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Sammendrag: 

Wergeland Krog Naturkart har, i samarbeid med Fredrikstad kommune, gjennomført 
skjøtselstiltak på ballastområdet Røds Brug i Fredrikstad kommune, Viken fylke. 
Skjøtselstiltakene har bestått av mekanisk rydding og kompostering av uønsket vegetasjon, 
som oppslag av osp og morell, sprøyting og fjerning av kratt med fremmedarten rynkerose, en 
bestand med parkslirekne samt en bestand med kjempebjørnekjeks. Utvalgte trær i 
strandkanten, vesentlig ask, har blitt beskyttet med netting for å unngå at de blir felt av bever. 

Det ble gjort tiltak for å prøve å reetablere forekomster av vedbeinurt og duftvikke ved å fjerne 
vegetasjon og rote fram ballastjord på kjente voksesteder, dessverre uten hell foreløpig. Et 
infomasjonsskilt ble reparert og tre andre ble fristilt. Hele området, inklusive strandlinja mot 
Glomma, ble ryddet for søppel.  

Det ble gjort en grundig kartlegging av floraen i området, og det ble laget et kart over de 13 
mest spesielle ballastplantene i området. Dette er forarbeider til en femårig skjøtselsplan for 
området, som kommunen har bestilt. Det ble utarbeidet ei mest mulig komplett artsliste fra 
Røds Brug. Lista omfatter 342 arter/taxa. 

Prosjektet er planlagt og finansiert av Fredrikstad kommune. Prosjektleder i Fredrikstad 
kommune var Line Hansen Alsaker. 

Emneord: 

Fredrikstad kommune 

Røds Brug 

Ballastplanter 

Skjøtselstiltak 

 

 

 

Forsidebilder: Røds Brug ca. 1875 (fra Østfold fylkes bildearkiv) og Røds Brug 
15.7.2019. Foto: Jan Ingar Båtvik.
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1 INNLEDNING   

Røds Brug ligger i området nord for Glombo på Kråkerøy. Dette er et påbegynt skipsverft for 
seilskuter, men verftet ble aldri ferdigstilt. Rekker med betongfundamenter er det eneste som 
vitner om stedets historie. Vegetasjonen her kan oppleves som et villnis, men en skal ikke ha 
mye botanisk kunnskap før en ser at mange arter synes fremmede. Dette har sin bestemte 
årsak, og vi må omkring 150 år tilbake i tid for å forstå sammenhengen.  

Ballastplantene på gamle Røds Brug kan betraktes som levende fornminner. De finnes både i 
store, nesten rene bestander eller som små enkeltindivider som kan være vanskelig å påvise 
om en ikke kjenner dem. I tillegg til sjelden botanikk finnes rimeligvis en dominans av mer 
triviell ugrasflora som balderbrå Matricaria perforata, hvit steinkløver Melilotus albus, 
legesteinkløver M. officinalis, åkertistel Cirsium arvense, veitistel C. vulgare, burot Artemisia 
vulgaris og rosebusker Rosa spp. Ingen av disse vekker oppsikt da de alle er forventet inventar 
på brakklagt, grunnlendt mark. 

Av mer eksotisk botanikk kan nevnes klassiske ballastplanter som valurt Symphytum officinale, 
smalsvineblom Jacobaea erucifolia, stripetorskemunn Linaria repens, vedbeinurt Ononis 
spinosa, krypmure Potentilla reptans, blåbringebær Rubus caesius, ballastknoppurt Centaurea 
nemoralis, kronvikke Securigera varia og veivortemelk Euphorbia esula. I tillegg er 
sjeldenheter som kystbjømekjeks Heracleum sphondylium ssp. sphondylium, russestarr Carex 
praecox, engstorkenebb Geranium pratense og strandsvingel Schedonorus elatior fortsatt kjent 
her den dag i dag. Hvorvidt alle har sin opprinnelse fra ballasten, er noe usikkert, men mye kan 
tyde på det. 

 

2 PROSJEKTBESKRIVELSE OG METODIKK 

Fredrikstad kommune bestilte i 2020 en 
rekke skjøtselstiltak for å ivareta 
ballastfloraen på Røds Brug. Tiltakene 
består av to hoveddeler.  

Den mest omfattende delen av 
prosjektet består av praktiske tiltak for å 
hindre gjengroing med skog, fjerning av 
innvasive fremmedarter samt 
habitatfremmende tiltak for enkelte arter 
som trues av gjengroing. Utvalgte trær 
ble kledd med netting rundt stammen for 
å hindre at de blir felt av bever. 
Informasjonsskilter ble reparert, og det 
ble plukket anselige mengder søppel. 
Det ble benyttet vanlig utstyr for 
landskaps- og trepleie som ryddesag, 
motorsag, lett traktor med frontlaster, 
presisjons-sprøyteutstyr for glyfosat og 
div. håndverktøy. 

Den andre delen av prosjektet var en 
kvalitativ og kvantitativ kartlegging av 
floraen, med kart og beskrivelse av de 
mest spesielle ballastplantene, samt en 
sammenstilling av kjente karplanter fra 
Røds Brug de siste 150 år med første- og sistefunn inklusive navn på kollektor for første 
registrering herfra. 

Firmaet Wergeland Krog Naturkart, ved Ola Wergeland Krog og Jan Ingar Båtvik, har stått for 
gjennomføringen av prosjektet. Jan Ingar Båtvik hadde hovedansvaret for de botaniske 
registreringene og Ola Wergeland Krog for skjøtselstiltakene samt rapporteringen. Line 
Hansen Alsaker i Fredrikstad kommune, var prosjektansvarlig og vår kontaktperson i 
kommunen. 

Figur 1. Røds Brug ligger ved Glomma, ikke 
langt fra Fredrikstad sentrum.  

http://wkn.no/
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Tabell 1. Tabellen over bestilte og gjennomførte tiltak på Røds Brug i 2020. 

 

 

 

Tiltak Beskrivelse 

Parkslirekne – 

fjerne dødt 

materiale 

Fjerne dødt materiale av parkslirekne slik at det blir mulig å komme til 

med glyfosat-sprøyte når den begynner å skyte. Denne bestanden ligger på 

veien fra Stene Stål og inn mot Røds Brug, men pga. stor spredningsfare 

bør den fjernes snarest.  

Parkslirekne – 

glyfosatbehandling 

Glyfosatbehandling av parkslirekne når plantene er ca. 20 cm høye og noen 

blader er fullt utviklet. Området merkes med info-plakat godkjent av 

Mattilsynet.  

Rosekratt, 

glyfosatbehandling 

Sprøyte rynkerosekrattene med glyfosat (Roundup).  

Rydde trær og 

busker 

Rydde vekk trær og busker som på sikt truer naturverdiene. Dette gjelder 

spesielt forekomsten av kirsebær/morell som sprer seg fra de gamle 

kirsebær/morelltrærne.  

Bortkjøring til kompostering internt på området, eller rett utenfor, sted 

avtales med kommunen.  

Russestarr – 

habitat-tiltak 

 

Fjerne dødt org. materiale ved russestarr-forekomsten, vesentlig valurt. 

Utvide "såbedet" bakover ca. 1 m med håp om å øke arealet av russestarr 

noe. 

Restaurere de 

hogde trærne ved 

inngangen 

Beskjære riset på de hogde trærne (Salix) ved inngangen / infotavla. Dette 

for å få fram noen større stammer for å reetablere skygge. Fjerne dødgras 

og oppslag som har økt i omfang som et resultat av hogsten. 

Flora-kartlegging Starte detaljert botanisk kartlegging, denne bør foretas 4 ganger i løpet av 

vekstsesongen. 

Beskytte trær mot 

bever 

Beskytte utvalgte og viktige trær mot bevergnag. Gjøres ved å montere stiv 

gjerdenetting omkring nederste meter. 

Skjøtsel Her vokste det vedbeinurt Ononis spinosa, som er samlebetegnelsen for 

underartene tornbeinurt og krypbeinurt, som begge fantes her tidligere. 

Skjøtsel kirsebær / 

morelltrær 

Beskjære de store kirsebær/morelltrærne som henger utover beddingen 

med tørrbakkesamfunn (for å unngå opphoping av organisk materiale). 

Rydde søppel Rydde søppel i hele området. 

Takrør – hindre 

spredning 

Etablere en sone for å hindre takrør i å spre seg vestover og innover på 

beddingen. Slås med ljå, ryddesag eller tohjuls slåmaskin. Følges opp i 

femårsplanen. 

