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Torsdag den 21.05 
 

Hillerød st. busafgang kl.9. Man skal tidligt op, når man bor i København. Det var en fornøjelse at 

hilse på alle vennerne fra tidligere ture og på de nye, som skulle med på denne tur. Dejligt at se, at 

det igen var Solvej, der var chauffør i ”Jyttes Bus”. 

 

Solvej  

 

Det var smukt solskinsvejr. Vi fik de sidste passagerer på i Helsingør og kom med færgen ”Hamlet” 

kl.10.10 til Helsingborg. Vi missede lige akkurat en færge. Nu gik turen nordpå i godt vejr og godt 

humør.  Undervejs fik vi grunden til, vi skulle overnatte et andet sted end først annonceret at vide. 

Frands Jensen fortalte, at når der var fugle i luften (Musvåge kl. 3, Rød Glente kl. 9 osv.), skulle vi 

kigge til venstre og til højre. Nu var det lettere undervejs at se fugle, der fløj eller sad i landskabet. 

Frands fortalte også, at der ruger 1000 par af Rød Glente i Skåne. 

 

Musvåge Buteo buteo 

Rød Glente Milvus milvus 

 

  
Frokostpause i Ålshult 

 

Vi kørte ind i Blekinge og Niels Erik sagde ”2 Traner til venstre” og Frands svarede ”jeg tror 

faktisk det var Gæs”. Vi spiste frokost ved en lille idyllisk sø i Ålshult. Det var rigtig hyggeligt at 

sidde der. Der var både sol og skygge. Der blev rigtig kigget fugle, så pausen blev næsten på 45 

min.  Der blev set 
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Broget Fluesnapper Ficedula hypoleuca 

Løvsanger Phylloscopus trochilus 

Landsvale Hirundo rustica 

Mursejler Apus apus 

Sjagger Turdus pilaris 

Munk Sylvia atricapilla 

Hvid Vipstjert Motacilla alba 

Trane Grus grus  

 

Vi kørte videre, en busfuld glade mennesker. Der var et sted, hvor der var mange Sjaggere i græsset 

De skræppede voldsomt op. Et andet sted en stor sø og så en borg. Der var nok at se på, hvis man 

kunne holde sig vågen. Det kneb lidt, for vi havde været tidligt oppe. 

 

Sjagger Turdus pilaris 

 

Ved nogle småsøer var der store flokke af Gæs 

Kanadagås Branta canadensis 

Grågås Anser anser 

 

Da vi var ca. 30 km fra Kalmar, fik vi en lille tisse- og strække-ben-pause ved et supermarked. Det 

var rart lige at komme lidt udenfor. 

 

Den over 6 km. lange bro til Øland var flot at se på. Der var en god udsigt oppe fra broen. Kl. 15.55 

var vi på Øland og kørte nordpå for at finde Hornsjön og Hornsjön pensionat. Vi så Borgholm 

slotsruin ude til venstre. Den er godt nok stor. Undervejs så vi et sted lamaer og kameler. Der var 

mange små stubmøller spredt i landskabet. 

 

Ved Hornsjön Pensionat kom Elsebeth os i møde og bød os velkommen. Hun fortalte begejstret, at 

der var rigtig mange blomster at se. Pensionatet lå på en stor grund med hovedafdelingen ude ved 

vejen. Mange små hytter var placeret i en stor kreds med god afstand mellem hver enkelt. En stor 

græsplæne med spredte træer, som lidt efter lidt blev til en dejlig skov, der gik helt ned til søen. Vi 

blev indkvarteret. Helene og Dagmar fik et hus, der var så langt væk fra hovedbygningen, at de 

kaldte det for ”Sibirien”. Men huset var dejligt og sengene gode. 

 

Vi fik pakket ud og gjort os klar til, vi skulle spise. Aftensmaden var god og velsmagende. Det var 

bøf i svampesauce, dertil dejlige salater, æbletærte og kaffe/the. Dagmar, Aud, Helene, Peter og 

Lene sad og hyggede sig sammen med to gode flasker rødvin. 

 

Lokalitet 1 - Byrums Rauker 

 

Efter aftensmaden kørte vi en lille tur ud til Byrums Rauker. Det var spændende at se alle de store 

søjler som bølgerne, vejr og vind havde formet i sandstenene. Vi kiggede alle efter de flotte 

forsteninger, der var i stenene. Det var også rigtig dejligt at få noget frisk luft efter så mange timer i 

bussen. Det blev da også til enkelte planter og fugle 
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               På tur i Byrums Rauker Ortoceratit 

 

