for at 
det skal ha vært en tredje myrflangre-lokalitet på 
Kirkøy, selv om det naturligvis ikke kan utelukkes.

Status	i	2010: Utgått. Det vurderes ikke som aktuelt 
å restaurere eller forsøke og reintrodusere myrflan-
gre her.

Akershus: Ås: Ås prestegård
UTM	MGRS	32VPM	00	15

Myrflangre skal være funnet først på 1800-tallet 
(sannsynligvis slutten av 1820-årene, mest sannsyn-
lig i 1826) ved Ås prestegård av Søren Christian 
Sommerfelt (d. 1838). Blytt (1861) skriver: ”.. og 
Sommerfeldt ved Præstegaarden i Aassogn (nu 

Landbrugsskolen)”.

Det har vært nok av myr- og sumpområder i om-
rådet (Åsmyra/Åsmåsan). Dette er eneste kjente 
angivelse herfra. Områdene er siden Sommerfelts 
tid for en stor del oppdyrka og nedbygd, men det 
finnes fortsatt sumper. Disse er ganske godt under-
søkt botanisk, uten at myrflangre er angitt. Følgende 
vurdering gis av Åsmyra i biomangfoldkartleggingen i 
Ås kommune (Bratli 2000): 

”Åsmyra er en botanisk godt kjent lokalitet med 
mange interessante plantefunn fra gammelt av. 
Flere av artene er ikke gjenfunnet i nyere tid. Myra 
er i dag svært påvirket av menneskelig aktivitet som 
grøfting, tilplanting med gran og utbygging. ”

Likevel er Åsmyra registrert som ’lokalt viktig 
naturtype’ i Naturbase: http://dnweb12.dirnat.no/
nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BN00051858.

Status	i	2010: Utgått. Det vurderes ikke som aktuelt 
å restaurere eller forsøke og reintrodusere myr-
flangre her.

Akershus: Bærum: Søbråten sør, myr 
mellom Ramsåsen og Ringiåsen
UTM	MGRS	32VNM	80	40-41

Denne myra har vært en klassisk lokalitet for myr-
flangre. Det finnes minst 14 belegg herfra i de 
offent lige herbariene O, BG, TROM. Det første fun-
net ble gjort av Johan M. P. Dyring den 27. juli 1888 
(belegg ved herbariet NHM, UiO (O).). Dyring var en 
flittig gjest og samler på myra de første ti årene. Sei-
nere har flere kjente botanikere vært på besøk. Det 
siste belegget herfra er gjort av Ivar Jørstad 20.8. 
1965 og finnes ved NHM, UiO (O).

I 1957 skal myra ha blitt grøftet (Moen & Wisch-
mann 1972). Inntrykket fra en ekskursjon i regi av 
Norsk Botanisk Forening i 1965 beskrives slik (Wisch-
mann 1966): ”Her har Epipactis palustris fremdeles 
et lite fristed, mens store deler av området nu er 
grøftet, og dermed en av de fineste botaniske loka-
liteter vi har hatt i Oslo-området, spolert. Det er ad-
skillig fare for at f.eks.Epipactis og Carex acutiformis, 
som tidligere vokste i stor bestand, kommer til å gå 
ut.”
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Asbjørn Moen besøkte området i 1970 (Moen & 
Wischmann 1972) og konstaterte at myrflangra fort-
satt klarte seg på to små myrflekker (100 m²). Den 
blomstret også det året. Han beretter også om at de 
ca. 1 m dype grøftene drenerer effektivt. Det ble så 
foreslått en fredning av området med gjennfylling av 
grøftene (Moen & Wischmann 1972).

Rune Halvorsen besøkte området i 1978. Han fant 
myrflangre på bare et sted, ca. 15 skudd, spredt 
over fire m² (Halvorsen 1980). Han skriver følgende 
(R. Halvorsen upubl. notat: ”Forekomstens tilstand 
Dårlig, i ferd med å tørke ut etter grøfting. Grøfting 
har allerede ødelagt lokaliteten”.

Klaus Høiland besøkte myra på ny i august 1987 og 
skriver: ”Jeg gjenfant denne lokaliteten i 1987, men 
kunne ikke finne arten, og vi må anta at den er gått 
ut” (Høiland 1987). 

Seinere inventeringer har heller ikke kunnet på vise 
myrflangre her (Blindheim 2001, Michelsen 2006, 
Michelsen & al 2008, Blindheim & Olberg 2009), og 
vi kan derfor konkludere at den er borte for godt. 
Imidlertid påpeker Michelsen & al (2008) at grøftene 
ikke fungerer like godt lenger og at det kan være et 
restaureringspotensial

Området er registrert som ’svært viktig naturtype’ 
i Naturbase: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
asp/faktaark.asp?iid=BN00046255.

Status	i	2010: Utgått. Det vurderes ikke som aktuelt 
å restaurere eller forsøke og reintrodusere myr-
flangre her.

Figur 54. Lokaliteten Søbråten sør, Bærum kommune. Rød stiplet linje viser området hvor det
tidlgere forekom myrflangre.
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Akershus: Asker: Semsvann, myr ovenfor
UTM	32VNM	79	37

Ved Hajem i nordenden av Semsvannet ligger rest-
ene av ei myr. Dette har sannsynlig vært lokaliteten 
for myrflangre som stort sett kalles ”Semsvand”. Den 
omtales første gang av Blytt (1861) som skriver at 
han selv har funnet myrflangre her. Det foreligger 
seks herbariebelegg herfra (herbariene O og TROM). 
Tre av beleggene er udaterte, men et av dem gir an-
tagelige den nøyaktige lokalisering: ” Findes i en Myr 
mellem tvende Smaae Elve, som falde ud i Sembs-
vandet”. Det eldste daterte belegget er fra 1884 
gjort av Ove Dahl og belagt ved hebariet ved NHM, 
UiO (O). Det siste ble tatt 27.7. 1924 av Peter Benum 
og er belagt ved Tromsø Museum (TROM).

Myra er i følge økonomisk kartverk grøfta. Den 
skal også være svært gjengrodd. I en kartlegging av 
biologisk mangfold knyttet til ferskvann gis følgende 
vurdering: ” Tidligere fantes i N også de rødlistede 
myrflangre (Epipactis palustris) og hartmannsstarr 
(Carex hartmannii) på nå ødelagt ekstremrik myr/

riksump ”(Brandrud 2002).

I følge Rune Aanderaa (pers. medd.) ligger det også 
ei slåttemyr rett øst for Svendsrud som også kan 
passe med den angitte lokalisering. Denne blir nå 
slått årlig og inneholder bra med engmarihånd Dac-
tylorhiza incarnata.

