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NORGES SPISELIGE
PLANTER OG BÆR
VILT, VAKKERT OG VELSMAKENDE
FRA TIDLIG VÅR TIL SEN HØST

HØSTINGSRETTEN
I Norge har vi rett til å benytte naturen fritt, uavhengig av hvem som har eiendomsretten, og hovedreglene er nedfelt i friluftsloven. Allemannsretten omfatter
egentlig tre forskjellige rettigheter: ferdselsretten, oppholdsretten og høstingsretten. Den siste er mest relevant for oss. Uansett gjelder regelen om å være varsom
og respektfull. All ferdsel, bruk og høsting skal skje på en hensynsfull måte både
overfor naturen, grunneier og andre brukere av området. Plukk ikke arter som
er truet, og fjern aldri alle røtter av en art i et område.
Hovedregelen for høstingsretten er at om du har lovlig tilgang til et område,
så har du også rett til å høste det som vokser vilt der, så sant det ikke er restriksjoner på konkrete arter. Men da kan du forvente at det er opplyst om dette på
stedet. Høstingsretten gjelder i utmark, på offentlige plasser og på alle fellesområder. På alle disse stedene kan vi plukke og ta med oss ville blomster, planter,
bær, sopp og røtter av ville urter, også for kommersiell utnyttelse. Som utmark
regnes udyrket mark, for eksempel skog, skogplantefelt, fjell, svaberg, kratt og
myr. Innmark er de områdene som er mest opparbeidet og oppleves som privat,
samt dyrket mark, engslått og kulturbeite. I våre tre nordligste fylker er det gjort
unntak for molter, her gjelder egne regler. For tang og tare finnes det også egne
regler. Av ville nøtter kan vi kun plukke det som vi spiser på stedet.
Tapping av sevje krever samtykke fra grunneier. Høstingsretten gjelder heller
ikke nødvendigvis andre naturprodukter som mose, lav, tæger, never, bark, grener og trær.

RØDLISTEDE OG
SVARTELISTEDE ARTER
Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som hører hjemme i norsk
natur, men som står i fare for å bli borte fra våre områder. Disse artene kan
være sjeldne, i sterk tilbakegang eller ha leveområder som er under sterkt press.
Pass på at du ikke plukker planter som er oppført på rødlisten. Ingen av artene
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i denne boken er rødlistet ved utgivelsestidspunktet. Mer informasjon finnes på
www.artsdatabanken.no/rodlistetearter.
Fremmede arter – med norsk svarteliste er en oversikt over arter som kan
utgjøre en risiko for naturmangfoldet i Norge. Disse artene er spredt ved hjelp
av menneskelig aktivitet til områder der de ikke hører hjemme. De fremmede
artene kan true vårt naturlige mangfold på ulike måter. De kan krysse seg med
lokale arter og påvirke det opprinnelige genmaterialet, de sprer seg villig og
utkonkurrerer de naturlig hjemmehørende artene, eller de kan være bærere av
sykdommer eller parasitter.
Noen svartelistede arter er med i denne boken, og disse kan du trygt fråtse
i! Da gjør du faktisk naturen en tjeneste. Du må imidlertid passe på at du ikke
sprer dem videre. For enkelte arter er det nok at en liten bit av rot eller stengel
faller ned på bakken for at den kan danne nye planter. Transporter dem i lukket
emballasje og kast alt avfall i restavfallet.
Mer informasjon og hele listen finner du på www.artsdatabanken.no/fremmedearter.

VIT HVA DU SPISER
GIFTIGE PLANTER

Det finnes planter i naturen som er giftige, varierende fra mildt irriterende til et
fåtall som har alvorlige virkninger, i verste fall fatale. Plukk derfor aldri planter
du ikke er helt sikker på. I omtalen av hver art har vi i margen omtalt farlige
forvekslingsarter i eget punkt kalt Forvekslingsfare.
Noen plantefamilier bør du være spesielt oppmerksom på, slik som skjermplantefamilien. Her finner vi mange gode matplanter, som hundekjeks, pastinakk, karve og kvann, men også noen av de farligste, som selsnepe, giftkjeks og
hundepersille. Med litt trening er det ikke vanskelig å skille artene fra hverandre,
og det finnes noen sikre kjennetegn du kan se etter. Selsnepe kan du kjenne igjen
på roten – den er oppsvulmet til en knoll og er oppdelt i rom, med skillevegger
på tvers. Roten og stengelen inneholder melkesaft som blir guloransje i kontakt
med luft. Giftkjeks har rødflekket stengel, lukter vondt og har storsvøpblader (se
side 14). Hundepersille har tre karakteristiske, smale småsvøpblader (se side 14).
Hvis du er usikker på om du kan ha spist en giftig plante, bør du kontakte
Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.
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ALLERGI

Selv om en plante er oppgitt som spiselig, kan noen være allergiske mot ett eller
flere stoffer i planten. Noen ganger reagerer vedkommende på alle plantedelene,
i andre tilfeller kan det bare være enkelte deler, for eksempel blomsten i pollensesongen. Prøv deg forsiktig frem når du smaker på nye arter.