Reparere skilt Reparere brukket informasjonsskilt ved innkjørsel, lete etter forsvunnet 

skilt (det var opprinnelig 4 små skilt, ett er brukket og ett er borte, trolig 

kastet i nærområdet). 
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3 BESKRIVELSE AV DE ENKELTE TILTAKENE 

3.1 Bekjempe parkslirekne 

Tiltak Beskrivelse 

Parkslirekne – 

fjerne dødt 

materiale 

Fjerne dødt materiale av parkslirekne slik at det blir mulig å komme til 

med glyfosat-sprøyte når den begynner å skyte. Denne bestanden ligger på 

veien fra Stene Stål og inn mot Røds Brug, men pga. stor spredningsfare 

bør den fjernes snarest. 

Parkslirekne – 

glyfosatbehandling 

Glyfosatbehandling av parkslirekne når plantene er ca. 20 cm høye og noen 

blader er fullt utviklet. Området merkes med info-plakat godkjent av 

Mattilsynet.  

 

Langs veien inn mot Røds Brug har det kommet opp en kraftig bestand av fremmedarten 
parkslirekne Reynoutria japonica. Dette er en av de mest aggressive fremmedartene som har 
kommet til landet, og er plassert i kategorien Svært høy risiko (SE). Det er nok med en bit av 
en stengel, på størrelse med en fingernegl, for at det skal vokse opp en ny plante. 

Selv om ikke arten har spredd seg til Røds Brug, er det stor fare for at arten kan spre seg dit, 
og kommunen ønsket derfor bestandet fjernet. Den sikreste metoden for å fjerne parkslirekne 
er oppgraving, men dette vil være et for stort og inngripende prosjekt her. Det ble derfor 
bestemt å drepe forekomsten med sprøytemidlet glyfosat.  

Figur 2. Forekomsten av den aggressive fremmedarten parkslirekne Reynoutria japonica 
på veien inn mot Røds Brug fra sør. Foto: Ola Wergeland Krog.   

Den 8. april 2020 ble de tørre plantedelene fjernet for bedre å komme til med sprøytemiddel. 
For å sikre at det ikke skulle følge med noen levende plantedeler, ble alt det tørre materialet 
pakket inn i en presenning og kjørt til forbrenning. 

Figur 3. Etter sprøyting den 12. september var de fleste plantene døde eller deformert. 
Foto: Ola Wergeland Krog. 
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Plantene ble individuelt sprøytet direkte på hvert enkelt blad, for å unngå unødig spredning av 
plantevernmidlet. Sprøytemidlet ble også påført ved å kutte plantestengler rett under en 
leddknute og deretter fylle stengelen med sprøytevæske. Da arten har hule stengler mellom 
leddknutene, så dette ut til å være en effektiv metode. Plantene ble sprøytet 7 ganger. Første 
gang den 30.4.2020, deretter den 7.5., 16.5., 30.5., 18.6., 29.6. og siste sprøyting den 
12.9.2020. Siste gang var det fortsatt noen få planter med grønne blader, men disse var svært 
deformert (figur 3). Behandlingen må videreføres i femårsplanen 2021 - 2026, da det er 
sannsynlig at enkelte planter fortsatt lever og vil komme igjen våren 2021.  

3.2 Bekjempe fremmedarten rynkerose 

Tiltak Beskrivelse 

Rosekratt, 

glyfosatbehandling 

Sprøyte rynkerosekrattene med glyfosat (Roundup).   

 

 

Fremmedarten rynkerose Rosa rugosa er en svært uønsket art i sterk spredning. Rynkerose 
danner opptil 2 m høye kratt som er ugjennomtrengelige og som skygger ut all annen 
undervegetasjon. Rynkerose er også fremmedartslistet i kategorien Svært høy risiko (SE). 

Metoden som ble benyttet var sprøyting direkte på bladene tidlig på året, før plantene setter 
frukt. Dette for å unngå at fugl eller mennesker får i seg nyper som inneholder 
plantevernmiddel.  

Ved planleggingen av tiltakene ble det fokusert på de ca. 4-5 store rosekrattene, men ved 
nærmere undersøkelser på første sprøytetidspunkt, ble det oppdaget flere titall mindre 
forekomster av rynkerose. Disse ble derfor også sprøytet. 

Første sprøyting ble gjort den 7.5. og deretter den 16.5. Etter første sprøyting var det fortsatt 
mange grønne blader, men generelt var plantene ganske stusselige. Etter andre gangs 
sprøyting var det så lite levende blader i forhold til stengler og røtter at videre sprøyting ikke 
ville være formålstjenlig.  Til tross for innsatsen dette året, vil det være behov for oppfølgende 
tiltak i skjøtselsplanen 2021-2026. 

Figur. 4. Rosekrattet fotografert den 16.5. viser at det fortsatt er mange grønne blader etter 
sprøytingen den 7.5. Det var en utfordring med selektiv sprøyte på bladene inne i 
rosekrattene. Foto: Ola Wergeland Krog. 
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3.3 Rydde bort trær og busker 

Tiltak Beskrivelse 

Rydde trær og 

busker 

Rydde vekk trær og busker som på sikt truer naturverdiene. Dette gjelder 

spesielt forekomsten av kirsebær/morell som sprer seg fra de gamle 

kirsebær/morelltrærne.  

Bortkjøring til kompostering internt på området, eller rett utenfor, sted 

avtales med kommunen.  

 

Rydding, bortkjøring og kompostering av trær og busker, som truer naturverdiene på Røds 
Brug, omfatter i tillegg til de unge kirsebær/morell-trærne, også de sprøytede rosekrattene, 
oppslag av osp – særlig ute på kaiområdet, rognetrær langs bedding-fundamentene samt 
spredte forekomster av høstberberris og mispelarter.  

Felling og nedkapping ble foretatt den 20. og 30. mai. Innsamling og kompostering av 
nedkappede trær og busker ble gjort den 29. juni. Lokalisering for komposthaugen ble, i 
samråd med kommunen, anlagt på områdets sørvestre hjørne, inn mot grensen til 
nabobedriften Stene Stål. Komposthaugen ble komprimert med lasteapparatet på traktoren, 
men det ble likevel en haug med høyde på ca. 3 m og flatemål på ca. 15 m

2
.  

 

 

Figur 5. Komposthaugen ble anlagt akkurat der det største krattet med rynkerose ble 
sprøytet og kappet ned. Kjøring med traktor på området var en utfordring for 
traktordekkene da det stedvis ligger forrevne og skarpe biter av jern og stål spredt utover i 
vegetasjonen. Fjerning av disse bør innarbeides i skjøtselsplanen 2021 – 2026. Foto: Ola 
Wergeland Krog. 
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3.4 Habitat-tiltak for russestarr 

Tiltak Beskrivelse 

Russestarr – 

habitat-tiltak 

Fjerne dødt org. materiale ved russestarr-forekomsten, vesentlig valurt. 

Utvide "såbedet" bakover ca. 1 m med håp om å øke arealet av russestarr noe. 

 

Russestarr Carex praecox er en av våre mest 
sjeldne planter. Den var i Norden lenge kjent 
bare fra ett voksested til, i Sør-Finland, men er 
nå også kjent fra Danmark og Sør-Sverige 
(Mossberg & Stenberg 2018). Her ute står 
russestarr på stabil ballastjord, og det er 
sannsynlig at den er kommet hit med ballasten 
på tross av at den ble oppdaget så sent som i 
1995. 

Tiltaket ble utført den 30. mai, og det ble 
benyttet ryddesag og rive samt at det ble luket 
for hånd (figur 7). Plantematerialet ble fjernet for 
at det ikke skulle øke næringsinnholdet i jorda 
bak russestarren. Særlig dominerende arter som 
valurt, mjødurt, mfl. er viktig å holde unna. Også 
skvallerkål er en alvorlig trussel mot 
artsmangfoldet på bruket. 

 

 

Figur 7. Norges eneste forekomst av russestarr trues av kraftigere vegetasjon i bakkant. 
Arten vokser bare på ei smal stripe mellom tørr pukkstein og «brutal-vegetasjonen» bak, 
og utgjør totalt bare noen få kvadratmeter. Foto: Ola Wergeland Krog. 

 

Figur 6. Russestarr i blomst. Foto: Jan 
Ingar Båtvik. 
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3.5 Restaurering av trærne ved infotavla 

Tiltak Beskrivelse 

Restaurere de 

hogde trærne 

ved inngangen 

Beskjære riset på de hogde trærne (Salix) ved inngangen / infotavla. Dette for å 

få fram noen større stammer for å reetablere skygge. Fjerne dødgras og 

oppslag som har økt i omfang som et resultat av hogsten fra bever og folk. 

 

I strandsonen ved informasjonstavla til Røds Brug sto det noen store, flerstammede trær, trolig 
selje. Disse trærne har vært viktige for å skape skygge for noen av ballastplantene som vokser 
mellom stranda og veien. Disse er kronvikke, krypmure, stripetorskemunn og engstorkenebb.  