Myrflangre er iallefall ikke observert i området etter 
1924. 

Semsvannet og områdene rundt ble fredet som 
landskapsvernområde i 1992. Ligger innenfor gnr. 
19/1 (den lille myra) og 20/1 (den store myra) i 
Asker kommune.

Området er registrert i Naturbase: http://
dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=VV00001861. 

Status	i	2010: Utgått. Skjøtselen av den vesle slåtte-
myra øst for Svensrud bør fortsette. Dette kan være 
en aktuell lokalitet for reintroduksjon av myrflangre.

Figur 55. Rikmyrer i nordenden av Semsvann, Asker kommune hvor myrflangre tidligere skal ha forekommet, 
er merket med rød stiplet linje. Myra i øst er helt ihjelgrøfta og gjengrodd. Den lille myra midt på kartet blir 
skjøttet og kan ha potensial for myrflangre.
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Akershus: Asker: Nesøya, Nesøytjernet
UTM	32VNM	843-865	364-392

Myra rundt tjernet på Nesøya i Asker, rett sør for 
Sandvika (Bærum) er en klassisk lokalitet hvor 
botanikere har samlet til minst 24 herbarieark med 
myrflangre i perioden 1829-1936 (belagt ved O, BG, 
TRH, TROM). Det eldste daterte er fra juli 1829 med 
signaturen ”Sch.” og kommer fra herbariet til Peter 
Benum, som nå befinner seg ved Tromsø Museum 
(TROM). Det siste belegget ble samlet av Odd J. 
Aalen 9.8. 1936 og er belagt ved herbariet ved NHM, 
UiO (O). Seinere har det grodd til en god del her 
og myrflangre ikke observert de siste 50 åra. Rune 
Halvorsen besøkte området i 1978 (Halvorsen 1980). 
Han konkluderte med at lokaliteten var grøfta og 
gjengrodd, og at myrflangre var utgått.

I en vurdering av Nesøytjern som naturtype skriver 
Brandrud (2002): ”De tre rikmyr/riksump-artene 
flatsivaks (Blysmus compressus), fettblad (Liparis 
loeselii), myrflangre (Epipactis palustris) fantes 
tidligere på ekstremrik myr/kalksump på N-siden 

eller V-enden av Nesøytjern, men er nå med rimelig 
sikkerhet utgått pga. grøfting og gjengroing. Myr-
partiene med disse forekomstene må ha vært av de 
mest eksklusive rikmyrer/kalksumper i Norge.”

Området ble fredet som naturreservat i 1978. 

Ligger innenfor gnr. 40/1 (nordsiden) i Asker kom-
mune. 14 m o.h.

Området er registrert i Naturbase: http://
dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=VV00000368. 

Status	i	2010: Utgått. Lokaliteten kan være aktuell 
for restaurering/skjøtsel med tanke på reintroduk-
sjon av myrflangre

Akershus: Asker: Høibak/Skjæret
UTM	32VNM	832	312

Myrflangre fantes på ei fukteng her hvor den ble 

Figur 56. Nesøytjern naturreservat, Asker kommuen. Rød stiplet linje viser myr på nordsiden av
tjernet hvor det er sannsynlig at myrflangre forekom tidligere.
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opp daget av Jens Edvard Thomle i 1879. Det forelig-
ger et belegg fra ”Skjæret” fra Thomle datert juli 
1879 ved herbariet ved NHM, UiO (O). Det foreligger 
ytterligere fire herbariebelegg fra stedet, tre navn-
gitt ”Høibak” og ett ”Skjæret” (herbariene O, BG). 
De to siste beleggene er gjort av Ludvig Sylow den 
12.7. 1884 og er belagt ved herbariet ved NHM, UiO 
(O). Interessant er opplysningen som står på det ene 
belegget til Sylow (O-8535): ”Der gjøres nu en Isdam 
paa Engen hvorved Planten vel bliver udryddet”. 
Også på Thomles belegg fra 1879 står dette nevnt: 
”Ble nogen år senere udryddet ved anlegg av en 
isdam” (etiketten er tydeligvis skrevet flere år etter 
at belegget ble tatt). 

Ligger innenfor gnr. 64/18 i Asker kommune. 13 m 
o.h.

I dag finnes en isdam her som bærer navnet ’Høy-
bakkdammen’. Interessant nok er Høybakkdam-
men nå registrert som ’svært viktig naturtype’ i 
Naturbase, på grunn av salamander-bestander: 
http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=BN00047555.

Status	i	2010: Utgått. Lokaliteten er uaktuell som 
framtidig lokalitet for myrflangre.

Hedmark: Hamar: ved gården Hoel i 
Vang 
UTM	32VPN	16	45	(Nordre	Hol)

Angitt fra ”gaarden Hoel i Vang” av Jon Rud (Rud 
1884). Regnet som en noe tvilsom opplysning (se 
Fægri & Danielsen 1996), men det har nok vært 
kalkmyrer i området tidligere. Haugan & Often 
(1998) anser opplysningen som pålitelig da arten er 
lett og identifisere og fordi finneren Jon Rud opplagt 
var svært plantekyndig. De sier at stedfestingen er 
vanskelig fordi det er to gårder med navnet ’Hol’. De 
regner videre med at ”arten må regnes som utgått 
da det nesten ikke finnes intakte kalkmyrer eller fuk-
tige, ugjødsla beitemarker i de aktuelle områdene”. 
Årsaken er sannsynligvis at slike områder er drenert 
eller oppdyrka.

Gården Nordre Hol ligger vest i Vang og det kan ha 
vært kalkrike kildmyrer ovenfor gården, som nå er 
oppdyrket. Dette er ut i fra en overflatisk vurder-

ing av hvordan myrflangre burde vokse, den mest 
sannsynlige lokaliteten. Østre- og Vestre Hol ligger 
øst i Vang, ikke langt fra grensa mot Stange. Her er 
landskapet mer preget av leirjordsslette med ravi-
nering og ikke like egna for myrflangre.

Status	i	2010: Utgått. Lokaliteten er uaktuell som 
framtidig lokalitet for myrflangre.

Buskerud: Ringerike: Langengdalen
UTM	32VNM	71-72	69

Det foreligger et belegg ved Agder Naturmseum, 
Kristiansand (KMN) fra Hans Warloe, datert 
28.7.1880. Det angir lokaliteten ”Langengdalen 
under Hesselberg”. Det er en noe usikker plassering 
av denne lokaliteten, men sannsynligvis en annen 
enn de nærliggende (”Wagermoen”) da finneren har 
brukt et annet navn. 