SPESIELLE VIRKESTOFFER

Alle planter (også de grønnsakene og urtene du får kjøpt i butikken) inneholder
ulike virkestoffer, for eksempel vitaminer og antioksidanter. Men selv helsefremmende stoffer kan bli uheldige hvis du spiser for mye av dem, eller det kan være
forhold ved din person eller helse som gjør at du bør være ekstra forsiktig. Der
hvor slike stoffer finnes i artene i denne boken, har vi opplyst om det under overskriften Merk. Generelt gjelder regelen «alt med måte» for alt man spiser – også
ville planter.
Oksalsyre er en organisk syre som finnes i mange planter, spesielt rabarbra
og spinat, samt mange av syre- og meldeplantene som er omtalt i denne boken.
Store mengder oksalsyre inntatt som en del av kostholdet kan binde seg med
kalsium eller magnesium i kroppen og gi uheldig resultat. Spesielt små barn og
ammende som trenger mye kalsium, bør unngå å spise matvarer med for mye
oksalsyre. Det samme gjelder personer med nyrestein. For de fleste av oss er det
bare sunt å nyte disse plantene i sesong, men du bør kanskje ikke ha dem som
hovedingrediens i salaten hver eneste dag.
Nitrater er en fellesbetegnelse for saltene av salpetersyre, HNO3. Disse stoffene finnes over alt i naturen. I form av nitrittsalt blir nitrat brukt som tilsetningsstoff i kjøtt- og fiskevarer. Det brukes fortsatt til å uskadeliggjøre visse bakterier
i ystemelk. Nitrat brukes også som kunstgjødsel. Hvis det gjødsles med andre
nitrogenforbindelser, for eksempel husdyrgjødsel, vil også disse omdannes til
nitrat av bakterier i jorden. Mange planter, deriblant poteter, opptar nitrogen
fra jorden som nitrat. Nitrat kan i kroppen vår bli til nitritt, som kan ha uheldig
virkning på blodets evne til å transportere oksygen. Nitritt kan også inngå i
reaksjoner som gir kreftfremkallende stoffer. Unngå derfor å spise for mye av
planter som opptar nitrat og som vokser på eller i nærheten av områder som
gjødsles. Vær spesielt forsiktig med barn under ett år.
Salisylater er ulike forbindelser som inneholder salisylsyre. Salisylsyre inngår
i mange planters beskyttelse mot sykdom, og finnes derfor i mye av det vi spiser
eller drikker, for eksempel avokado, kaffe, urtete, eple, mandler og spinat. Store
mengder salisylater kan imidlertid være uheldig for oss. I tillegg er noen mennesker allergiske. Salisylater kan overføres fra mor til foster, så gravide bør derfor
være ekstra varsomme.
Saponiner finnes i mange planter og matvarer, blant annet soya, rødløk,
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bønner og rødvin. Saponiner har gunstige antimikrobielle og soppdrepende
egenskaper, sammen med betennelsesdempende og immun-stimulerende egenskaper. Hvis saponiner kommer inn i blodet, vil de imidlertid forårsake skade.
Risikoen for dette er liten ved inntak gjennom munnen, med mindre du lider
av blødende sår i mage eller tarm.
Furanokumariner er organiske forbindelser som finnes hos arter i appelsinog skjermplantefamilien, deriblant grapefrukt, selleri og fiken. Furanokumariner
kan fungere som medisin mot virus og psoriasis, og er angstdempende. Men de
kan også hindre at enkelte medisiner brytes ned i kroppen. Det skal finnes eksempler på at personer som har inntatt grapefruktjuice har fått alvorlige bivirkninger av medisinene. I kombinasjon med sollys kan furanokumariner medføre
alvorlige brannskader dersom plantesaften kommer direkte på huden. Dekk
derfor til hender og øyne dersom du plukker slike planter i direkte sollys. Store
mengder furanokumariner antas å kunne ha innvirkning på genmaterialet vårt
og kan være kreftfremkallende.