Et par av trærne har blitt felt av bever, mens alle de andre har for ett år eller to siden blitt felt 
med motorsag. Trærne ligger i strandsonen der de falt. Det er uvisst hvem som står bak 
fellingen, men det er trolig et eksempel på ulovlig sikt-rydding. 

Fra hver av stubbene hadde det skutt opp en børste av stubbeskudd. I et forsøk på å forsere 
reetableringen av noen større trær, ble det bestemt at flesteparten av stubbeskuddene skulle 
fjernes, og at bare noen få skulle få stå igjen for å utvikle seg til større trær. 

Tiltaket ble utført den 30. april, og resultatet på en av stubbene er vist i figur 8. 

Figur 8. Stubbeskuddene, som sto som en børste fra stubbene, ble kraftig tynnet, i et 
forsøk på å påskynde framveksten av noen større trær. Fotografert 30.4. og 30.5.2020. 
Foto: Ola Wergeland Krog. 

 

3.6 Florakartlegging 

Tiltak Beskrivelse 

Flora-

kartlegging 

Starte detaljert botanisk kartlegging, denne bør foretas 4 ganger i løpet av 

vekstsesongen. 

 

I forbindelse med utarbeidelsen av en femårig skjøtselsplan for Røds Brug, ønsket kommunen 
en grundig kartlegging av floraen på den gamle ballasttomta. Kartleggingen foregikk fra våren 
og til utpå høsten 2020. Det ble utarbeidet et kart over de spesielle artene – ballastplantene- 
på området. Særlig utvalgte ballastplanter er omtalt spesielt, både historie og utviklingsforløp. 
Det ble 13 arter med på kartet mens blåbringebær fins spredt over store deler sentralt og i nord 
og vest på arealet, men gitt omtale. Engstorkenebb hører nok også til ballastplantene på Røds 
Brug, men finnes i NØ, delvis utenfor kartet.  Det er i tillegg laget en oversikt over alle 
karplanter som har blitt notert på Røds Brug helt tilbake til det eldste funnet fra 1874 
(koriander, samlet av Elling Ryan).  

Resultatet av florakartleggingen er beskrevet i et eget kapittel (kap. 4) nedenfor. 
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3.7 Beskytte trær mot bever 

Tiltak Beskrivelse 

Beskytte 

trær mot 

bever 

Beskytte utvalgte og viktige trær mot bevergnag. Gjøres ved å montere stiv 

gjerdenetting omkring nederste meter. 

 

Beveren har felt trær spredt langs hele strandkanten, mest mot nord. Det er først og fremst 
selje, osp og forvillede epletrær som har blitt felt, men også andre treslag. Men svartor, som 
det står mye av på vestsiden, får stå i fred. 

For å beskytte noen trær mot å bli felt av bever, ble det montert en ca. meter høy netting 
omkring den nederste delen av stammen. Alle asketrærne, samt noen seljer, ble beskyttet på 
denne måten.  

3.8 Skjøtselstiltak tornbeinurt 

Tiltak Beskrivelse 

Skjøtsel 

tornbeinurt 

Fjerne dødt gras og lage såbed omkring den ene gjenværende stikkelsbærbusken. 

Her vokste det vedbeinurt Ononis spinosa, som er samlebetegnelsen for 

underartene tornbeinurt og krypbeinurt, som begge fantes her tidligere. 

 

Bestanden av tornbeinurt (ssp. 
spinosa) hadde en liten, men stabil 
bestand på Røds Brug fram til 
Stene Stål i 1997 klarte å legge 
stålplater og stålkonstruksjoner 
over bestanden. Etter at disse ble 
fjernet, var det fram til ca. 2010 kun 
et par planter i året her ute.  

Det ble i 2020 gjort en innsats ved 
å blottlegge ballastjord og fjerne 
den tette bestanden av skvallerkål, 
som hadde overtatt på det siste 
kjente voksestedet for tornbeinurt. 
Dette var inntil en busk med røde 
stikkelsbær inntil et av 
betongfundamentene. Vi håpet på 
denne måten å aktivere eventuelle 
spiredyktige frø for å gjenskape 
denne sjeldenheten på Røds Brug. 
Imidlertid lyktes vi ikke med dette 
forsøket da ingen planter viste seg 
dette året. 

3.9 Skjøtselstiltak morelltrær 

Tiltak Beskrivelse 

Skjøtsel 

morelltrær 

Beskjære de store kirsebær/morelltrærne som henger utover beddingen med 

tørrbakkesamfunn (for å unngå opphoping av organisk materiale). 

 

De store trærne sørvest i området som står langs den vestligste beddingen (rekka med 
betongfundamenter), ble artsbestemt til morell Prunus avium da løvet sprang ut. Trærne truer 
med å skygge ut tørrbakkesamfunnet de står ved siden av og delvis henger over. Bladene som 
faller av om høsten vil dessuten føre til opphoping av organisk materiale og på den måten 
medføre en uønsket endring av vekstforholdene. 

Figur 9. Blottlegging av ballastjord i et forsøk på å 
få tornbeinurt til å spire. Foto: Ola Wergeland Krog. 
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Beskjæringen ble gjort den 30. mai, og grener og små trær ble kjørt til kompostering den 29. 
juni. Fotografering av tiltaket ble dessverre uteglemt, men det ble tatt bilder av lokaliteten den 
16. mai 2020 (figur 10). 

 

 

Figur 10. Flere store morelltrær kaster skygge på tørrbakkesamfunnet mellom 
betongfundamentene. Disse ble beskjært den 30. mai 2020. Foto: Ola Wergeland Krog. 

3.10 Rydde søppel 

Tiltak Beskrivelse 

Rydde 

søppel 

Rydde søppel i hele området. 

 

Det er to store kilder til forsøpling av Røds Brug. Plast og 
annet søppel blåser inn fra Stene Stål AS som ligger rett 
sør for området. Den andre store kilden til forsøpling 
skjer langs elvebredden. Her driver det inn mye plast, 
isopor, mm. Dette er det verste området å rydde, da det 
her ligger lag på lag fra mange år tilbake. Spesielt 
krevende er det å plukke små isoporfragmenter og 
enkelt-kuler av isopor. 

Det ble plukket søppel i flere omganger utover 
sommeren. Hver gang vi besøkte området hadde det 
blåst inn ny søppel, særlig fra Stene Stål, som for tiden 
driver med opprydding for å flytte bedriften til Øra 
industriområde. 

Plukking av søppel bør legges inn som en årlig aktivitet i 
den femårige skjøtselsplanen 2021 – 2026 for Røds 
Brug. 

Figur 11. Søppelplukking 
foregikk hele sommeren. Foto: 
Ola Wergeland Krog. 
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3.11 Takrør – hindre spredning 

Tiltak Beskrivelse 

Takrør – 

hindre 

spredning 

Etablere en sone for å hindre takrør i å spre seg vestover og innover på beddingen. 

Slås med ljå, ryddesag eller tohjuls slåmaskin. Følges opp i femårsplanen. 

 

Takrør Phragmites australis fra det fuktige området i øst sprer seg oppover på den østre 
beddingen og tørrbakkesamfunnet der. Det ble for en del år siden gjort forsøk med kjemisk 
bekjempelse av takrørskogen her, men forsøket ble ikke fulgt opp og i dag er det ikke mulig å 
se effekter av tiltaket.  

Takrørskogen ble i år slått med ryddesag i et belte på 3-4 meter langs den østre beddingen. 
Slått av takrør bør følges opp i den femårige skjøtselsplanen 2021 – 2026 for Røds Brug. 

 

3.12 Reparere skilt 

Tiltak Beskrivelse 

Reparere 

skilt 

Reparere brukket informasjonsskilt ved innkjørsel, lete etter forsvunnet skilt (det var 

opprinnelig 4 små skilt, ett er brukket og ett er borte, trolig kastet i nærområdet). 

 

Fire små skilt langs 
innkjørselen til Røds Brug er 
satt opp for å informere om 
hensynssonen til 
ballastområdet, og at det er 
forbudt å tømme søppel og 
andre masser på den siden 
av veien. Ett av skiltene var 
brukket ned og ett så ut til å 
være fjernet. 

Det brukne skiltet ble reparert 
i mai 2020, mens det skiltet 
som var antatt fjernet, ble 
gjenfunnet i god behold, men 
fullstendig inngrodd i et 
vierkratt. Alle skiltene ble 
fristilt. Gjengroingen i 
kantsonen går fort, så 
fristilling av skiltene bør inngå 
som en del av den femårige 
skjøtselsplanen. 