Hesselberg (Hesleberg) har gnr. 37/1 i Ringerike og 
det finnes en plass som heter Langenga (gnr. 37/30 
på nordsiden av jordene til Hesselberg (på nordsida 
av veien til Klekken/Jevnaker).

Status	i	2010: Utgått. Hvis lokaliteten har ligget i 
nærheten av Langenga kan man regne med at den 
er oppdyrka. Lokaliteten vurderes som uaktuell som 
framtidig lokalitet for myrflangre.

Buskerud: Øvre Eiker: Myr sør for Flesse-
berg
UTM	32VNM	519	216

Lita myr hvor myrflangre ble oppdaga på begyn-
nelsen av 1980-tallet. 20 skudd av myrflangre ble 
talt opp i 1983 (Fagernæs 1985). Lokaliteten ble ikke 
oppsøkt under inventering av sjeldne plantearter i 
Øvre Eiker i 1993, men under tilsvarende inventering 
i 2001 kunne den ikke gjenfinnes (Hanssen 2001). 
Flere breiflangrer som lett kunne mistolkes som 
myrflangre ble sett.

Myra er grøfta på begge sider og under uttørking. 
Myrflangre ser ut til å være borte herfra. Myra ble 
undersøkt i 2009 av Even W. Hanssen og Gunnar 
Hansen. Det er fortsatt litt åpen myrflate her, men 
myrflangreskudd kunne heller ikke nå påvises. Det 
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har tidligere vokst knottblom (CR) på myra og fort-
satt huser den en bestand av myrtelg Thelypteris 
palustris (EN).

Ligger innenfor gnr. 32/8 i Øvre Eiker kommune. 157 
m o.h.

Området er registrert som ’svært viktig naturtype’ 
i Naturbase: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
asp/faktaark.asp?iid=BN00047454.

Status	i	2010: Sannsynlig utgått. Ingen endring fra 
2009. Lokaliteten kan restaureres og igjen bli aktu-
ell for myrflangre. Reintroduksjon fra nærliggende 
lokaliteter kan være aktuelt. Det bør gjøres en egen 
vurdering og analyse av dette.

Buskerud: Lier: Rype, fukteng nedenfor 
gården
UTM	32VNM	74-75	32-33

Kjent herfra i alle fall siden 1869. Fra det året finnes 
et herbariebelegg ved NHM, UiO (O) fra Axel Blytt 

datert 7. august. Det står på etiketten: ” Rype på 
sumpenge nedenfor gården ved bækken i mængde”. 
Det finnes også et udatert belegg fra A. Blytt ved 
herbariet ved Universitetet i Bergen (BG), sannsyn-
ligvis fra samme år. 

Arten skal være ettersøkt av Finn Wischmann i 1957, 
uten resultat (R. Halvorsen upubl. notat). Rune Hal-
vorsen besøkte området 21.8. 1979 og han skriver: 
”Den av Blytt angitte lokalitet må være ved bek-
kemøtene. Her finnes rikelig av sumpenger, nå sterkt 
forsumpet og brukt til beiting. Egnet voksested ble 
ikke funnet.” (R. Halvorsen upubl. notat). Store deler 
av områdene rundt er også dyrket opp.

Lå sannsynligvis innenfor gnr. 156/3 i Lier kommuen. 
Ca. 220-230 m o.h.

Status	i	2010: Utgått. Det virker helt usannsynlig at 
myrflangre skal finnes ved Rype lenger. Lokaliteten 
vurderes som uaktuell som framtidig lokalitet for 
myrflangre.

Figur 57. Myra sør for Flesseberg er avmerket med rød stiplet linje. Den var tidligere voksested for
både myrflangre og knottblom.
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Buskerud: Lier: Gjellebekk – myr sørvest 
for Griserud
UTM	32VNM	721	309

Dette er en klassisk lokalitet hvor det finnes to her-
bariebelegg som alle angir Gjellebek/Gjellebæk, som 
muligens er fra denne myra, eller fra Griserudmyra 
som ligger litt lenger øst. For videre historikk og 
omtale av belegg henvises til omtalen av den loka-
liteten ovenfor.

Området ble helt gjennomgrøfta på første halvdel 
av1960-tallet og myrflangre har helt forsvunnet her-
fra selv om området har blitt fredet som Gjellebek-
kmyrene naturreservat i 1978. For dette reservatet 
er det nylig ferdigstilt en forvaltningsplan (Fylkes-
mannen i Buskerud 2009). Forvaltningsplanen sier at 
det har skjedd/skal skje følgende tiltak i forvaltnings-
sonen hvor denne lokaliteten ligger: ”Bygging av 
terskler ble gjennomført høsten 2009. En evaluering 
av grøftegjenfylling bør gjøres i tidsrommet 2010-
2015”. Videre: ”Sentral myrflekk i arealet må ryddes 
jevnlig for kratt hvert andre til tredje år.”

Ligger innenfor gnr. 120/1 (vestlige del), 126/1 (øst-
lige del) og 124/1 (nordlige del) i Lier kommune. 215 
m o.h.

Området er registrert i Naturbase: http://
dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=VV00000643.

Status	i	2010: Utgått. Men området er under re-
staurering. Tersklene er bygget og holder allerede 
betydelig med vann tilbake i området. Det er viktig 
å igangsette en løpende overvåkning og evaluering. 
Overvåkning må gjøres med utvalgte fastruter som 
analyseres årlig. Ytterligere restaurering som fjerning 
av skog og toppjordslag på utføres (se også tiltak-
skapittel nedenfor). Reintroduksjon av myr flangre 
må vurderes hvis den ikke klarer å etablere seg 
spontant fra nabopopulasjonene i løpet av planperi-
oden.

Figur 58. Myra sørvest for griserud, Gjellebekkmyrene naturreservat, Lier kommune er markert
med rød stiplet linje.
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Vestfold: Re: Revovannet
UTM	32VNL	67	90

Myrflangre ble oppdaget i ei myr, sannsynligvis i 
sørenden av Revovannet i 1946. Det foreligger to 
herbariebelegg ved NHM, UiO (O) fra det året, ett 
av Oddvar Hundstuen fra juli (ikke nærmere dato) 
og ett av Knut Tylden fra 18. august. I følge Økland 
(1984) oppsøkte Finn Wischmann lokaliteten i 1956 
uten å finne myrflangre. Han skal også ha besøkt 
den i 1982 og kunne fastslå at hele området var blitt 
grøfta og oppdyrka. 