ANDRE YTRE FAKTORER

Unngå planter som er angrepet av sopp, insekter eller plantesykdommer. Dette
kan du ofte se ved at planten er misfarget, har utvekster eller hull i bladene.
Unngå også planter som utsettes for mye forurensning eller sprøytemidler.

ANBEFALINGER

Spis bare planter som du kjenner, og som du vet er spiselige.
Kroppen vår trenger mange ulike næringsstoffer. Spis derfor variert og ikke
overdriv bruken av noen få arter. Selv om noen stoffer er gunstige for oss i visse
mengder, kan de være uheldige ved for store doser.
Mange av plantene våre er fortsatt lite analysert med tanke på innholdsstoffer.
Følg derfor med på om det kommer ny informasjon om hva som er spiselig og
ikke.
Personer med spesielle helseforhold som nyre-, lever- og blodtrykkssykdommer bør være spesielt oppmerksomme. Gravide, ammende og små barn bør
være føre var.
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SANKING OG OPPBEVARING
I sesongen bør du alltid ha med deg en liten rull med plastposer til det du
måtte finne langs din vei. Ved å samle hver art for seg i tette poser unngår du
at plantene visner, og det blir også enklere å sortere og rense dem når du
kommer hjem. Ha gjerne litt vått papir nederst i posen for å skape en fuktig
atmosfære, da holder plantene seg friske lenger. Skal du høste blomster, bør
du bytte ut posen med tette plastbokser. Da unngår du at blomstene får klemskader.
Plukk planten eller blomsten når den er ung og frisk og før blomstene eller
bladene springer helt ut. Da bevarer du dem lenger. Hvis du skal plukke mye,
kan det være lurt å ha med en bøtte med litt vann i, samle plantene i buketter
med strikk rundt, skråskjære stenglene og sette dem rett i vann.
Avhengig av typen plante og hvor langt den var kommet på forhånd, kan
du som oftest oppbevare den i minst en uke i kjøleskapet så lenge den er pakket
tett og litt fuktig. Hvis det er knopper på plantene, kan du sette dem i en vase
i kjøleskapet og plukke av blomstene etterhvert som de springer ut. Fjern alle
blader som kommer i kontakt med vannet.
Fjern så mye som mulig av jord, skitt og annet bøss med en gang. Det gjør
resten av rensejobben enklere når du kommer hjem. Bruk saks til å høste små
planter med enkle røtter som lett trekker med seg mye sand eller jord, for
eksempel vassarve. Til å høste røtter av for eksempel pepperrot, hundekjeks
eller pastinakk trenger du en kniv eller løvetannstikker. For høsting av brennesle
eller planter som inneholder furanokumariner, er det lurt å ha med hansker.
Til høsting av frø kan det være praktisk med en papirpose eller et putetrekk
som du trer forsiktig over planten før du rister av frøene.
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ORDFORKLARINGER
I artsomtalene har vi beskrevet ulike kjennetegn ved plantene, slik at du skal
kunne identifisere dem. For å gjøre det enklere å forstå begrepene har vi valgt
å illustrere eller beskrive de mest sentrale her. De fleste floraer har et eget kapittel
med beskrivelser og illustrasjoner av begreper, så hvis du ønsker mer informasjon, anbefaler vi deg å slå opp i disse. Du kan også finne tips om nyttige nettsider bakerst i denne boken.

BOTANISK SYSTEM

Art: en gruppe individer som kan krysse seg med hverandre og utveksle gener,
men som har krysningsbarrierer mot andre arter. Individene i arten har en rekke
felles kjennetegn og egenskaper, men noen av kjennetegnene (for eksempel farge
på blomsten eller formen på bladflikene) kan variere mellom individene innenfor samme art. Arter med store variasjoner blir derfor gjerne delt inn i underarter, varieteter eller former.
Slekt: sammenstilling av en eller flere arter på grunnlag av en del felles kjennetegn.
Familie: sammenstilling av en eller flere nærstående slekter.

LIVSSYKLUS

Ettårig: plante som gjennomfører hele livssyklusen (spire, vokse, formere seg
og dø) i løpet av ett år.
Sommerettårig: plante som gjennomfører hele livssyklusen i løpet av en vår,
sommer og høst.
Vinterettårig: planter som setter frø og spirer så sent på året at de ikke rekker
å fullføre livssyklusen før vinteren, men går i dvale og blomstrer og setter nye
frø våren eller sommeren etter. Noen vinterettårige planter kan gi to avlinger
i året. Plantene som har overvintret, spirer så tidlig at de fullfører livssyklusen
samme sommer/høst, mens deres etterkommere spirer senere på høsten og må
overvintre før de kan fullføre syklusen neste år.
Toårig: plante som utvikler røtter og danner en overvintrende bladrosett den
første sesongen, men som blomstrer og formerer seg først året etter. Deretter
dør hele planten.
Flerårig: planter som lever i mer enn to år.
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BLADER