 

3.13 Bekjempe kjempebjørnekjeks 

Etter at skjøtselstiltakene var bestilt og igangsatt, ble det oppdaget en stor bestand av 
kjempebjørnekjeks Heracleum mantegazzianum helt nede i det sørvestre hjørnet av området. 
Denne er også ansett som svært invasiv og plassert i kategorien Svært høy risiko (SE). Etter 
anmodning fra kommunen ble denne sprøytet med glyfosat. Plantene ble sprøytet i 3 
omganger direkte på bladene. Det ble også fylt glyfosat i de hules stilkene, på samme måte 
som det ble gjort på parkslirekne. Effekten av tiltaket var meget god, og det antas at hele 
bestanden nå er død. Tiltaket bør imidlertid følges opp i den femårige skjøtselsplanen for 
området da det er stor sjanse for at arten har satt frø de foregående årene, og at disse kan 
spire neste år.

Figur 12. Informasjonsskiltene langs bomveien inn til 
Røds Brug ble fristilt og reparert. Foto: Ola Wergeland 
Krog. 
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Figur 13. Bestanden av kjempebjørnekjeks ble sprøytet selektivt 3 ganger direkte på og 
under bladene samt at det ble fylt sprøytemiddel i avskårne, hule plantestengler. Øverste 
bilde tatt 18.6.2020 og det nederste den 11.9.2020.  Foto: Ola Wergeland Krog. 
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4 FLORAEN PÅ RØDS BRUG 

Tiltak Beskrivelse 

Flora-kartlegging Starte detaljert botanisk kartlegging, denne bør foretas 4 ganger i løpet av 

vekstsesongen. 

 

Røds Brug er kjent som trolig den mest interessante og intakte ballastplassen i landet. 
Botanikere fra både inn- og utland har valfartet til stedet for å oppleve de mange sjeldne 
planteartene som fortsatt står her. Flere av sjeldenhetene har forsvunnet, også i nyere tid, men 
fortsatt har området en helt spesiell flora som er botanisk meget interessant, men kanskje like 
mye en levende kulturarv fra seilskutetiden og fra Fredrikstads storhetstid som «Plankebyen» 
framfor noen. Det må nesten betraktes som et under at stedet har fått ligge omtrent i fred i over 
hundre år.  

Fredrikstad kommune har i mange år lagt ned mye ressurser i å bevare området for ettertiden. 
Kommunen har i den forbindelse bestilt et forslag til en femårig skjøtselsplan for området. I den 
forbindelse har det blitt behov for en oppdatert oversikt over floraen på Røds Brug. Kartlegging 
av floraen ble gjennomført ved seks besøk i løpet av 2020, fra 31.3. til 28.8.2020, og resultatet 
av kartleggingen presenteres nedenfor i kart og bilder. Totalt 342 arter/taxa ble funnet ved 
feltarbeidet samt ved søk i offentlige herbarier, men det fins nok flere arter knyttet til litteratur, 
krysslister, private samlinger og notater.  

 

Figur 14. Både ‘Græsvig Brug’ og ‘Røds Brug’ var viktige utskipningshavner for trelast i 
Fredrikstad-området, de lå for øvrig på hver sin side av Glomma. Bildet er fra Røds Brug 
ca. 1880 (fra Østfold fylkes bildearkiv). 

 

4.1 Omtale av særlig verdifulle ballastplanter på Røds Brug 

Ballastplantene på gamle Røds Brug fremstår i dag som levende fornminner. De finnes enten i 
store, nesten rene bestander eller som små enkeltindivider som kan være vanskelig å påvise 
om en ikke kjenner dem. I tillegg til sjelden botanikk, finnes rimeligvis en dominans av mer 
triviell ugrasflora som ugrasbalderbrå, hvitsteinkløver, legesteinkløver, åkertistel, veitistel, burot 
og takrør. Flere av disse er uønskede og gjenfinnes på fremmedartslista som problematiske 
(Artdatabanken 2018). Vi har også representanter fra nyere tid og som vi aktivt ønsker å 
bekjempe da de invaderer aggressivt norsk natur og er høyt rangert på denne 
fremmedartslista. Eksempler på slike er parkslirekne, kanadagullris, kjempebjørnekjeks, 
rynkerose og flere kunne vært nevnt. Av mer eksotisk botanikk kan nevnes klassiske 
ballastplanter som valurt, smalsvineblom, stripetorskemunn, vedbeinurt, krypmure, 
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blåbringebær, ballastknoppurt, kronvikke og veivortemelk. I tillegg er sjeldenheter som 
duftvikke, kystbjørnekjeks, krysningen piggtistel x nikketistel, russestarr og strandsvingel kjent 
herfra i nyere tid. Nedenfor følger kart (figur 16) samt omtale av de 14 mest interessante 
ballastplantene på Røds Brug. Rekkefølgen av artene er satt opp alfabetisk etter norske navn. 

 

Figur 15. Røds Brug fotografert med drone den 1. april 2020. Det øverste bildet er tatt fra 
øst og det nederste fra vest. Foto: Ola Wergeland Krog. 
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Figur 16. Kartet viser hovedutbredelsen av de 13 utvalgte ballastplantene slik situasjonen var i 
2020. Det er disse plantene som fortsatt er med på å gjøre Røds Brug til et både botanisk- og 
kulturhistorisk meget interessant område. I tillegg må vi regne blåbringebær og engstorkenebb 
som aktuelle ballastplanter herfra. Blåbringebær er vanlig mange steder, men ikke sammen 
med takrør, mens engstorkenebb fins i NØ, delvis utenfor kartet. 
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4.1.1 Ballastknoppurt Centaurea nemoralis 

Denne knoppurten har vært misforstått en tid da den minner svært om vestlandsplanten 
svartknoppurt Centaurea nigra og lenge vært ansett som en underart av denne. I nyere tid 
(etter 2005) har den fått artsrang da de svarte kurvdekkbladene under kurven er annerledes 

enn hos svartknoppurt. Arten har 
vært notert som en ballastplante her i 
landet tidligere, bl.a. fra Fredrikstad i 
1909, men i dag er den bare kjent 
årlig fra Røds Brug i Norge. Herfra 
ble den notert første gang nær 
Glomma i bra bestander i 1994 (J.I. 
Båtvik & S. Åstrøm, Hrb. O). Den har 
sannsynligvis stått her i mange år da 
bestanden syntes veletablert da den 
ble oppdaget. Det finnes 13 
opplysninger om ballastknoppurt fra 
Røds Brug i Artsdatabanken (per 
12.2020), men hvor neppe oversikten 
er komplett pga. den nye 
oppfatningen av denne forekomsten 
som egen art.  

Foto: Røds Brug 6.8.2019, JIB. 

 

 

4.1.2 Duftvikke Vicia tenuifolia 

Duftvikke ble «plutselig» oppdaget på Røds Brug etter at Stene Stål tilsynelatende urettmessig 
brøt seg gjennom gjerdet mellom bedriften og 
friluftsområdet i nord og la igjen en stor jordhaug 
inne på Røds Brug-tomta. Dette medførte 
imidlertid til at det kom til syne en flott bestand av 
duftvikke i jordhaugen. Nå er duftvikke aldri notert 
tidligere fra Røds Brug, men annen forklaring enn 
at gamle frø må ha blitt aktivert fra ballastjorda da 
den ble gravd i, er vanskelig å tenke seg. Så kan 
man jo undres over hvor mange arter som aldri 
ble notert fra Røds Brug da ingen var der for å 
lete etter spennende ballastplanter når slike 
enkeltarter dukket opp, kanskje bare ved én 
eneste anledning. 

Duftvikke er en art som ikke observeres årlig i 
Norge på de drøyt 10 lokaliteter hvor arten 
tidligere er notert. På Røds Brug ble duftvikke 
notert første gang i 2008 (Bård Haugsrud & J.I. 
Båtvik, Hrb. O) og ble sist sett i 2010. Det ble 
særlig i 2020 gjort forsøk på å fjerne skvallerkål 
og grave i jordhaugen hvor duftvikke fantes 
tidligere i håp om å aktivere noe av frøbanken til 
denne sjeldenheten, men uten resultat.  

Foto: Røds Brug 6.6.2008, JIB. 
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4.1.3 Kronvikke Securigera varia 

Kronvikke er en art som regnes for å ha kommet til Norge både med ballast og som fôrplante. 
På Røds Brug har den enkelte år en usedvanlig flott forekomst langs elvebredden i nordøst, 

slik som i 2020. Arten står i 
grusen, og den trenger litt 
skygge for at fuktigheten skal 
holde seg tilstrekkelig høy. Her 
har beveren gjort mye ugagn i 
å felle flere viktige skyggetrær 
for forekomsten ved siden av 
at det er fjernet ytterligere trær 
av folk i dette området.  

På Røds Brug ble kronvikke 
notert første gang i 1936 (Nic. 
Stabenfeldt, Hrb. O), og arten 
er notert på Artsobs 12 ganger 
herfra (per 12.2020). Den 
finnes årlig på Røds Brug, men 
enkelte år ganske sparsomt. I 
2020 hadde kronvikke et svært 
godt år her ute.  