Alvar Purløg Allium schoenoprasum var. alvarense 

Vild Kørvel Anthriscus sylvestris 

Alm. Sandkarse Cardaminopsis arenosa 

Alm. Bakketidsel Carlina vulgaris ssp. vulgaris 

Bidende Stenurt Sedum acre 

Hvid Stenurt Sedum album 

Nikkende Limurt Silene nutans var. nutans 

Tandfri Vårsalat Valerianella locusta 

Tofrøet Vikke Vicia hirsuta 

Svalerod Vincetoxicum hirundinaria 

Fåre-Svingel Festuca ovina 

Løg Rapgræs Poa bulbosa 

Nordisk Spidsbælg Oxytropis campestris ssp. campestris 

Knold-Ranunkel Ranunculus bulbosus 

Alm. Slangehoved Echium vulgare  

Bitter Mælkeurt Polygala amarella 

Mark-Bynke Artemisia campestris ssp. campestris 

Sten-Bynke Artemisia rupestris 

Bjerg-Stenurt Sedum reflexum 

           ----------------------- 

Edderfugle Somateria mollissima 

Rødben Tringa totanus 

 

     
 Solnedgang          Forstening 

 

Efter den spændende tur til Raukerne, var der aftenmøde. Her gav Elsebeth en engageret, 

entusiastisk og udførlig introduktion til, hvad vi skulle se og opleve den næste dag. Hun fortalte 

også om nogle af de fine ting, hun havde fundet. Elsebeth havde været rundt og undersøgt mange 

lokaliteter og fået kort, foldere og udflugtsguide til os alle sammen.  
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Fredag den 22.05 
 

Efter en god nattesøvn vågnede vi op til regnvejr, en fin tæt regn. Vi fik en udmærket morgenmad 

bestående af te/kaffe, tykmælk, juice, æg, brød, knækbrød, ost, pølse, skinke og leverpostej. 

Termoflaskerne kunne fyldes med kaffe eller kogt vand. Der var landgangsbrød, som vi kunne 

bruge til vores madpakker. Morgenmaden var kl. 7.30 og afgang. 8.30. 

 

Lokalitet 2 - Horns Kungsgård 

 

Da vi kom til kungsgården, var det holdt op med at regne, men vi tog alle regntøj med. Steffan 

Torsell, Arrendator (Forpagter) og naturvejleder var vores guide rundt i kongsgården blandt de 

nysgerrige køer. Her var både fugle og mange blomster. 

 

   
                    Der lyttes til Steffan                         Nysgerrige køer 

 

Bakkegøgeurt Neotinea ustulata 

Ridder-Gøgeurt Orchis militaris 

Kornet Stenbræk Saxifraga granulata 

Brudurt Herniaria glabra 

Gærde-Kørvel Anthriscus caucalis 

Tyndakset Gøgeurt Orchis mascula ssp. mascula 

Asketræer med askeoptørre Fraxinus excelsior 

    Asketræerne er angrebet af den aggressive svamp Chalara fraxinea 

Alvar Purløg Allium schoenoprasum var. alvarense 

Vellugtende Gulaks Anthoxanthum odoratum 

Bidende Stenurt Sedum acre 

Liden-Hønsetarm Cerastium pumilum 

Blød-Storkenæb Geranium molle 

Ager-Stedmoderblomst Viola arvensis 

Mur-Draba Draba muralis 

Nordisk Fjeldarve Androsace septentrionalis 

 

Køerne kom helt hen til os og kiggede på, hvad vi lavede. Der var mange friske kokasser, som vi 

måtte undgå at træde i. 

 

Musehale Myosurus minimus 

Vår- Milliegræs Millium vernale 
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   Bakkegøgeurt Neotinea ustulata        Vår- Milliegræs Millium vernale     Alm. Slangetunge  Ophioglossum vulgatum 

 

Hulkravet Kodriver Primula veris 

Tårnurt Arabis glabra 

Sød Astragel Astragalus glycyphyllos 

Tandrod Cardamine bulbifera 

Skinnende Storkenæb Geranium lucidum 

Tyndakset Gøgeurt Orchis mascula 

Stenkarse Hornungia petraea 

Alm. Rødknæ Rumex acetosella ssp. acetosella 

Nikkende Limurt Silene nutans var. nutans 

Hyrdetaske Capsella bursa-pastoris 

Blød Hejre Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus 

Glat Ærenpris Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia 

Mark-Frytle Luzula campestris 

Knold-Ranunkel Ranunculus bulbosus 

Alm. Slangetunge Ophioglossum vulgatum 

Blågrøn Løvefod Alchemilla glaucescens 

 

   
                  Der kigges efter fugle                        Klosterruin 

Ægbladet Fliglæbe (blade) Listera ovata 

Gøgelilje (blade) Plantanthera 
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Bitter Mælkeurt Polygala amarella 

 

Der var en klosterruin nede ved søen. Da vi stod og kiggede ud over søen, kom der en Rørhøg og 

lavede den flotteste flyveopvisning for os. 