Ulike deler av bladet:
Nerve
Bladstilk

Bladplate

Bladbunn

Akselblad
Stengel

Bladhjørne

Basalblad/basalflik: basal betyr nær grunnen eller fundamentet. Basalblad er
derfor de nederste bladene på planten, mens basalflik er fliker ved bladbunnen.
Stengelblad: blad som vokser direkte fra stengelen.
Enkeltblad: blad som bare har én bladplate.
Sammensatt blad: Et blad som er satt sammen av atskilte småblad.

Finnet

Dobbeltfinnet

Likefinnet

Ulikefinnet

Trekoplet

Dobbelt trekoplet

Bladkant:

Fliket

Fjærfliket
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Håndfliket

Helrandet

Tannet

Sagtannet

Rundtannet

Butt-tannet

Bladets form:

Lansettformet

Spydformet

Pilformet

Nyreformet

Elliptisk

Hjerteformet

Ovalt

Linjeformet

Bladstilling:

Motsatt

Spredt

Kransstilt

Bladslire

Sittende

Stengelomfattende

Rosett

BLOMSTER
Arr
Griffel
Pollenknapp

Pollenknapp

Pollentråd
Kronblad
Pollenbærer
Blomsterdekke
Begerblad
Blomsterstilk
Pollentråd
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Blomster kan stå alene som enkeltblomster:

Kronrør

Leppeblomst

Korsblomst

Kurvblomst

Blomster kan også være samlet i blomsterstander:

Rakle
Kurv

Klase

Topp

Krans

Aks

Småsvøpblad
Storsvøpblad

Halvskjerm

Skjerm

Dobbeltskjerm

Nektar: søt væske som ofte dannes i blomsten for å tiltrekke seg insekter.
Pollen: blomsterstøv på hannplanter som brukes til å bestøve hunnblomsten for
å danne nye planter.
Spore: en utposning på et beger- eller kronblad som tjener som oppsamlingssted
for nektar.
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FRUKTER

Bær
Belg med erter

Kapsel

Nøtt

Steinfrukt

Vinget nøtt

Skulpe

KNOPPER

Knopp: ungt skudd som ikke er ferdig utviklet, men som kan bli til et blad eller
en blomst. Knoppen er vanligvis dekket av beskyttende blader/skall, som kalles
knoppskjell.
Vinterknopp: knoppen inneholder et trådformet, isolerende hårmateriale som
kuldebeskytter skuddet på planter som må gjennom en vinterhvile før de kan
utvikle seg videre.
Yngleknopp: et formeringsorgan for ukjønnede planter der en eller flere celler
eller vev løsner fra opprinnelsesplanten og utvikler seg til en helt ny plante.
Yngleknopper kan dannes i en blomsterstand eller i bladhjørnene.

RØTTER

Rotskudd

Pælerot

Rotknoll

Jordstengel (rotstokk)

Rotutløper
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SKUDD

Skudd: en ny plantedel under utvikling, for eksempel stengel, grener og annet
som vokser i lengden, eller blader som er i ferd med å folde seg ut.