Hvis lokaliteten lå i sørenden av vannet, så renner 
det i en bekk (Hvamsbekken) ut her. Gnr. 353/1,2 i 
Re kommune ligger øst for bekken og nærmest van-
net. Gnr. 352/1 i Re kommune ligger øst for bekken 
og sønnafor ovenstående på vestsida av bekken. 50 
m o.h.

Status	i	2010: Utgått. Lokaliteten er uaktuell som 
framtidig lokalitet for myrflangre.

Vestfold: Tjøme: Hvasser: Sønstegård, 
vest for Høgenhatt
UTM	32VNL	824	482

På et fuktig område vest for Sønstegård på Hvasser 
ble myrflangre oppdaget av Johannes Folserås i 
1966 (i flg. upublisert notat av K. Sæther 16.7.1966 
deponert ved NHM, UiO). Det foreligger et her-
bariebelegg fra Folserås ved NHM, UiO (O) datert 
9.7.1966. I følge Sæthers notat var det 287 blomst-
rende skudd utover et område på ca. 600 m². Totalt 
ble det anslått å være rundt 1000 skudd.

Allerede på Sæthers notat er det tegnet ei grøft (”ka-
nal”) vest for forekomsten. 

Figur 59. Det er bygget en rekke slike terskler i den grøfta myra sørvest for Griserud på Gjellebekk i 2009. 
Hver enkelt terskel gir en full oppdemming av vannet. Foto: Even W. Hanssen 2010.
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Finn Wischmann skal ha gjenfunnet myrflangre på 
stedet i 1973 (Økland 1984). Kjell Hernes samlet et 
belegg 1.8. 1974 som nå befinner seg ved NHM, UiO 
(O). Rune Halvorsen lette etter planter både i 1978 
og 1979 uten resultat (R. Halvorsen upublisert no-
tat). Halvorsen oppsøkte området på ny 28.7.1983 
og skriver (R. Halvorsen upublisert notat): ” Områ-
det drenert (kanal) N→S, beite opphørt, sikkert fin 
grasmyr nå i ferd med å vokse igjen. Nå tørr bunn, 
med Inula salicina – Molinia – Juniperus- dominans”.

Myrflangre ble ettersøkt i området på en ekskursjon 
med Telemark Botaniske Forening i 2009 (Kortner 
2010), men uten at den ble funnet.

Ligger innenfor gnr. 37/5 (evt. også gnr. 36/11 i vest) 
i Tjøme kommune. 5 m o.h.
Status	i	2010: Sannsynlig utgått. Ikke funnet et-
ter 1974. Området er delvis tørrlagt, men blir i dag 
delvis beitet. Lokaliteten kan være aktuell for restau-
rering og eventuell reintroduksjon av myrflangre. 

Det må utføres en egen undersøkelse og analyse av 
dette.

Vest-Agder: Kristiansand: en mulig ba-
serik myr ved Grim
UTM	32VMK	40-41	45-46

Dette funnet skal være gjort første gang før 1808 
(Dahl 1895), den høyst sannsynlige finner var 
stiftsprost Hans Engelhart. Seinere er det et funn fra 
før 1821 (Blytt 1828) som skal være gjort av Tobias 
Klungeland. Begge disse finnes som belegg ved 
NHM, UiO (O). 

Seinere er det en ubelagt krysslisteopplysning fra 
Kristiansand gjort av Randor E. Fridtz i 1871 (http://
artskart.artsdatabanken.no).

Hvis myrflangre har forekommet på Grimsmyra, 
så ble denne omgjort til park (som i dag har nav-
net Ravnedalen) av elevene ved underoffisersko-

Figur 60. Den tidligere lokaliteten for myrflangre Epipactis palustris ved Sønstegård på Hvasser,
Tjøme kommune, er avmerket med rød stiplet linje.
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len i perioden fra 1874 til 1878 (ref. http://www.
ravnedalen.no/historie.html).

Det som kalles Grimsmyra på kartet ligger i dag in-
nenfor gnr. 151/1234 i Kristiansand kommune. 30-40 
m o.h. Selve Ravnealen ligger lengre øst.

Den kan også ha forekommet lenger ned langs 
Grimsbekken, i Møllevannsområdet som nå er helt 
nedbygd med vei, jernbane, boligområder, idretts-
anlegg med mer.

Status	i	2010: Utgått. Lokaliteten er uaktuell som 
framtidig lokalitet for myrflangre.

Rogaland: Hå: Ogna, mellom Lyptingen 
og Ognaelva
UTM	32VLK	136	908

Myrflangre angis fra ”Nede ved elven, særlig på den 
nordlige bredd” (Wischmann 1962). Han bemerker 
for øvrig hardt sauebeite her. Lye (1966) skriver: 
”Tidligare kjent frå myrsøkk på begge sider av Og-
naelva”.

Dette området ble vurdert av Asbjørn Moen under 
feltarbeid 17.7.1971 i forbindelse med den norske 
myrreservatplanen (Moen 1975). Han skriver s. 
111: ” …og myrflangre (Epipactis palustris) – i 1971 
bare observert med ett eksemplar”. Avgrensning av 
området finnes på flybilde figur 23 på s. 110 (Moen 
1975).

Det er ikke kjent belegg som kan stedfeste myr-
flangre fra nordsida av Ognaelva.

Området er inkludert i Jærstrendene landskapsvern-
område med plantefredning siden 2003.

Ligger innenfor gnr. 95/69,103 i Hå kommune. 5 m 
o.h.

Området er registrert i Naturbase: http://
dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=VV00000491. 

Om forslag til forvaltning av området se lokaliteten 
Varden nedenfor.

Status	2010: Uviss, sannsynlig utgått. Lokaliteten 
kan være aktuell som framtidig lokalitet for myr-
flangre gjennom restaurering og reintroduksjon. En 
egen undersøkelse og analyse om dette må gjen-
nomføres. Anbefalingene her må integreres i forvalt-
ningsplanen for Jærstrendene.

Rogaland: Hå: Ogna, ved pukkverket (i 
en tilfeldig forsenkning inne i pukkver-
ket)
UTM	32VLK	139	961

Dette voksestedet er basert på et belegg gjort av 
Johnnes Lid og Finn Wischmann 12.7. 1953 belagt 
ved herbariet ved NHM, UiO (O). Rune Halvorsen 

Figur 61. Avgrensning av det området mellom 
Lyptingen og Ognaelva som skal ha huset
myrflangre Epipactis palustris er avmerket med rød 
stiplet linje.
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(upubl. notat) behandler dette som en egen lokalitet 
selv om det i belegget til Lid & Wichmann bare står 
”Pukkverket”. Halvorsen har undersøkt områdene 
ved pukkverket 22.6.1978 uten å finne myrflangre. 
Det er heller ingen rapporter om myrflangre herfra 
seinere. 