Foto: Røds Brug 2.8.2007, JIB. 

 

 

 

 

4.1.4 Krypmure Potentilla reptans 

Dette er en av klassikerne blant norske ballastplanter. Krypmure har lange tradisjoner som 
medisinplante mot blodsykdommer i Europa, men fantes ikke her i landet før ballasttrafik-ken 
brakte den hit (Båtvik 1999). På Røds Brug finnes den på flere tørre steder der den ikke 

konkurreres ut av grovere 
vegetasjon. Krypmure 
vokser, som navnet skulle 
tilsi, krypende, og den finnes 
helst på stenete steder lite 
egnet for annen plantevekst.  

Krypmure har en av fylkets 
fineste forekomster på Røds 
Brug, mens den ellers i 
Østfold opptrer ustabilt. På 
Røds Brug ble den konstatert 
første gang i 1887 (Edvard 
Ellingsen, Hrb. Gøteb.) og er 
nevnt fra Røds Brug hele 22 
ganger senere (per 12.2020). 
Foto: Røds Brug 4.8.2011, 
JIB. 
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4.1.5 Kystbjørnekjeks Heracleum sphondylium ssp. sphondylium 

Denne staselige skjermplanten hører mer til Sør- og Vestlandets flora her i landet. I Østfold 
nevnes funn av kystbjørnekjeks fra ca. 10 lokaliteter gjennom alle tider, men hvor arten bare 
årvisst forekommer på Røds Brug. Den forekommer langs bekken i øst og langs stien i nord 
nær Glomma, men også en bit inne nær betongelementene i nord. Arten kjennetegnes bl.a. 

ved de ulike størrelsene på 
kronbladene ytterst i 
skjermen. 

Den er kjent som ballast-
plante også fra Øra ved 
Fredrikstad (1891) og fra 
Halden (1955). På Røds 
Brug ble den trolig tidligst 
registrert i 1958 (Gunnar 
Hofstad, Hrb. O), men 
etiketten er upresis på 
finnestedet. Det er grunn til å 
tro at den har stått her en del 
lenger da ingen ny 
ballastjord er tilført området 
på den tid eller senere. På 
Artsobs er i alle fall arten 
tydelig nevnt fra Røds Brug 
5 ganger (per 12.2020). 
Foto: Røds Brug 27.7.2015, 
JIB. 

 

4.1.6 Piggtistel x nikketistel Carduus acanthoides x nutans 

Denne krysningen har skapt 
en del hodebry i flere år. 
Både nikketistel (tidligst 
1889, Edvard Ellingsen, Hrb. 
Gøteb.) og piggtistel (tidligst 
1898, Elling Ryan, Hrb, 
TRH) er kjent fra Røds Brug 
flere ganger siden 
oppdagelsen. I dag ser det 
ut som det bare er 
krysningen mellom disse to 
som finnes der. Forslag om 
innblanding av krusetistel C. 
crispus er også lansert, men 
kanskje tvilsomt. Hybrid 
mellom pigg- og nikketistel, 
som de siste studier av 
denne forekomsten tyder på, 
er i så fall bare kjent fra 
Røds Brug i Norge.  

I 2020 fantes bare to usle 
eksemplarer av denne 
rariteten på Røds Brug da 
frøbanken hos krysninger 
gjerne er svak. 

Foto: Røds Bruk 20.6.2010, 
JIB. 
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4.1.7 Russestarr Carex praecox 

Dette halvgresset ble oppdaget på Røds Brug så sent som i 1995 (Berg 1996). Arten må ha 
stått her noen år da det den gang ble oppdaget relativt veletablerte bestander, men den er lett 
å overse mellom annen vegetasjon. Oppdagelsen var en sensasjon da russestarr ikke var 

kjent her i landet tidligere. Den er 
faktisk så sjelden av den i 
Skandinavia bare er kjent innført 
fra enkelte steder i Sør-Finland og 
senere også i Sør-Sverige og 
Danmark (Mossberg & Stenberg 
2018) i tillegg til Røds Brug på 
Kråkerøy.  

Her ute står russestarr på stabil, 
men grunn ballastjord i kanten av 
et felt med grov grus i nord. Det er 
sannsynlig at den er kommet hit 
med ballasten på tross av at den 
ble oppdaget i så vidt ny tid da 
ingen jordhaug er kjent tilført 
området i ettertid. I tillegg 
representerer forekomsten landets 
eneste starr innkommet med 
ballast (det finnes drøyt 100 starr-
arter i Norge) og er således 
ytterligere oppsiktsvekkende. På 
Artskart finnes 18 innlegg om 
russestarr, som åpenbart er en 
morsom art mange ønsker å se.  

Foto: Røds Brug 15.5.2008, JIB. 

 

 

 

4.1.8 Smalsvineblom Jacobaea erucifolia 

Denne svineblommen er en av landets sjeldneste. Den finnes i dag bare årvisst på Røds Brug  
i Norge. Den ble samlet første gang i 1901 (Anton 
Landmark, Hrb. O), trolig herfra selv om etiketten 
bare angir ‘Ballastplass på Kragerøen’ som 
lokalitet. Senere er den angitt 30 ganger fra Røds 
Brug (per 12.2020). Smalsvineblom ligner 
landøyda J. vulgaris, men er mye mindre og med 
mindre flikete blader. I dag finnes den spredt over 
et relativt stort areal. Med sine gule blomster 
dominerer den plantedekket sentralt i området når 
den i juli og august har sin beste blomstringstid.  

Som en kuriositet ble den rødlistete sommer-
fuglen, karminspinner Tyria jacobaeae, funnet 
på smalsvineblom som vertsplante i 1996 
(Wergeland Krog 1997, 1999). Dette er en 
sommerfugl som i Norge bare er kjent i større 
bestander fra Rauer i Onsøy. Der finnes den på 
landøyda som er dens primære vertsplante. 
Karminspinner er ansett som sterkt truet (EN) på 
den norske rødlista (Artsdatabanken 2015).  

Foto: Røds Brug 5.8.2008, JIB. 
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Den nasjonalt sterkt truete 
karminspinneren kan også 
benytte smalsvineblom som 
vertsplante, et viktig argument i 
forvaltningen av artene på 
Røds Brug.  

Foto: Rauer, Onsøy (imago og 
larve) 29.6. 2016, JIB. 
 

 

 

4.1.9 Strandsvingel Schedonorus elatior 

Strandsvingel er et grovt gras som trives med sand- og 
grusjord, gjerne nær vannet. Den finnes også på sjøstrender. 
Arten er ikke vanlig noe sted i Østfold, men registrert fra 
omkring 25 lokaliteter, dog ikke årvisst forekommende på 
disse. Den danner store tuer og er ganske dekorativ med sine 
hengende blomsterstander. 

På Røds Brug ble strandsvingel oppdaget så sent som i 1994 
(J.I. Båtvik & Svein Åstrøm, Hrb. O). Senere er den notert 
herfra 6 ganger, ifølge Artskart (per 12.2020). Arten 
forekommer mest langs Glomma i vest, hvor den kan 
dominere grasvegetasjonen, men det fins også fine bestander 
langs stien i nord.  

Foto: Røds Brug 25.6.2020, JIB. 

 

 

 

4.1.10 Stripetorskemunn Linaria repens 

Denne arten er en typisk ballastplante som er kjent fra de fleste ballastplasser i Østfold. Den 
har også enkelte steder klart å spre seg til stenete områder langs jernbanen. Artens blomster 
er lett gjenkjennelig med de fiolette årene på hvit bunn. Den trives der det er tørr sand med 
god drenasje der konkurrentene har vanskelig for å etablere seg. 

På Røds Brug finnes den flere steder både nær elva og i spredte bestander omkring 
betongelementene. Flere eksemplarer står 
også ved inngangen til stålbedriften Stene 
Stål. Stripetorskemunn ble først samlet i 
1880 (Emil Poulsson, Hrb. O). På Artskart 
fins 27 innlegg om stripetorskemunn fra 
Røds Brug (per 12.2020), åpenbart hyppig 
forekommende.  

I 1986 ble også krysningen mellom 
stripetorskemunn og lintorskemunn Linaria 
vulgaris funnet her ute (Tore Ouren, Hrb. 
O). Krysningen er ustabilt forekommende 
og synes ikke å ha blitt observert de siste 
tre år. Den har hatt sine sikreste 
forekomster nær murveggen på sørsida av 
Stene Stål-bygget og langs veien ned til 
den gamle Glombobrakka. Denne brakka 
brant i 1984, og denne krysningen kunne 
finnes nær betongplattingen denne brakka 
var bygd på, utenfor tomtene til Røds Brug. 