 

Hulkravet Kodriver Primula veris  

Eng-Nellikerod Geum rivale 

Skov-Gøgeurt (knop) Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii 

Tandfri Vårsalat Valerianella locusta 

Sanikel Sanicula europaea 

Gærde-Vikke Vicia sepium var. sepium 

 

                        
Tyndakset Gøgeurt Orchis mascula + Hulkravet Kodriver Primula veris   Tandrod Cardamine bulbifera 

                     ------------------------ 

2 Traner Grus grus 

Hvidhalset Fluesnapper Ficedula albicollis 

Gravænder Tadorna tadorna 

Stormmåge Larus canus 

Dompap Pyrrhula pyrrhula 

Spurvehøg Accipiter nisus 

Hedelærke Lullula arborea 

Rørhøg Circus aeruginosus 

Skovpiber Anthus trivialis 

Tornsanger Sylvia communis 

Løvsanger Phylloscopus trochilus 

Stenpikker Oenanthe oenanthe 

 

Nu var rundvisningen slut, og Elsebeth takkede Steffan Torsell mange gange både for i dag, men 

især for hjælpen på gennemgangsturen. Hun forærede ham nogle flasker rødvin. Mens hun stod og 

holdt talen, kom der en masse køer hen imod os.  

 

Da vi kørte fra Horns Kongsgård, havde vi et lille stop ved nogle store træer. Elsebeth havde boet i 

et lille hus udenfor kungsgården, inden vi kom. Der havde hun iagttaget en uglefamilie, som havde 

en redekasse i haven. Men da det var midt på dagen med høj sol, så vi dem ikke. 
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Lokalitet 3 – Hornsudden - frokoststed 

 

Vi kørte til havet over Alvesjö Bodar op langs kysten til Hornsudden. Undervejs så vi to harer. Her 

skulle vi spise frokost. Det var et herligt sted med strandvolde og en strand med masser af sten, hvor 

man kunne finde fossiler. Vi nød først vores mad i solen i læ af nogle buske. Vi gik derefter ned på 

stranden og ledte efter fossiler, indtil Solvej startede motoren. Så var der bare med at komme af 

sted.. Vi så bl. a. 

 

   
Frokost og fossilsted 

 

Glat Kalkkarse Arabis hirsuta var glaberrima 

Svalerod Vincetoxicum hirundinaria 

Fjeld-Rapgræs Poa alpina 

Nordisk Spidsbælg Oxytropis campestris ssp. campestris 

Brudurt Herniaria glabra 

Top-Mælkeurt Polygala comosa 

                                    --------------- 

Strandskader Haematopus ostralegus 

Ravn Corvus corax 

Alm. Ryle Calidris alpina 

 

Lokalitet 4 - Lille gåtur og Mose-Post stoppet nær Skäftekärr 

 

Det var planen, at vi skulle have tre små stop, hvor vi bare skulle ind og se en speciel plante. Vi 

skulle slutte af oppe i Trollskogen og gå en længere tur. Der var en, der gerne ville hjem og slappe 

af. Derfor kørte Sonja forbi Hornsjön Pensionat. Vi var en lille gruppe, der var blevet sat af ved 

landevejen, for så senere at blive samlet op igen, når bussen vendte tilbage. Elsebeth havde noget, 

hun gerne ville vise Ingerlise. Det var  

 

Grønlig Vintergrøn Pyrola chlorantha 

Ensidig Vintergrøn Orthilia secunda 

Liljekonval i massevis Convallaria majalis 

Rundbladet Snerre Galium rotundifolium 

Sværd-Skovlilje Cephalanthera.longifolia 

 

Nu kom bussen, så det var med at komme op i en fart. Vi kørte kun kort, så var vi ved Skvatram-

stedet lidt før Skäftekärr. Så var det ude igen og et lille stykke op ad skovvejen. Der var kun få der 

blomstrede, men 14 dage senere må der være helt hvidt af 
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Mose-Post (Skvatram) Rhododendron tomentosum 

Blåbær Vaccinium myrtillus 

Tyttebær Vaccinium vitis-idaea ssp. vitis-idaea 

 

                
        Sværd-Skovlilje Cephalanthera.longifolia             Mose-Post Rhododendron tomentosum 
 

Lokalitet 5 – Enerum Alvar 

 

Vi fortsatte videre nordpå gennem Böda og Hunderum til Enerum. Her skulle vi lige ud og nyde i 

hundredvis af  

 

Salep-Gøgeurt  Anacamptis morio ssp. morio  

Ridder-Gøgeurt Orchis militaris 

 

     
Salep-Gøgeurt  Anacamptis morio ssp. morio 

 

Der var desværre ikke tid til at gå rundt på denne pragtfulde Alvar. 

 

Lokalitet 6 - Toknäs udde 

 

Vi skulle kun køre kort til Toknäs udde. Det er et klapperstensfelt. Her skulle vi se 
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        Vibefedt Pinguicula vulgaris Piskeris Myricaria germanica 

 

Piskeris Myricaria germanica 

Vibefedt Pinguicula vulgaris 

Nikkende Kobjælde (frøstand) Pulsatilla pratensis  

Bitter Mælkeurt Polygala amarella 

Svaleurt Chelidonium majus var.  majus 

 

Det begyndte at dryppe med nogle store tunge regndråber, så vi skyndte os ind i bussen.  