STENGEL

Opprett stengel

Oppstigende stengel

ANDRE BEGREPER

Nedliggende stengel

Harpiks (kvae): en ikke-flytende gummiblanding som stivner i kontakt med luft.
Dannes ofte når en plantedel blir såret.
Harpikskjertel: en kjertel som inneholder harpiks/olje. Kjertelen kan sitte på
blomsten, bladet, frøet, frukten eller på kvisten.
Melkesaft: saft som kommer ut av stengelen eller bladet når disse brytes av.
Har vanligvis hvit, gul eller klar farge.
Sevje: samlebetegnelse for den sukkerholdige væsken som tidlig på våren stiger
fra opplagsnæringen lagret i røttene opp gjennom stammen og grenene på
enkelte trær. Se side 222 om tapping av sevje.
Urt er et begrep som har forskjellig betydning for ulike faggrupper, for eksempel kokker, botanikere, gartnere og personer som jobber med plantemedisin. I
denne boken har vi brukt ordet i to betydninger. I artsomtalene mener vi den
botaniske definisjonen, hvor alle planter som ikke har forvedete stengeldeler og
som vanligvis visner ned om høsten, anses som en urt. I kulinarisk sammenheng
bruker vi uttrykket slik som kokkene gjør, nemlig om planter som er aromatiske
eller velsmakende og som tilsettes maten i frisk eller tørket tilstand for å gi retten
smak eller karakter.
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SANKEVETTREGLENE
1. Plukk bare planter du kjenner og er helt sikker på at kan spises.
2. Plukk ikke vekster som kan være sprøytet med insekt- eller
ugressmidler.
3. Plukk ikke på steder som er spesielt utsatt for forurensning.
4. Plukk ikke planter på annen manns innmark uten å spørre om lov,
selv ikke når du er snill og «luker» i blomsterbedet til naboen.
5. Spis ikke planter som er angrepet av virus eller skadeinsekter.
6. Første gang du prøver en ny plante, spis bare litt av gangen. Selv
om den er spiselig for andre, kan noen være allergiske.
7. Plukk ikke planter som er utrydningstruet (sjekk eventuelt Norsk
rødliste på www.artsdatabanken.no).
8. Plukk ikke alt som vokser på ett sted. Vi vil jo at det skal vokse mer
neste år, og dyrelivet trenger også sitt. Unntaket er svartelistede arter
(sjekk fremmede arter på www.artsdatabanken.no).
9. Plukk ikke planter i naturreservater eller andre verneområder uten
å sjekke om det er lov. Hvert område har sin egen forskrift (kontakt
fylkesmannens miljøvernavdeling eller søk etter forskriften på
www.lovdata.no).
10. Vis respekt og omsorg for naturen, gled deg over at vi kan bruke
og høste av den.
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FJÆRESAULØK
FAMILIE: Sauløkfamilien
LATINSK NAVN: Triglochin maritima | ENGELSK NAVN: Sea Arrowgrass

IDENTIFISERING
Fjæresauløk er en flerårig, tuet, litt sukkulent plante med opprette stengler. Enkelte steder vokser fjæresauløk også i innlandet. Den er ikke lett å
oppdage før det lange akset med blomster kommer til syne.
Bladene er kjøttfulle, opptil 4 mm brede og linjeformede med halvrundt tverrsnitt. De er litt rødlige ved den bleke bunnen av bladstilken.
Blomstene er uanselige og grønne og har små stilker
Frukten er liten og eggformet med seks rom som inneholder frø.
FORVEKSLING
Fjæresauløk kan lett forveksles med strandkjempe (se side 151). Strandkjempe har imidlertid kortere og flatere blader og smaker salt, ikke
koriander. Der fjæresauløk vokser i innlandet, kan den forveksles med
myrsauløk. Begge forvekslingsartene er spiselige.
KULINARISK BRUK
I en norsk nyttevekstbok fra 1979 heter det at i frisk tilstand har fjæresauløk en stram, ubehagelig lukt som minner om klor. Blant dagens gourmetkokker er planten svært attraktiv – de forbinder ikke lukten med klor,
men med koriander. Fersk koriander var nok et ganske ukjent krydder i
Norge på 1970-tallet. På engelsk kalles planten ofte for Coriander Grass,
her hos oss kalles den Nordens koriander. Beste sanketid er sen vår. Sørg
for å holde planten fuktig etter plukking.
Bladene smaker også en anelse agurk. Dryss rå, opphakkede blader i
salat eller på fiskeretter, eller tilsett dem i kokte retter eller sauser.
Hvis du er heldig og finner unge, myke blomsteraks i deres grønne,
«blomstrende» stadium, er disse en delikatesse som kan surres i pannen
med litt smør.
Fruktene er dekorativt og smakfullt garnityr, både rå og tørket.

HØYDE: 15–60 cm
VOKSESTED: Fuktig strand-

eng, leirete strender
UTBREDELSE: Vanlig langs
hele kysten. I nord også i
innlandet
SESONG: Mai–september
SPISELIGE PLANTEDELER:

Blek bladbasis, unge stengler,
frukt
MENYFORSLAG: Garnityr,
salat, krydder, sushi
TILBEHØR TIL: Fisk, svinekjøtt
FORVEKSLINGSART: Strand-

kjempe (Plantago maritima)
og myrsauløk (Triglochin
palustris)
FORVEKSLINGSFARE: Ingen

MERK
Utenlandsk litteratur anbefaler at man hovedsakelig spiser den hvite,
nedre delen av bladet. Den grønne delen kan inneholde lett ugunstige
virkestoffer, særlig i eller rett etter en tørkeperiode, og bør derfor spises i
moderate mengder. I Storbritannia er hele planten trygg på grunn av det
fuktige klimaet, og dette gjelder sannsynligvis også i Norge.
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