Foto: Røds brug 5.8.2008, JIB. 
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4.1.11 Valurt Symphytum officinale 

Valurt er en gammel medisinplante med lange 
tradisjoner i Europa. Planta var kjent for å kunne 
hele sår.  

På Røds Brug finnes den i dominerende bestander 
mange steder, både med fiolette, røde og hvite 
albinoblomster. Arten er karakteristisk og velegnet 
å vise fram for folk som en interessant kulturplante 
som opptrer på Røds Brug med trolig den flotteste 
og største bestanden i Østfold. Det er også valurt 
som gjør mest av seg her ute blant ballastplantene 
med sin betydelige størrelse.  

Så langt museene er undersøkt, ble arten samlet 
første gang i 1902 (Anton Landmark, Hrb. O), og 
den er samlet med jevne mellomrom helt opp til 
våre dager. Arskart nevner arten 25 ganger fra 
Røds Brug (per 12.2020)  

Foto: Røds Brug 2.8.2007, JIB. 

 

 

 

 

 

 

4.1.12 Vedbeinurt Ononis spinosa 

En av de nasjonalt mest sjeldne arter fra Røds Brug er vedbeinurt som omtales som en sterkt 
truet (EN) art i Norge (Artsdatabanken 2015). Arten kjennes som to underarter, tornbeinurt O. 
s. ssp. spinosa og krypbeinurt O. s. ssp. procurrens, hvor begge er kjent fra Røds Brug. 
Førstnevnte ble samlet første gang i 1892 (Anton Landmark, Hrb. O), og den sistnevnte i 1879 
(Edvard Ellingsen, Hrb. Göteb.). Det ser ut til at krypbeinurt ikke er sikkert påvist her ute etter 
1986, mens tornbeinurt ser ut som har vært her fram til 2010 (Artskart 2020).  

Mellom 1997 og 2010 har det på Røds Brug bare 
vært et par individer å finne årlig da forekomsten, 
som talte et 10-talls småbusker ble desimert 
betraktelig av henslengte metallplater og 
stålkonstruksjoner fra bedriften Stene Stål (oppslag i 
Fredriksstad Blad 12.6.1997).  

I 2020 ble det gjort en innsats ved det siste kjente 
voksestedet for vedbeinurt ved å fjerne skvallerkål 
og andre ugress fra voksestedet. Torvene som 
denne invasive skjermplanten har skapt på stedet 
ble også fjernet slik at blottlagt jord kom til syne. Vi 
håpet på denne måten å aktivere eventuelle 
spiredyktige frø for å gjenskape denne sjeldenheten 
på Røds Brug. Imidlertid lyktes ikke dette forsøket 

da ingen vedbeinurt viste seg i 2020, men kanskje 
neste år.  

Røds Brug var Østfolds eneste voksested for denne 
arten i mange tiår, mens i 2019-2020 er vedbeinurt 
(hovedarten) kjent fra Øra ved Fredrikstad. 
Bestemmelsen til underart synes uklar da begge 
underartene er foreslått for denne forekomsten. 

Foto: Røds Brug 2.8.2007, JIB. 
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4.1.13 Veivortemelk Euphorbia esula 

Denne litt uanselige, 
helgrønne planten er 
mange steder i landet 
innkommet med 
ballastjord før 1900. 
Den kan også etablere 
seg innerst i 
strandsonen i fjæra der 
områdene er påvirket 
av nitrogenrik tang.  

Veivortemelk opptrer 
også i minst to 
underarter, en 
smalbladet (ssp. 
tomassiniana) og en 
bredbladet (ssp. esula) 
variant, men det er 
bare den smalbladete 

varianten som er kjent fra Røds Brug, i den grad kollektene er bestemt til underart. I tillegg 
nevnes også en variant med hybridopprinnelse, men ikke fra Røds Brug (Lid & Lid 2005). 

Fra Røds Brug ble arten samlet i 1898 (Elling Ryan, Hrb. TRH), og Artskart i dag viser at den 
er registrert fra Røds Brug 14 ganger.  Veivortemelk finnes spredt på Røds Brug i dag, men 
med tyngdepunkt omkring steinhaugen sentralt i vest og i enga sammen med smalsvineblom 
og knoppurt. Foto: Røds Brug, 20.6.2010, JIB. 

 

4.1.14 Blåbringebær Rubus caesius (ikke på kart) 

Denne spesielle bringebærarten, med blå, velsmakende frukter, er kjent på få steder i fylket 
hvor det er magert og steinet underlag. Rundt betongelementene på Røds Brug er det mye 
grus og grunnlendte forhold velegnet for blåbringebær. Arten finnes også i begynnelsen av 
stien inn i området. Da arten finnes spredt omkring på store deler av Røds Brug, ble den ikke 
inntegnet på kartet i figur 16. Arten regnes som opprinnelig i Norge (kjent før 1800), men er 
trolig spredt med ballastjord til nye steder. Den er så sjelden at den rødlistes nasjonalt som 
nær truet (NT). Blåbringebær er relativt lite samlet i Østfold da arten er piggete og derfor trolig 

underrepresentert i 
herbariene. Fra Røds 
Brug fins det store 
bestander av arten, av 
de største i Østfold, 
noe vi ikke var klar 
over før i 1986 da 
Øivind Johansen fra 
Onsøy sendte et 
herbarieeksemplar til 
Hrb. O.  

I Artsdatabanken er 
blåbringebær omtalt 
fra Røds Brug ved 17 
anledninger (per 
12.2020).  

Foto: Røds Brug 
9.8.2016, JIB. 
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4.2 Fremmedartsvurdering og skjøtsel 

Som nevnt har ballastplanter i Norge en relativt kort historie da ballastdumping på land ikke ble 
vanlig før påbudet kom i 1864 med forbud mot å «skyte 
ballast» (uttrykk for å dumpe ballast) på sjøen i og omkring 
havnene i Norge.  

Flere av artene her er til dels svært sjeldne og truete, men 
er ikke aktuelle kandidater for rødlistevurdering da rødlista 
for arter i Norge er beregnet på arter vi tror har oppholdt 
seg her før år 1800 (Artsdatabanken 2018). Dette betyr at 
de fleste av våre levende kulturminner, i form av 
eksisterende ballastplanter, kategoriseres som 
fremmedarter, med ulik rangering, såfremt vi tror de ikke 
var etablert i Norge før 1800. Vi har også enkeltarter vi tror 
har hatt tilhold her også før 1800, og som derfor får 
rødlistekategori. Av utvalget på 14 arter, og som vi vil 
arbeide for å beholde innenfor arealene på Røds Brug, 
finnes derfor både fremmede og rødlistete arter, se 
artslista i tabell 2.  

Vi opplever imidlertid at fremmedartene ikke har skapt problemer i de mer enn 100 år de har 
forekommet på Røds Brug på tross av rykte som problemart. Ved bruk av Røds Brug som 
turområde må det kontinuerlig vurderes hvordan de ulike artene opptrer i forhold til at 
ballastplantene får tilstrekkelige livsvilkår og at enkeltarter ikke får dominere til ulempe for 
øvrige hensyn i et friluftsområde tilrettelagt for noe ferdsel.  

4.3 Artsliste over floraen på Røds Brug  

I forbindelse med dette prosjektet ble det i vekstsesongen 2020 gjennomført en kvalitativ og 
mest mulig kvantitativ kartlegging av floraen på Røds Brug. Hovedansvaret for denne delen av 
arbeidet/rapporten har botaniker og biolog Jan Ingar Båtvik.  

I forbindelse med kartleggingen ble det også gjort en ny gjennomgang av hva som finnes i 
offentlige samlinger og offentlige databaser i Norge, samt hva som finnes belagt ved 
Naturhistorisk Museum i Gøteborg fram til desember 2020 (og som ikke er med på Artskart). 
Nedenfor presenteres ei alfabetisk artsliste etter norske navn. I tillegg fins opplysninger om: 

Vitensk. navn/kategori: Vitenskapelig navn samt rødliste- / fremmedartkategori 

Ant.: Antall noteringer i offentlige samlinger/museer fra Røds Brug 

Første - siste: Første og siste kjente notat fra disse samlingene 

Førsteregistrator: Første registrator knyttet til det eldste notatet/belegget 
Obs.type: Om registreringene stammer fra innsamlinger (Blg – belegg) som oppbevares i 
naturhistoriske museer (museet er angitt i forkortelse – se ramme over) eller bare et publisert 
notat (Obs), i så fall via Artskart eller Biofokus. Flere arter 
har både innsamling og observasjon. 