 

Lokalitet 7 - Neptuni Åkrar 

 

Vi kørte et kort stykke langs med kysten. Her var det meningen, vi skulle have gået en noget 

længere strækning ved dette vidstrakte klappestensfelt og nyde det storslåede område. Men tiden 

var løbet fra os. Resultat var, at vi kun gik ned til stranden fra den ene parkeringsplads og op igen til 

den næste. 

 

Liden Hønsetarm Cerastium pumilum 

Nordisk Fjeldarve Androsace septentrionalis 

Svalerod Vincetoxicum hirundinaria 

Hvid Stenurt Sedum album 

Kvast Høgeurt Pilosella cymosa  

Nordisk Spidsbælg Oxytropis campestris ssp. campestris 

Kornet Stenbræk Saxifraga granulata 

Eng-Brandbæger Senicio jacobaea 

                                               -------- 

Stor Præstekrave Charadrius hiaticula 

Havterne Sterna paradisaea 
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Lokalitet 8 - Trollskogen 

 

   
            Trollskogen          Klokke Vintergrøn Pyrola media 

 

Næste mål var Trollskogen Naturum, hvor vi først holdt kaffepause. Vi kiggede ind i de små hytter, 

som havde udstillinger om forskellige emner, fugle, fisk, natur, geologi, blomster, insekter og meget 

mere. Der var en lille butik, hvor man kunne købe bøger om Øland og nogle meget fine malede 

postkort. Efter kaffepausen gik vi ud ad stierne i skoven. Der var både en rød tur på 4.5 km og en 

gul på 2.7 km. I begyndelsen var det samme spor. Efter ca. 1 km, fortsatte nogle af den gule rute, 

mens vi andre fortsatte hele odden rundt. Det var en god tur. Der var strandenge, hvor vi så en 

meget bred og lang myre-sti. Der var skov områder med forkrøblede træer. Det begyndte at 

småregne, og indimellem var der vanskeligt at gå, for trærødderne var glatte, og der var meget 

stenet. Det var vigtig at se sig godt for, hvor man satte fødderne. Vi kom ud til en meget stor 

gammel eg, (Trolleken). Undervejs hertil så vi 

 

Linnæa Linnaea borealis 

Ensidig Vintergrøn Orthilia secunda 

Klokke Vintergrøn Pyrola media 

Skærmvintergrøn Chimaphila umbellata 
 

       
Trolleken 

 

Blåbær Vaccinium myrtillus 

Tyttebær Vaccinium vitis-idaea ssp. vitis-idaea 

Engelsksød Polypodiaceae vulgare  
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Skovsyre Oxalis acetosella 

Hvid Anemone Anemone nemorosa 

Slåen Prunus spinosa 

Strand-Malurt Seriphidium maritimum ssp. maritimum 

Finger-Star Carex digitata 

Skinnende Storkenæb Geranium lucidum 

                              -------------- 

Sortstrubet Lom Gavia arctica  

Munk Sylvia atricapilla 

 

Det var helt fantastisk at se denne meget gamle eg, som er ca. 900 år gammel. Vi fortsatte til vraget 

”Swiks”, som strandede her en stormfuld jul i 1926. Her kom teleskopet frem, for der var både 

 

   
                                   Vraget Swiks 

Broget Fluesnapper Ficedula hypoleuca 

Stor Skallesluger Mergus merganser 

 

 
Stor Skallesluger Mergus merganser 

 
 

Da vi gik lidt videre, var det muligt at komme tættere på den store Skallesluger, så Lene kunne få 

billeder med telen. Vi kom forbi endnu en gammel eg, og der blev fundet  
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Jätteek 

 

Grønlig Vintergrøn Pyrola chlorantha 

 

Lokalitet 9 - Efter Getterum + Aftentur 

 

På hjemvejen kørte vi gennem Sjöstorp. Vi havde et fotostop lidt efter Getterum ved et skur. Det 

regnede i stride strømme, så der var ikke ret mange, der gik ud. Der stod 

 

Sværd-Skovlilje Cephalanthera.longifolia 

 

     Sværd-Skovlilje  Cephalanthera.longifolia 

 

 

Vi var hjemme ca. kl. 18.10 og skulle spise kl. 18.30. Det var bare med at få sig gjort klar i en fart. 

Vi fik de samme slags gode salater og dertil stegt flynder. Til teen og kaffen fik vi ostekage. Det 

styrtede ned, mens vi sad og spiste. 
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Efter middagen fortalte Elsebeth om morgendagens program, som også lød meget spændende. 