Man må åpne for at Halvorsen har tolket dette fun-
net feil og at det bare referer til ’Jernbanesporet’ 
som tross alt ikke ligger langt fra pukkverket.

Området ligger på gnr 95/436 i Hå kommune.

Status	i	2010: Utgått. Bare sett tilfeldig ett år. Loka-
liteten vurderes som uaktuell som framtidig lokalitet 
for myrflangre.

Rogaland: Hå: Ogna, Varden, ved bek-
ken
UTM	32VLK	124	916

Lokaliteten ble oppdaget i 1966 da Kåre A. Lye fant 
24 blomstrende skudd her (Lye 1966). Det foreligger 
et herbariebelegg fra Kåre A. Lye datert 11.7.1966 
belagt ved NHM, UiO (O). Lye (1966) gir en beskri-
velse av lokaliteten og følgearter. Han bemerker at 
myrflangra her vokser på tørr sandjord ved en bekk, 
nær 1 m over bekkens vanlige vannstand.

Lye skriver seinere i et notat til R. Halvorsen i 1978: 
”Er utgått då området er oppdyrka” (K.A. Lye upubl. 
notat). Det er imidlertid ikke helt samsvar mellom 
den kartangivelsen Lye gir i notatet og de fulldyrka 
områdene sørøst for Varden.

Området ligger innenfor Jærstrendene landskaps-
vernområde fredet i 2003.

Figur 62. Avgrensning av det området ved Varden 
som skal ha huset myrflangre Epipactis palustris er 
avmerket med rød stiplet linje

Ligger innenfor gnr. 100/1 (nord for elva) eller gnr. 
95/368 (sør for elva) i Hå kommune. 2-3 m o.h.
Området er registrert i Naturbase: http://
dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=VV00000491.

Fylkesmannen i Rogaland har nylig hatt ”Forvalt-

ningsplan for Jærstrendene landskapsvernområde” 
på høring (frist 15.10.2010). De har bl.a. foreslått føl-
gende bevaringsmål for strekningen Varden-Osen:

- Ta vare på eit særprega og sjeldsynt kultur- og 
naturlandskap med stor identitsverdi, inkludert 
marint verneområde.

- Den svært store og uvanleg variasjon i landskaps-
typar og naturtypar skal oppretthaldast på 2009-
nivå.

- Sikre ugjødsla marktypar og tilknytta robuste be-
standar av truga plantesamfunn/artar.

- Samarbeid med grunneigarar om skogskjøtsel/re-

Figur 62. Avgrensning av det området ved Varden 
som skal ha huset myrflangre Epipactis palustris
er avmerket med rød stiplet linje.
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staurering sanddynemark og tilpassa beitetrykk.

Status	i	2010: Sannsynligvis utgått. Lokaliteten kan 
være aktuell som framtidig lokalitet for myrflangre 
gjennom restaurering og reintroduksjon. En egen 
undersøkelse og analyse om dette må gjennom-
føres. Anbefalingene her må integreres i forvalt-
ningsplanen for Jærstrendene.

Rogaland: Hå: Brusanden, nordvest for 
Brusand stasjon. Like nordøst for der 
Rennå gjør en knekk før den går ut i 
havet. 
UTM	32VLK	10	93

Denne lokaliteten ble først påvist av Finn Wisch-
mann i 1953. Det foreligger et belegg ved NHM, 
UiO (O) fra 11/7-1953 fra Wischmann. Han har også 
med myrflangre på ei kryssliste ”Bru – Holmestø” fra 
samme dato (deponert O).

Tore Berg skal ha sett ca. 20 blad av myrflangre her 
i 1977 (R. Halvorsen upubl. notat). Rune Halvorsen 

gjennomgikk området 23.6.1978, uten å finne noe 
annet enn breiflangre (R. Halvorsen upubl. no-
tat). Det samme gjentok seg 13.7.1979, men han 
bemerker at ingen flangreskudd blomsta på det 
tidspunktet (R. Halvorsen upubl. notat). Med det 
antyder han nok at myrflangre kan ha blitt oversett.

Seinere har Henrik Ærenlund Pedersen ombestemt 
deler av et kollekt av breiflangre til myrflangre. Det 
er samlet av Rune Halvorsen og Kari E. Fagernæs 
12.9.1979. På etiketten her står det: ” Brusand st. 
SE”, altså sørøst for Brusand stasjon. Det kan ikke 
utelukkes at dette dreier seg om samme sted, selv 
om himmelretningen ikke stemmer.

John Inge Johnsen (pers.medd.) opplyser at han aldri 
har sett myrflangre i dette området, men utelukker 
ikke at den fortsatt kan finnes. Han understreker 
at det er viktig å ettersøke den i blomstringstida. 
Harald Vik-Mo (pers. medd.) opplyser at han har 
lett etter myrflangre i området de siste 10-15 årene, 
også uten å finne noe.

Området Brusand/Ogna er landskapsvernområde 
med plantefredning siden 2003. 

Figur 63. Avgrensning av det området på Brusanden som skal ha huset myrflangre Epipactis
palustris er avmerket med rød stiplet linje.
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Ligger innenfor gnr. 108/1, evt. 102/24 i Hå kom-
mune. 2-3 m o.h.

Området er registrert i Naturbase: http://
dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.
asp?iid=VV00000491. 

Fylkesmannen i Rogaland har nylig hatt ”Forvalt-
ningsplan for Jærstrendene landskapsvernområde” 
på høring (frist 15.10.2010). De har bl.a. foreslått 
følgende bevaringsmål for Brusanden:

- Sikre det opne, nasjonalt eineståande, sanddyne- 
og lagunelandskapet som referanseområde, og eit 
av dei mest verneverdige område i Noreg!

- Ivareta dei ulike marktypane (inkl. ugjødsla natur-
beite), vatn og våtmarksona, herunder suksesjons-
trinn og økologiske gradientar frå ytre strand til veg i 
aust, jfr. Ramsar-krav.

- Sikre habitat og såleis robuste bestandar for eit 
sjeldsynt stort biologiske mangfald av planteartar, 
insekt og småkryp. Nokre opptrer med store popu-
lasjonar, som jærflangre.

- Sona skal ikkje ha «Svartelisteartar», eller under 
full kontroll.

Følgende skjøtselstiltak foreslås å ha førsteprioritet:

- Klargjere landskaps- og vegetasjonsendringar som 
inneber trugsel mot raudlisteartar. Spesielt utvik-
linga av takrøyrvegetasjonen må handterast.