Lista omfatter 342 arter/taxa registrert fra Røds Brug. Nå 
finnes det sikkert flere innsamlinger herfra da enkelte 
innsamlinger har en upresis lokalisering, men som ved 
nærmere studier stammer fra Røds Brug. Så fins ganske 
sikkert opplysninger fra litteraturen og krysslister, i tillegg til 
upubliserte notater ulike steder, gjerne av temmelig 
alminnelige arter, som ingen så langt har spesielt notert fra 
Røds Brug.  

 

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

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

Museer/kilder: 
Obs = observasjon, Artskart 
Innsamling/belegg ligger i 
følgende naturhist. museer: 
O = Naturhist. museum, Oslo  
TRH = NTNU, Trondheim  
BG = Univ./mus. i Bergen 
GB = Nat.hist.mus. Gøteborg 
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Tabell 2. Komplett artsliste så langt den er kjent med norske og vitenskaplige navn, 
rødliste / fremmedartskategori, antall observasjoner i offentlige databaser, eldste og 
yngste funn, navn på første finner samt type observasjon (belegg / notat). Der en 
innsamling foreligger er hvilket museum denne oppbevares gitt, se nærmere forklaring 
over. 

Norsk navn Vitenskapelig navn/kategori Ant.  Første-siste Førsteregistrator Obs.type 

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

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

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

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

bakkemynte Acinos arvensis (LC) 1 1890 Edvard Ellingsen BlgGB 

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

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

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

ballastmaure Galium tricornutum (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

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

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

bergfletteveronika Veronica hederifolia (LO) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

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

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

bergsvineblom Senecio sylvaticus (LC) 1 1968 Tore Ouren BlgO 

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

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

blankveronika Veronica polita (NK) 1 1901 Elling Ryan BlgTRH 

bleiktorskemunn Linaria supina (NR) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

bleikurt Hypecoum pendulum (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

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

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

blåmure Sherardia arvensis (RE) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

blåmyske Asperula arvensis (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

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

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

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

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

brudespirea Spiraea ×arguta (LO) 1 2020 A. Sporild Olsen, S. Vatne 
Gustavsen, B. Haugsrud 

Obs 

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

bruskmelde Atriplex glabriuscula (LC) 1 1900 Elling Ryan BlgTRH 

bukkehornkløver Trigonella foenum-graecum 
(NR) 

1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

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

byhøymol Rumex obtusifolius (LC) 1 1898 Elling Ryan BlgTRH 

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

bysaltgras Pseudosclerochloa rupestris 
(NR) 

2 1901 Elling Ryan BlgTRH 

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

duftvikke Vicia tenuifolia (NK) 3 2008-2010 Bård Haugsrud, J.I.I. Båtvik BlgO, Obs 
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Norsk navn Vitenskapelig navn/kategori Ant.  Første-siste Førsteregistrator Obs.type 

dunmjølke Epilobium parviflorum (NR) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

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

dvergkattost Malva pusilla (LO) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

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

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

engelskkarse Nasturtium officinale (NK) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

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

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

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

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

engreverumpe Alopecurus pratensis (LC) 2 2008 Svein Åstrøm Obs 

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

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

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

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

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

Obs 

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

fargereseda Reseda luteola (NK) 1 1887 Edvard Ellingsen BlgGB 

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

finkefrø Neslia paniculata (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

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

Obs 

fjell-
løvetanngruppa 

Taraxacum stenoglossum (NK) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

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

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

flikkjempe Plantago coronopus (NR) 1 1901 Elling Ryan BlgTRH 

flisenonsblom Lysimachia foemina (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen Obs 

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

franskvikke Vicia narbonensis (NR) 1 1890 Edvard Ellingsen BlgGB 

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

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

fugleklo Ornithopus sativus (NK) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

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

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

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

geitrams Chamaenerion angustifolium 
(LC) 

2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

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

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

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

gravbergknapp Phedimus spurius (SE) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 

greinmjølke Epilobium roseum (NR) 3 1901 Elling Ryan BlgTRH 

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

grønnpil Salix ×fragilis (HI) 3 2010-2020 Bård Haugsrud Obs 
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Norsk navn Vitenskapelig navn/kategori Ant.  Første-siste Førsteregistrator Obs.type 

grå sølvmure Potentilla neglecta (LC) 3 1996-2018 S. Åstrøm, O.M. Wergeland 
Krog 

BlgO, Obs 

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

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

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

gulflatbelg Lathyrus pratensis (LC) 3 2019-2020 K. Adelsten Jensen, Eli 
Sørensen 

Obs 

gullkrage Glebionis segetum (LC) 2 1879-1910 Edvard Ellingsen  BlgGB 

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

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

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

gulmaure x 
stormaure 

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

gåsemure Potentilla anserina anserina 
(LC) 

1 2019 John Sandve, Kåre A. Lye Obs 

hagekjørvel Anthriscus cerefolium (LO) 1 1890 Edvard Ellingsen BlgGB 

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

Obs 

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

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

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

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

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

hareøre Bupleurum rotundifolium (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

hasselbjørnebær Rubus wahlbergii (LC) 1 1986 Øivind Johansen BlgO 

havbendel Spergularia media (LC) 1 1901 Elling Ryan BlgTRH 

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

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

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

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

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

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

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

humle Humulus lupulus (LC) 1 1912 Hartvig Johnsen BlgO 

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

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

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

hundesennep Descurainia sophia (LC) 1 1910 Hartvig Johnsen Blg 

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

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

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

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

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

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

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

italiaraigras Lolium multiflorum (LO) 1 1901 Elling Ryan BlgTRH 
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Norsk navn Vitenskapelig navn/kategori Ant.  Første-siste Førsteregistrator Obs.type 

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

jernurt Verbena officinalis (NK) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

jordrøyk Fumaria officinalis (LC) 1 1890 Edvard Ellingsen   BlgGB 

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

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

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

kantmjølke Epilobium adnatum (LO) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

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

kjempebjørnekjeks Heracleum mantegazzianum 
(SE) 

3 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

kjempespringfrø Impatiens glandulifera (SE) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 

klengemaure Galium aparine (LC) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 

klistersvineblom Senecio viscosus (SE) 4 1887-2020 Elling Ryan BlgTRH, Obs 

klubbevalmue Papaver argemone (NR) 1 1890 Edvard Ellingsen   BlgGB 

korallhagtorn Crataegus rhipidophylla 
lindmanii (LC) 

1 2020 A. A. Sporild Olsen, S. Vatne 
Gustavsen, B. Haugsrud 

Obs 

koriander Coriandrum sativum (NR) 1 1874 Elling Ryan BlgTRH 

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

korsknapp Glechoma hederacea (LC) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 

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

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

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

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

krattslirekne Fallopia dumetorum (LC) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 

kroksneglebelg Medicago polymorpha (NR) 1 1901 Elling Ryan BlgTRH 

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

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

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

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

krypkvein Agrostis stolonifera (LC) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

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

krypsoleie Ranunculus repens (LC) 1 1887 Elling Ryan BlgTRH 

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

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

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

kveke x 
strandkveke 

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

kystbjørnekjeks Heracleum sphondylium 
sphondylium (LC) 

5 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

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

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

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

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

lin Linum usitatissimum (LC) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

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

lodnefaks Bromus hordeaceus (LC) 3 1986-2020 Øivind Johansen BlgO, Obs 
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lodnestarr Carex hirta (LC) 10 1954-2020 Gunnar Hofstad BlgO, Obs 

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

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

markkarse Lepidium campestre (LO) 1 1890 Edvard Ellingsen BlgGB 

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

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

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

Obs 

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

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

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

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

musebygg Hordeum murinum (NR) 1 1903 Anton Landmark BlgO 

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

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

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

møllekattost Malva parviflora (NR) 2 1910-1912 Hartvig Johnsen BlgO 

møllevikke Vicia villosa varia (NK) 1 1895 Elling Ryan BlgTRH 

nattlys Oenothera biennis (LO) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

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

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

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

norsk mure Potentilla norvegica norvegica 
(LC) 

2 2019 John Sandve, Kåre A. Lye Obs 

nyresoleier Ranunculus auricomus agg. 
(LC) 

1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

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

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

opiumsvalmue Papaver somniferum (NR) 1 1890 Edvard Ellingsen   BlgGB 

orientridderspore Consolida orientalis (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

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

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

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

ormehode Echium vulgare (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

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

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

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

pengeurt Thlaspi arvense (LO) 1 1898 Elling Ryan BlgTRH 

piggtistel x 
nikketistel 

Carduus acanthoides x nutans 
(LO) 

1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

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

piltorskemunn Kickxia elatine (NK) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

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

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

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

prikkperikum Hypericum perforatum (LC) 6 2008-2019 Svein Åstrøm Obs 
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pære Pyrus ×communis (NR) 1 2019 K. Adelsten Jensen, Eli 
Sørensen 