Derefter var der ”filmforevisning”. Vi så billeder fra San Francisco og fra Grand Canyon. Det var 

meget spændende, at se de fine billeder. Elsebeth og Lene arbejdede med blomsterlister fra 

Kungsgården. Senere da det var holdt op med at regne, gik de sammen med Bolette en lille aftentur 

ned til søen. De så 

 

Trekløft Stenbræk Saxifraga tridactylites 

Vår-Fladbælg Lathyrus vernus   

Vild Kørvel Anthriscus sylvestris 

Majblomst Maianthemum bifolium 

Liljekonval Convallaria majalis 

Hvid-Anemone Anemone nemorosa 

Skovstjerne Trientalis europaea 

Rundbladet Snerre (firbladet) Galium rotundifolium 

Skærmvintergrøn Chimaphila umbellata 

Sværd-Skovlilje  Cephalanthera longifolia 

Ægbladet Fliglæbe (blade) Listera ovata 

Gøgelilje (blade) Plantanthera 

Hvas Avneknippe Cladium mariscus 

 

De gik tilbage af en lille tværvej, hvor de måtte forcerer en stor kvasbunke, inden de kom ud på 

grusvejen. 
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Lørdag den 23.05 
 

Vi stod op til solskin. Der var to harer, der gik og spiste på det store græsareal lige ved huset. De 

var meget vagtsomme og kiggede hele tiden op, mens ørerne drejedes i alle retninger. Vi fik spist 

vores morgenmad og smurt madpakkerne. Nu var vi klar til dagens udfordringer. 

 

Lokalitet 10 - Lilla Horn Löveng 

 

Vi kørte over Högby, Källa og videre til Lilla Horn, hvor vi skulle ud på løvengen. Efter vi var 

kommet over stenten, gik vi lidt i alle retninger. Her var meget at iagttage. 

 

Foldfrø Laserpitium latifolium 

Hulkravet Kodriver Primula veris 

Kornet Stenbræk Saxifraga granulata 

Ægbladet Fliglæbe Listera ovata 

Firblad Paris quadrifolia 

Kantet Kohvede Melampyrum cristatum 

Eng-Nellikerod Geum rivale 

Engkarse Cardamine pratensis ssp. pratensis  

Hartmans Star Carex hartmanii 

Miliegræs Milium effusum 

 

                       
        Miliegræs Milium effusum      Hartmans StarCarex hartmanii           Mark-FrytleLuzula campestris 

 

Skov-Kohvede Melampyrum sylvaticum 

Lav Skorsoner Scorzonera humilis 

Skov-Gøgeurt (knop) Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii 

Tyndakset Gøgeurt Orchis mascula 

Langakset Trådspore Gymnadenia conopsea ssp. conopsea 

Ridder Gøgeurt Orchis militaris 

Kantbælg Tetragonolobus maritimus 

Mark-Frytle Luzula campestris 
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Kantet Kohvede Melampyrum cristatum                 Lav Skorsoner Scorzonera humilis 

 

Djævelsbid Succisa pratensis 

Alm. Kællingetand Lotus corniculatus 

Bitter Mælkeurt Polygala amarella 

Tandrod Cardamine bulbifera 

Gul Fladbælg Lathyrus pratensis 

Melet Kodriver Primula farinosa 

Skjaller Rhinanthus 

Nyrebladet Ranunkel Ranunculus auricomus 

Løvefod Alchemilla  

Tveskægget Ærenpris Veronica chamaedrys 

Liljekonval Convallaria majalis 

Alm. Slangetunge Ophioglossum vulgatum 

Tårnurt Arabis glabra 

Hvid Anemone Anemone nemorosa 

Gul Anemone Anemone ranunculoides 

Trenervet Snerre Galium boreale 

Knoldet Mjødurt (knop) Filipendula vulgaris 

Vår-Fladbælg Lathyrus vernus 

            
Laura fotograferer  Ridder Gøgeurt Orchis militaris 

 

 ----------------------------- 
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Karmindompap Carpodacus erythrinus 

Havesanger Sylvia borin 

Kærnebider Coccothraustes coccothraustes 

Hvidhalset Fluesnapper Ficedula albicollis 

Broget Fluesnapper Ficedula hypoleuca 

 

Lokalitet 11 - Persnäs mosse 

 

Vi skulle bare køre et lille stykke sydpå til Persnäs. Her skulle vi også over en stente. Det var ikke 

alle der gik med ind, for her var rigtig vådt, men vi fik da skyllet alt skidtet af støvlerne. Her var så 

smukt og solen skinnede. De der ikke vadede rundt i vandet kiggede på fugle. Vi ledte efter 

Pukkellæbe, men den fandt vi ikke. Men vi så 

 

       
    Hvidgul Gøgeurt                                                Blodplettet Gøgeurt                            Flueblomst 

 