- Om mogleg etablere gjerding og ekstensivt beite-
bruk i samarbeid med grunneigarar (SMIL/RMP). 

- Vidareføre fjerning av bartre, osp og anna lauv-
skog unntatt rikskog-kantsone langs elva buskar/
tre, i tillegg lupiner, berberis, tindved og rynkerose. 
Enkelttre av furu og vier-vegetasjon kan stå att (også 
fugleverdi). 

- Slått/brenning av lyng bør vurderast i høve uheldig 
konkurranse.

- Spesifikk habitat-skjerming og -skjøtsel for sjeldne 
planter og insekter.

Status	i	2010: Sannsynlig utgått. Lokaliteten kan 
være aktuell som framtidig lokalitet for myrflangre 
gjennom restaurering og reintroduksjon. En egen 
undersøkelse og analyse om dette må gjennom-
føres. Anbefalingene her må integreres i forvalt-
ningsplanen for Jærstrendene.

Rogaland: Hå: Skrettingland
UTM	32VLK	07	02

John Lyng Lea fant myrflangre i et fuktområde på 
gården sin på Skrettingland i 1944. Det foreligger et 
belegg fra 3.8.1944 samlet av John Lea ved herbariet 
ved NHM, UiO (O). Lea opplyste selv til John I. John-
sen (pers. medd.) tidlig på 1990-tallet at han fant 
myrflangre på Skrettingland, men at lokaliteten sei-
nere var blitt oppdyrket. Svein Imsland (pers.medd.) 
bekrefter også at Lea fant myrflangre på Skretting-
land, sannsynligvis i et fuktområde hvor han også 
fant kongsspir Pedicularis sceptrum-carolinum.
Lå innenfor gnr. 52/9,15 eller 52/, 4,11 eller andre i 
Hå kommune. 100-120 mo.h.
Status	i	2010: Utgått. Lokaliteten vurderes som uak-
tuell som framtidig lokalitet for myrflangre.

Rogaland: Karmøy: Liknes, innenfor Far-
landshammaren
UTM	32VLK	830	736

Myrflangre ble oppdaget her i juli 1984 av Anders 
Lundberg og Audun Steinnes (Lundberg 1991). Det 
foreligger to belegg fra 25.8. 1984 gjort av Anders 
Lundberg, belagt ved Bergen Museum, UiB (BG). Det 
foreligger ytterligere et belegg fra Lundberg samla 
3.8. 1986, også det ved BG. Området beskrives 
som ”fuktig, grasdominert beitemark på humusrikt 
jordsmonn med kalkførande skjelsandinnblanding” 
(Lundberg 1991). 

Anders Lundberg (pers.medd.) opplyser at de fant 
26 skudd av myrflangre i 1984. Den 20.7. 1985 
opprettet Lundberg ei fastrute på 0,5 x 0,5 m med 
tanke på å følge opp forekomsten. Innenfor ruta 
var det da 11 skudd, hvorav fem blomstrende. I 
1986 kunne Lundberg ikke gjenfinne markørene for 
fastruta og området var beita av storfe. Han noterte 
likevel ”mange Epipactis palustris sto i blomst, nokre 
i knopp og nokre berre med blad” (A. Lundberg pers.
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medd.). Planen var å følge opp med årlige vegeta-
sjonsanalyser av lokaliteten, men det har ikke blitt 
gjort. 

Myrflangre ble ettersøkt ved Liknes under en eks-
kursjon av Telemark Botaniske Forening i 2002, men 
uten at den ble funnet (Halvorsen 2002). A. Lund-
berg (pers.medd.) opplyser at han de siste årene har 
sjekket hvert år etter myrflangre, uten å finne noe. 
Han har dermed ikke sett myrflangre her siden 1986, 
til tross for at det sterke beitet har blitt redusert.

Figur 65. Myrflangre Epipactis palustris på Likenes, 
Karmøy kommune den 3.8.1986. Foto: Anders 
Lund berg

Ligger innenfor gnr. 19/2 i Karmøy kommune (evt. 
19/11 østafor eller 19/9 (vestafor)i Karmøy kom-
mune. 5 m o.h.

Området ligger innenfor en ’svært viktig naturtype’ 
kalt Åkrasanden –Liknes: http://dnweb12.dirnat.no/
nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BN00017974.

Status	i	2010: Uviss, men sannsynlig utgått naturlig 
eller på grunn av for stort beitepress. Lokaliteten er 
aktuell for restaurering/skjøtsel og eventuell re-
introduksjon av myrflangre. Det må lages en egen 
undersøkelse/analyse om dette.

Nord- Trøndelag: Snåsa: Snåsa preste-
gårds område? Bergsåsen?
UTM	MGRS	33WUM	?	?

Myrflangre omtales fra Snåsa av Gunnerus i Flora Nor-
vegica (1772). Den er omtalt som nr. 1103 i floraen med 
følgende latinske angivelse ”Serapias longifolia In alpibus 
Snaasensibus cum Ser’ latifolia lecta”. 

Figur 64. Området ved Farlandshammeren, Liknes, Karmøy kommune hvor myrflangre Epipactis
palustris ble observert i årene 1984-1986, markert med rød stiplet linje.
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Dekning feltsjikt i % 100
Høyde feltsjikt i cm 30
Rutestørrelse 0,5 x 0,5 m

Epipactis palustris 1
Centaurea nigra 3
Molinia caerulea 3
Plantago maritima 1
Briza media 1
Salix repens 1
Sanguisorba officinalis 1
Prunella vulgaris 1
Vicia cracca 1
Agrostis stolonifera 1
Triglochin maritimum 1
Carex panicea 1
Ranunculus acris 1
Angelica archangelica ssp. litoralis 1
Campanula rotundifolia 1
Succisa pratensis 1
Calliergonella cuspidata 1
Andre moser 1
     

Dekningsgradsskala: 

6 – 75-100 %
5 – 50-75 %
4 – 25-50 %
3 – 12,5-25 %
2 – 6,25-12,5 %
1 - <6,25 %

Tabell 5. Ruteanalyse av fuktig sanddyneeng, 
Karmøy, Liknes, Farlandshammaren 20.07.1985. 
Fastrute (FR) 3. Analysert av Anders Lundberg.

Hvis vi følger Ove Dahls tolkning (Dahl 1893) er dette 
myrflangre funnet i Snåsa den 18.7.1769, da Gunnerus 
var på visitasreise her, og besøkte Snåsa Prestegård og 
Bergsåsen like ved.