Obs 

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

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

ramkløver Trigonella procumbens (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

saltsoleie  Halerpestes cymbalaria (LO) 1 1954 Gunnar Hofstad BlgO 

sandarve Arenaria serpyllifolia (LC) 2 2019 K. Adelsten Jensen, Eli 
Sørensen 

Obs 

sandfaks Anisantha sterilis (CR) 1 1889 Edvard Ellingsen BlgGB 

selje Salix caprea (LC) 2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

sibirbjørnekjeks Heracleum sphondylium 
sibiricum (LC) 

3 2016-2019 Kåre Arnstein Lye Obs 

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

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

skjørbuksurt Cochlearia officinalis (LC) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

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

skogrørkvein Calamagrostis phragmitoides 
(LC) 

1 2018 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

skogsvinerot Stachys sylvatica (LC) 1 1901 Elling Ryan BlgTRH 

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

slesvikbjørnebær Rubus slesvicensis (NK) 2 1995 Tore Berg BlgO 

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

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

slåpetorn Prunus spinosa (LC)  1954 Gunnar Hofstad BlgO 

smal veivortemelk Euphorbia esula tommasiniana 
(NR) 

2 2016-2020 Bård Haugsrud, Øystein 
Ruden 

Obs 

smalkjempe Plantago lanceolata (LC) 1 1890 Edvard Ellingsen  BlgGB 

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

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

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

smågeitskjegg Tragopogon pratensis minor 
(LC) 

1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

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

småløvemunn Misopates orontium (NR) 1 1893 Elling Ryan BlgTRH 
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småsyre Rumex acetosella (LC) 3 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

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

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

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

snøbær Symphoricarpos albus 
laevigatus (HI) 

3 2016-2020 Kåre Arnstein Lye Obs 

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

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

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

sprikepiggfrø Lappula squarrosa (CR) 1 1890 Edvard Ellingsen  BlgGB 

spyttkløver Trifolium spumosum (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

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

stankstorkenebb Geranium robertianum (LC) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 

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

steinsennep Diplotaxis tenuifolia (LO) 1 1899 Elling Ryan BlgTRH 

steinsvineblom Senecio squalidus (LO) 1 1995 K. Thowsen, T. Grøstad, 
Roger Halvorsen 

BlgO 

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

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

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

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

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

stormaure x 
gulmaure 

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

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

strandbygg Hordeum marinum (NR) 1 1890 Edvard Ellingsen BlgGB 

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

strandkvann Angelica archangelca litoralis 
(LC) 

3 2019-2020 John Sandve, Kåre A. Lye Obs 

strandkveke x 
kveke 

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

strandrør Phalaris arundinacea (LC) 2 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 

strandsteinkløver Melilotus altissimus (LO) 5 1973-2020 Tore Ouren BlgO, Obs 

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

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

Obs 

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

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

svartsennep Brassica nigra (NK) 1 1877 Elling Ryan BlgTRH 

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

svartvier Salix myrsinifolia myrsinifolia 
(LC) 

2 2019-2020 John Sandve, Kåre A. Lye Obs 

sveltflatbelg Lathyrus inconspicuus (NR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

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

sølvbunke Deschampsia cespitosa 
cespistosa (LC) 

1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

sølvmure Potentilla argentea (LC) 3 2018-2020 Gunnar Klevjer, Per Madsen Obs 
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søtbjørnebær Rubus plicatus (LC) 1 1986 Øivind Johansen BlgO 

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

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

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

tangmelde Atriplex prostrata (LC) 1 1891 Elling Ryan BlgTRH 

tettstarr Carex spicata (LC) 7 1996-2020 S. Åstrøm, O.M. Wergeland 
Krog 

BlgO, Obs 

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

timiansnyltetråd Cuscuta epithymum (NR) 1 1889 Elling Ryan BlgTRH 

timotei Phleum pratense (LC) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 

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

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

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

tornbitterblom Helminthotheca echioides (NR) 1 1901 Elling Ryan BlgTRH 

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

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

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

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

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

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

ugrasløvetann-gr. Taraxacum sect. Ruderalia 
(NK) 

1 2020 Jan Ingar I. Båtvik Obs 

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

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

Obs 

ugrasbalderbrå Tripleurospermum inodorum 
(LC) 

4 2008-2020 Svein Åstrøm Obs 

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

vassarve Stellaria media (LC) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 

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

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

vassveronika Veronica anagallis-aquatica 
(VU) 

1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

vedbeinurt Ononis spinosa (EN) 2 1954-2010 Gunnar Hofstad BlgO, Obs 

veisennep Sisymbrium officinale (LC) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

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

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

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

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

venuskam Scandix pecten-veneris (NR) 2 1878-1879 Elling Ryan BlgTRH 

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

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

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

vindelslirekne Fallopia convolvulus (LC) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

vinvalmue Papaver hybridum (NR) 1 1887 Elling Ryan BlgTRH 

vrangdå Galeopsis bifida (LC) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 
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vranggåseblom Anthemis ruthenica (NK) 1 1892 Anton Landmark BlgO 

vrangtorskemunn Kickxia spuria (NR) 1 1879 Edvard Ellingsen BlgGB 

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

vårvikke Vicia lathyroides (EN) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

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

åkerfaks Bromus arvensis (NR) 1 1890 Edvard Ellingsen BlgGB 

åkergråurt Gnaphalium uliginosum (LC) 1 2008 Svein Åstrøm Obs 

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

åkermåne Agrimonia eupatoria (LC) 1 2020 A. Sporild Olsen, S. Vatne 
Gustavsen, B. Haugsrud 

Obs 

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

åkersteinfrø Buglossoides arvensis (CR) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

åkerstemorsblom Viola arvensis (LC) 1 1912 Hartvig Johnsen BlgO 

åkersvineblom Senecio vulgaris (LC) 1 1910 Hartvig Johnsen BlgO 

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

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

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

 

5 REFERANSER 

Artsdatabanken 2015. Norsk rødliste for arter 2015. https://www.artsdatabanken.no/Rodliste 

Artskart 2020. https://artskart.artsdatabanken.no 

Artsdatabanken 2018. Fremmedartlista 2018: 
https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018 

Berg, Tore 1996. Sommerekskursjon til Søndre Østfold 24.-30. juli. – Blyttia 54(2):88-92. 

Båtvik, Jan Ingar I. 1999. Krypmure, Potentilla reptans L., klassisk ballastplante hos oss, men 
med rike kulturtradisjoner i Europa. - Natur i Østfold 18(1):11-20. 

Båtvik, Jan Ingar I. 2001. Kortfattet historie omkring Røds Brug på Kråkerøy i Fredrikstad 
kommune, ballastplassen med fremmede frø, samt en oppdatert status av eksisterende 
ballastplanter. En sjelden og verdifull rest av levende fornminner. – Rapp. til Fredrikstad 
kommune, Plan- og miljøseksjonen. Carex-Bioprint feb. 2001. 18 s. 

Lid, Johannes & Dagny Tande Lid 2005. Norsk flora. 7.utg., Reidar Elven (red.). -. Samlaget. 
1230 s. 

Mossberg, Bo & Lennart Stenberg 2018. Nordens Flora. – Bonnier Fakta. 376 s. 

Ouren, Tore 1979. Ballastplasser og ballastplanter i Østfold.- Blyttia 37(4):167-179. 

Wergeland Krog, Ola Martin 1997. Biologisk mangfold. Kartlegging av nøkkelbiotoper, tiltak for 
bevaring av artsmangfoldet. – Fredrikstad kommune, Plan- og Miljøseksjonen. Rapp 1-
1997. 79 s. + vedlegg 20 s. + kart. 

Wergeland Krog, Ola Martin 1999. Karminspinner Tyria jacobaeae, ny lokalitet og uvanlig 
vertsplante. – Natur i Østfold 18(1): 77-78. 

https://www.artsdatabanken.no/Rodliste
https://artskart.artsdatabanken.no/
https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018
http://nhm2.uio.no/botanisk/nbf/blyttia/DR-2010C/Blyttia_54-2.pdf
http://nhm2.uio.no/botanisk/nbf/ofa/nio199901/3-Krypmure.pdf
https://www.fylkesmannen.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/miljo-og-klima/rapporter/miljovernavdelingen-i-ostfolds-rapportserie-1985-2018/2005_01-naturfaglige-undersokelser-av-omrader-i-ostfold-v.pdf
https://www.fylkesmannen.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/miljo-og-klima/rapporter/miljovernavdelingen-i-ostfolds-rapportserie-1985-2018/2005_01-naturfaglige-undersokelser-av-omrader-i-ostfold-v.pdf
http://nhm2.uio.no/botanisk/nbf/blyttia/DR-2010C/Blyttia_37-4.pdf
http://nhm2.uio.no/botanisk/nbf/ofa/nio199901/10-Karminspinner.pdf