Hvidgul Gøgeurt Dacthylorhiza incarnata var. ochroleuca 

Kantbælg Tetragonolobus maritimus 

Melet Kodriver Primula farinosa 

Flueblomst Ophrys insectifera  

Blodplettet Gøgeurt Dactylorhiza incarnata var. cruenta 

Vibefedt Pinguicula vulgaris 

Bitter Mælkeurt Polygala amarella 

Hvas Avneknippe Cladium mariscus 

Skør Bægerbregne Cystopteris fragelis ssp. fragelis 

Kalk-Blåaks Sesleria caerulea 

Ridder Gøgeurt Orchis militaris              

                       ------------------ 

Rødrygget Tornskade Lanius cullorio 

Vendehals Jynx torquilla 

Munk Sylvia atricapilla 

Grå Fluesnapper Muscicapa striata 

Gærdesanger Sylvia curruca 

Rørhøg Circus aeruginosus 
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Lokalitet 12 - Knisa mosse 

 

Stenbruddet, i Jordhamn, hvor vi skulle have set øens eneste vinddrevne slibekværn var strøget af 

programmet. Vi kørte i stedet til Knisa Mosse. Det var også et pragtfuldt sted. Vi havde 1 time her. 

Når vi skal nå og se en masse ting, kan vi desværre ikke bruge flere timer hvert sted. Her fandt vi 

bladene fra pukkellæbe. Her var så smukt, at der både blev kigget højt og lavt. 
 

Bitter Mælkeurt Polygala amarella 

Liden Rundbælg Anthyllis vulneraria ssp. vulneraria 

Ægbladet Fliglæbe Listera ovata 

Gøgelilje Plantanthera 

Alm. Kællingetand Lotus corniculatus 

Tusindfryd Bellis perennis 

Ridder-Gøgeurt Orchis militaris 
 

   
             Eng-Kabbeleje Galtha palustris ssp. palustris                        Melet Kodriver Primula farinosa 

  
Melet Kodriver Primula farinosa 

Tandfri Vårsalat Valerianella locusta 

Kødfarvet Gøgeurt Dactylorhiza incarnata var. incarnata 

Vår-Fladbælg Lathyrus vernus 

Kornet Stenbræk Saxifraga granulata 

Knold-Ranunkel Ranunculus bulbosus 

Liden-Storkenæb Geranium pusillum 

Eng-Nellikerod Geum rivale 

Vibefedt Pinguicula vulgaris 

Engkarse Cardamine pratensis ssp. pratensis 

Hulkravet Kodriver Primula veris 

Gul Stenbræk Saxifraga hirculus 

Løvefod Alchemilla  

Tyndakset Gøgeurt Orchis mascula ssp. mascula 

Top-Mælkeurt Polygala comosa 

Flueblomst Ophrys insectifera 

Langakset Trådspore Gymnadenia conopsea ssp. conopsea          
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                              Kattefod Antennaria dioica                                      Kornet Stenbræk Saxifraga granulata 

  

Pukkellæbe (blade) Herminium monorchis 

Sump-Hullæbe (blade) Epipactis palustris 

Kattefod Antennaria dioica 

Kalk-Blåaks Sesleria caerulea 

Kær-Snerre Galium palustre ssp. palustre 

Vandnavle Hydrocotyle vulgaris 

Eng-Kabbeleje Galtha palustris ssp. palustris 

Kommen Carum carvi 

Bakkegøgeurt Neotinea ustulata 

        ----------------- 

Hedehøg Circus pygargus 

Gråsisken Carduelis flammea  

Tornirisk Carduelis cannabina 

Stillits Carduelis carduelis 

 

Lokalitet 13 – Djubvik - frokoststed 

 

Nu kørte vi lidt mere sydpå. Vi skulle ud til Djubvik til Elsebeths Sommer-Anemone sted. Elsebeth 

og Ole havde ryddet ene- og tjørnekrattet, så Anemonerne på denne lille hylde kan stå så utroligt 

flot. Fra bussen så vi Sten-Pikker Oenanthe oenanthe 

 

   
             Nogle venter på en fugl Andre nyder bare at sidde ved Sommer-Anemonerne 

 

Sommer-Anemone Anemone sylvestris 

Ölands Soløje Helianthemum oelandicum var. oelandicum  

Østrisk Hør Linum austriacum 
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Tyndakset Gøgeurt Orchis mascula ssp. mascula 

Afbidt Høgeskæg Crepis praemorsa 

Svalerod Vincetoxicum hirundinaria 

Top-Mælkeurt Polygala comosa 

Hvid Stenurt Sedum album 

Alm. Bakketidsel Carlina vulgaris ssp. vulgaris 

 

     
Sommer-Anemone Anemone sylvestris                    Ölands Soløje Helianthemum oelandicum var. oelandicum 

 

Det var et utrolig smukt sted at indtage sin frokost. Elsebeth gav en Fernetbranca, fordi dette sted 

betød rigtig meget for hende. Vi skålede gerne med hende, for her var vidunderligt. 

 

På vejen tilbage blev der dømt stop ved isboden af Solvej og Laura. Men det var nu ikke kun dem, 

der lod sig friste. Boden i Djubvik havde lige åbnet for sæsonen. Der var meget tomt på hylderne, 

men is var der.  