Funnet er omtalt av Blytt i Norges Flora (1861) på føl-
gende måte: ”Gunnerus fandt den ved Sneaasens Præste-
gaard, dens hidtil bekjendte nordlige Grændse”. Blytt 
hadde altså ingen innvendinger mot denne angivelsen 
som er så langt fra nærmeste norske, men hva han byg-
ger på foruten det som står i floraen, ved å lokalisere 
funnet til Prestegården vet vi ikke. 

Hvis vi ser litt nøyere på Gunnerus angivelser så har han 
angitt stedsnavn på mange funn, og de finnes også ofte 
i Gunnerus-herbariet (TRH) som daterte belegg. Av myr-
flangre finnes intet belegg. Han skriver også en unøyaktig 
stedsangivelse ”i fjellene i Snåsa” (oversatt). Riktignok 
skriver han at den vokser ”sammen med” rødflangre/
breiflangre. Da sistnevnte er angitt fra Bergsåsen har det 
ledet botanikere som Jens Holmboe (Holmboe 1934) til 
å anta at den har vokst i Bergsåsen ( se også Fægri & Da-
nielsen 1996). Vi skal imidlertid være oppmerksomme på 
at på stedsangivelse for den sistnevnte arten skriver Gun-
nerus ”Habitat in Bergsaasen et alibi in paræcia Snaa-
sen”, noe som betyr ”Vokser i Bergsåsen og andre steder 
i Snåsa prestegjeld”. Altså kan det like gjerne være andre 
steder i Snåsa som i Bergsåsen. Det synes nok ganske 
klart at Gunnerus hadde brukt en mer presis angivelse på 
myrflangra hvis han hadde kunnet, slik han har gjort med 
så mange andre arter.

Figur 65. Myrflangre Epipactis palustris på Likenes, 
Karmøy kommune den 3.8.1986. Foto: Anders Lund-
berg.
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Det er angitt at Gunnerus har fått innsamlete planter 
og opplysninger fra andre i Snåsa-området. Dahl (1893) 
nevner to personer nemlig missionær Sten Meldal og 
personelle kapellan Lauritz Holst Sodemann (Overhalla) 
som er nevnt i de samtidige kildene. Siden Meldal var 
misjonær i Finlierne (Lierne) som den gang var anneks-
sogn til Snåsa, er det ikke noe i veien for at myrflangre 
kunne være funnet i det området. Men Lierne er kjent 
som mindre kalkrikt og dermed mindre egnet enn Snåsa.

Funnet er diskutert av Fægri & Danielsen (1996) og 
Fremstad (1998). De anser det som sannsynlig at den har 
vokst i Snåsa, men at den er utgått derfra. Myrflangre 
har lokaliteter i Jämtland og Ångermanland i Sverige, 
dvs. på høyde med Nord-Trøndelag. Det er rundt 150 
km fra Snåsa og rundt 100 km fra Sørli til Ås ved Storsjön 
hvor myrflangre er kjent i dag. Hvis opplysningene om 
prestegården er riktige (jfr. Blytt 1861), så gjelder dette 
da gnr. 50/1 Vinje i Snåsa kommune (Snåsa Prestegård). 
Den har ei stor myr (nå grøfta) vest for prestegården, kalt 
Prestgardmyra. Det ligger også ei myr ved Hireiten sør 
for riksveien, den tilhører gnr. 50/2 0g 50/3 i dag. Disse 
kan muligens ha vært aktuelle voksesteder. Bergåsen har 
lite myr, men det finnes ei god rikmyr nord for Bergs-
åstjønna (Lauritzen 1972). Funnet er for unøyaktig 
angitt til å kunne oppføres med gårds-/bruksnum-
mer.

Status	i	2010: Høyst uviss. 

B4 Tvilsom lokalitet

Østfold: Rygge: Larkollen, upresis angiv-
else

Myrflangre angis for Larkollen i Rygge av Båtvik 
(1992) hvor den skal være funnet av Ivar Jørstad i 
1914. Han har basert sin angivelse på et herbarie-
belegg han har sett ved Universitetet i Tromsø. 
Denne angivelsen har blitt tatt inn bøker og rapport-
er som Danielsen & Fægri (1996), Hanssen (1998) 
og Løfall (2001a,b). I forbindelse med dette arbeidet 
ble det reagert på den tidlige datoen for denne 
angivelsen, nemlig 27. mai. Det er en til en og en 
halv måned før normal blomstring av myrflangre (se 
fenologi over). Ved forespørsel til Tromsø Museum 
blir det opplyst at de ikke kan finne noe belegg av 
myrflangre fra Rygge (Torbjørn Alm pers. medd.).

Spørsmålet er da om det har skjedd en eller annen 
form for forveksling av belegg? Det er på det rene at 

Ivar Jørstad samlet en rekke planter fra Rygge den 
dagen. Det er også på det rene at det kan ha vært 
aktuelle lokaliteter for myrflangre ved Larkollen i 
Rygge. Jan Ingar Båtvik (pers.medd.) opplyser at han 
ikke kan gjenfinne sine originalnotater om saken, og 
derfor står saken inntil videre som en tvilsom angi-
velse. 

Det får uansett ingen forvaltningsmessige følger.
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Appendiks 1 

Ordforklaringer

Adventivrot:
Rot som utvikles fra andre steder enn plantas kim-
rot.

Arr: 
Kalles også stigma. Er den hunnlige del av blomsten 
hvor pollenet lander og spirer. Hos orkidéene består 
det av en tredelt skive hvor kun to av tre arrfliker er 
fruktbare. Den tredje, loddrette fliken er omdannet 
til et rostellum (se dette). Arret inneholder svært 
klebrig limstoff som holder pollinier godt fast. 
 
Bladplate: 
Den breie flate del av et blad. 
 
Blomsterblad: 
En fellesbetegnelse for blomsternes beger- og kron-
blad.

Blomsterskaft:	
Kalles også pedicellus. Den enkelte stilk som hver 
blomst er festet til stengelen med. 
 
Blomsterstand: 
En samling av tett til forholdsvis tettsittende blom-
ster. Hos orkidéene et aks eller en klase. 
 
Buenervet: 
Alle nervene starter ved bladets basis og brer seg ut 
som en vifte, for så og samles igjen når bladet smal-
ner av mot bladspissen. 
 
Bursicula: 
En hinneagtig pung (en del av rostellum) som 
beskytter limstoffet som retinaklene er omgitt av 
mot uttørking. 
 
Callus:
Fortykket parti på indre del av epichilen. Ofte med 
tydelig gul farge hos myrflangre.
 