 

Lokalitet 14 - Högenäsorde 

 

Nu kørte vi op til naturreservatet Högenäsorde. Der var en stor gammel baune fra 500-600 e.kr. Den 

blev sidst brugt, da der blev sejlet atomaffald forbi Øland. Her delte vi os fuglefolket stilede ud mod 

vandet. Vi andre gik en dejligt rundtur og endte ude ved kysten. Her var rigtig meget at se. Engen 

var helt lilla af orkideer. 
 

   
                          Stente til Högenäsorde                      En gammel Baune 

 

Tyndakset Gøgeurt Orchis mascula ssp. mascula 

Tårnurt Arabis glabra 
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Engelskgræs Armeria 

Hylde-Gøgeurt (Adam og Eva) Dactylorhiza sambucina 

 

                     
Hylde-Gøgeurt (Adam og Eva) Dactylorhiza sambucina 

 

Flueblomst Ophrys insectifera 

Kantbælg Tetragonolobus maritimus 

Liden Rundbælg Anthyllis vulneraria ssp. vulneraria 

Rød-Rundbælg Anthyllis vulneraria var. coccinea 

Kommen Carum carvi 

Mur-Draba Draba muralis 

Bakkegøgeurt Neotinea ustulata 

Glat Kalkkarse Arabis hirsuta var glaberrima 

Knold-Ranunkel Ranunculus bulbosus 

Kornet Stenbræk Saxifraga granulata 

Top-Mælkeurt Polygala comosa 

 

                  
     Tyndakset Gøgeurt Orchis mascula ssp. mascula                Rød-Rundbælg Anthyllis vulneraria var. coccinea 

 

 

Ægbladet Fliglæbe (blade) Listera ovata 

Ridder-Gøgeurt Orchis militaris 
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Bitter Mælkeurt Polygala amarella 

Kalk-Blåaks Sesleria caerulea 

Engkarse Cardamine pratensis ssp. pratensis 

Bakke-Forglemmigej Myosotis ramosissima 

Lancetbladet Høgeurt Pilosella lactucella 

Ølands-Snerre Galium oelandicum 

Forskelligfarvet Forglemmigej Myosotis discolor ssp. discolor 

Alm. Slangetunge Ophioglossum vulgatum 

Trekløft Stenbræk Saxifraga tridactylites 

Roset Springklap Cardamine hirsuta 

Kattefod Antennaria dioica 

Bakke Jordbær Fragaria viridis 

Flueblomst Ophrys insectifera 

Kantbælg Tetragonolobus maritimus 

Melet Kodriver Primula farinosa 

Gøgelilje (blade) Plantanthera 

Smalbladet Vikke Vicia sativa ssp. nigra 

Tvebo Star Carex dioica 

Rank Viol Viola persicifolia 

                         -------- 

Gulspurv Emberiza citrinella  

Havørn Haliaeetus albicilla 

Rødben Tringa totanus 

Klyde Recurvirostra avosetta 

Ravn (fra bussen) Corvus corax 

 

Da vi skulle derfra, var der så mange biler på parkeringspladsen, at Solvej ikke kunne vende. Solvej 

måtte bakke et langt stykke op til en gård. Her fik hun lov til at køre ind og vende på deres 

gårdsplads. Folkene på gården vinkede og smilede til os, da vi kommet ud på vejen igen. Vi besøgte 

et stensliberi, hvor Elsebeth skulle hente en vase hun havde bestilt. Vi var alle inde og kigge. Der 

var fine ting lavet i lokale sten.  

 

                        En af Ølands gamle stubmøller 
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Lokalitet 15 - Källa g:la kyrka og Källahamn 

 

     
 

     
Fra Källa g:la kyrka 

 

Der var mange stubmøller på vejen mod Källa gamle kirke. Kirken var et stort bart rum. Her hørte 

vi om kirkens historie og om hvordan den gennem tiderne var blevet udvidet. Kirken er nedlagt nu, 

men der er mange forskellige arrangementer i den gamle kirke, både koncerter og bryllupper. Mens 

vi var inde i kirken, kom der en bus med korsangere. De skulle også ind og se kirken. De stillede sig 

op og gav to svenske sange. Det lød utrolig flot, akustikken i rummet var helt i top. Ude på 

kirkegården var der mange store mosbegroede gravsten, men man kunne godt se bomærkerne på 

flere af dem. Vi havde stadig lidt tid, så vi kørte ud til Källahamn. Her var  

 

Peberrod Armoracia rusticana 

Farve-Vajd Isatis tinctoria  

Svaleurt Chelidonium majus var. majus 

 

Vi så også en slags ”mini sort sol” bestående af tusindvis af små insekter, som sværmede i bølger 

imellem buskene. 

 

Nu gik det hjemad. Vi var tidligt hjemme ca. kl. 17. Da vi først skulle spise kl. 18.30 ville Lene vise 

Dagmar og Peter den smukke sti ned til søen og skærmvintergrønnen. Det var en smuk tur, men der 

var rigtig mange myg.  