Caudicula: 
En fin stilk hos pollinier, som forbinder den sammen-
kittete pollenmasse med viscidiumet. Myrflangre 

mangler caudicula. 
 
Clinandrium: 
Hulrom i støvknappen, hvor den sammenkittede pol-
lenmasse ligger beskyttet. Hos Epipactis-artene er 
det formet av vingelignende staminoder. Et velut-
viklet clinadrium kan utgjøre et hinder for selvpol-
linering. 
 
Dunhår: 
Små korte og bløte hår. 

Epichil: 
Den ytre del av leppen (labellum) hos orkidéarter 
med todelt leppe. 
 
Fertil: 
Fruktbar. Kan danne avkom ved kjønnet formering. 
Vanligvis kaller vi blomstrende skudd for fertile selv 
om blomstene ikke nødvendigvis er fruktbare. 
 
Fruktknute: 
Kalles også ovarium. Den oppsvulmete del av det 
hunnlige formeringsorgan som sitter like bak (un-
der) blomsterbladene (sammenvokst av fruktblad-
ene), og inneholder frøemnene, som sitter i ett rom 
fordelt på tre frøstoler. 
 
Frøstol	(Placenta): 
Den del i en fruktknute som bærer frøene. 
 
Griffel: 
Kalles også stylus. Den smale delen som forbinder 
arret med fruktknuten.  
 
Gynostemium: 
Et organ som er særpreget for orkidéblomstene. 
Det kalles også griffelsøyle og består i at de hannlige 
(pollenbærerene) og de hunnlige (griffelen) delene 
av blomsten er vokst sammen. Hos slekta Epipactis 
er dette ganske svakt utvikla.

Hybrid:
Krysning av to eller flere forskjellige arter. Oftest in-
nenfor samme slekt. 
 
Hypochil: 
Den indre del av leppen (labellum) hos arter med 
todelt leppe. 
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Internodium: 
Stengelstykket mellom to bladfester (kne).

Jordstengel:	
Kalles også rhizom. Underjordisk, krypende del av 
planten som bærer tynne røtter og har flere anlegg 
for overjordiske skudd. 
 
Kapsel: 
Frukten hos orkidéer kalles en kapsel. Den utvikles 
fra den tørkede fruktknuten og inneholder er be-
tydelig mengde frø. Frøene spres når kapselen åpnes 
langs seks lengespalter.
 
Klase: 
Langstrakt blomsterstand med stilkete blomster. 
 
Klon: 
Mange tettstående rotskudd fra samme plante. 
 
Lansettformet: 
Blader som er mellom 3 til 4 ganger så lange som 
breie, og som er breiest omkring midten og ender i 
en spiss.

Labellum	eller	leppe: 
Det tredje av de indre blomsterblad i en orkidé-
blomst ,som er loddrett stilt og danner en landings-
plass for insekter som besøker blomsten. 
 
Median: 
Det lodrette symmetriplanet som går gjennom 
blomsten. 
 
Monosymmetrisk: 
Mono- eller ensymmetrisk blomst betyr at den ved 
loddrett deling danner to like sider, som et speilbilde 
av hverandre.

Mykorrhiza: 
Samliv mellom sopp og orkidéenes røtter (symbio-
se). Vi snakker gjerne om en type mykorrhiza som 
orkidéoid, denne er viktig under spiring av orkidé-
frøene og til utvikling av protokorm. Orkidéer kan 
også ha ektomykorrhiza med sopp og skogstrær. 
 
Nektar: 
En sukkerholdig væske som utskilles av spesielle 
kjertler (nektarier). Nektaren kan lokke insekter til å 
besøke blomstene, og derved kan pollinering skje. 
 

Nektarium: 
Spesielle nektarproduserende kjertler som sitter på 
leppen. 
 
Nerve: 
Ledningsstrenger (karstrenger) som fører vann og 
næringsstoffer rundt i planten

Oversittende	blomsterdekke: 
Kalles også epigynt. Blomsterbladene sitter på 
toppen på oversiden av fruktbladene som danner 
fruktknuten.

Petaler:
De to indre blomsterblad i en orkidéblomst som er 
sidestilte, kan også kalles kronblad
 
Pollen: 
Små korn som er hannlige, haploide spredningsor-
ganer. Hos orkidéene sitter de sammenkitta i pollin-
ier.

Pollenbærer: 
Kalles også stamen. Den hannlige del av en blomst 
som består av en pollentråd og en pollenknapp 
som inneholder pollen. Hos våre orkidéer er det 
kun en el. to pollenbærere tilbake, av de seks 
opprinnelige(hos liliopsida). De er også vokst sam-
men med griffelen (se gynostemium). 

Pollenknapp:
Kalles også anther. Det er den fertile delen av pollen-
bæreren hvor pollenet dannes. Har hos orkidéene 
pollen i pollinier.

Pollinierom: 
Hulrum i pollenknappen (pollenknapprom) hvor de 
to polliniene hos myrflangre er samlet. 
 
Pollinium: 
En kølleforma anordning av sammenkitta pollen hos 
orkidéer. Hos Epipactis-artene har polliniene et ved-
heng (viscidium) som gjør at det vil kunne klebe seg 
fast til besøkende insekter.  
 
Rostellum: 
Betyr nebb. Er en nebblignende anordning, formet 
av den loddrette arrfliken. Hos Epipactis-artene har 
den en hyllelignende form, og danner den mest 
effektive barrieren mellom den hunnlige og den 
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hannlige delen av blomsten. 

Sepaler:
De tre ytre blomsterblad i en orkidéblomst, kan også 
kalles begerblad
 
Staminodium: 
Er en ikke utviklet steril pollenbærer. 
 
Steril: 
Ufruktbar. Brukes som betegnelse på skudd som ikke 
bærer blomster, bare blader.

Stengel: 
Overordisk, opprett del av planten som bærer blad 
og blomster. 
 
Støtteblad: 
Små ikke-stengelomfattende blader som sitter like 
under blomsterstilken. 
 
Vegetativ	formering: 
Nye planter som ikke dannes ved kjønnet formering. 
I praksis dannes de hos myrflangre ved fragmenter-
ing av jordstengelen. 
 
Vegetativ: 
Plante som ikke har en blomsterbærende del. 
 
Viscidium: 
Blir også kalt retinakel. Er en klebeskive som sitter 
festet til polliniet. Viscidiet har en seig klebrig væske 
som hjelper til med å klebe polliniene fast til besøk-
ende insekter. 

Økotype: 
Planter som avviker fra arten ved at vokse på en an-
nen biotop enn hovedarten.









ISBN  978-82-998583-1-1 (TRYKT UTGAVE)