 

Majblomst Maianthemum bifolium 

Anemone Anemone nemorosa 

Skovstjerne Trientalis europaea 

Rundbladet Snerre (firbladet) Galium rotundifolium 

Skærmvintergrøn Chimaphila umbellata 
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Sværdskovlilje  Cephalanthera longifolia 

 

          
Rundbladet Snerre Galium rotundifolium Skærmvintergrøn Chimaphila umbellata 

 

Der var 15 Sværdskovliljer, der blomstrede, og der var flere der var på vej. 

 

Vi nåede at komme hjem og få de meget beskidte tur-bukser af. Middagen bestod igen af de samme 

gode salater. Der var skiver stegt kamsteg, dertil en svampe- eller hvidløgssovs. Der var også den 

samme slags fladfisk, som vi havde fået dagen før. Til dessert var der ostebord med skæreost, brie, 

roquefort og en vidunderlig gorgonzola. Dertil var der kiks, brød og druer. Det var utrolig lækkert. 

 

Derefter gik vi ind og hørte og så om Kirsten og Frands natur- og fugletur til Antarktisk. Det var en 

meget smuk og spændende tur, de har været på. Sidst på aftenen var der tur ned i skoven, for at se 

og høre Natravnen. Men vi var 6 personer, der satte os på terrassen ved huset”Sibirien”, for i den 

helt vindstille aften, at gøre et forsøg på at tømme Helenes rødvinskarton. Mens vi sad der, fløj  

Natravnen forbi os med sin lave snerrende lyd. Det var derfor ikke nødvendigt, at gå så langt for at 

høre den. Men nede i skoven havde de både set og hørt den, så aftenen var vellykket for alle. 

 

 



26 

 

Søndag den 24.05 
 

Lokalitet 16 – Petgärde Träsk 

 

Bagagen blev pakket færdig inden vi gik over for at spise morgenmad og smøre madpakker.  

Vi skulle forlade det dejlige Øland og det gode pensionat med de flinke mennesker. Som alle de 

andre dage kørte vi kl. 8.30, efter at bussen var pakket. 

 

Vi kørte ad hovedvejen. Nær Föra tog vi øst-landevejen til Petgärde Träsk , som er en god 

fuglelokalitet. Da vi holdt på parkeringspladsen, spurgte Elsebeth om Ingerlise og Lene ville en kort 

tur ned og se, hvor der var dobbelte Sommer Anemoner. De var meget spændende. Elsebeth 

fortalte, at hun havde prøvet at sætte dem i sin have, men de satte ikke frø. De går ud efter nogle år. 

Hun plukkede også nogle stykker, så resten af selskabet kunne se de flotte Sommer Anemoner. De 

skyndte sig tilbage og ind mod fugletårnet. Der var en vidunderlig eng, men der var kun tid til at se 

ud af øjenkrogen, hvad der voksede, mens de skyndte sig igennem. 

 

       
Dobbelte Sommer Anemoner                        Stien ned til Pungmejse reden                          Pungmejserede 

 

Dobbelte Sommer Anemoner Anemone sylvestris 

Vandranunkel Ranunculus aquatilis 

Kantbælg Tetragonolobus maritimus 

Horsetidsel Cirsium vulgare   

Vejbred-Skeblad Alisma plantago-aquatica 

Melet Kodriver Primula farinosa 

Eng-Nellikerod Geum rivale 

Ridder-Gøgeurt Orchis militaris 

              -------------------------- 

Gøg Cuculus canorus 

Havørn Haliaeetus albicilla 

Gærdesmutte Troglodytes troglodytes 

Tornsanger Sylvia communis 

Atlingand Anas querquedula 

Gravand Tadorna tadorna 

Grågås med gæslinger Anser anser 

Pungmejse Remiz pendulinus 

 

Pungmejserede – den var spændende at se. Det er hannen, der bygger reden. Når hunnen har lagt 

sine æg, flyver den ofte sin vej, så hannen må opfostre ungerne. Hunnen parrer sig derefter med en 

ny han. Det er kun hos den sidste han, hun hjælper til med at passe ungerne. 
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Lokalitet 17 – Borgholm Slotsruin 

 

Vi skulle videre. Det var egentligt meningen, at vi skulle se Borgholm Slotsruin. Men der blev først 

åbnet kl. 10. Det var for sent for os. Vi kørte bare op, så vi lige kunne se ruinen udefra. Der var kun 

lige tid til, vi kunne nå hen til bagsiden af ruinen, hvorfra vi kunne se havet. Vi fandt da også en 

enkelt plante; 
 

 
Borgholm Slotsruin 

 

Læge-Oksetunge Anchusa officinalis 

Hundetunge Cynoglossum officinale 

Tyndakset Gøgeurt Orchis mascula ssp. mascula 

Nikkende Kobjælde (frøstand) Pulsatilla pratensis  

Storbægret Storkenæb Geranium columbinum 

Skinnende Storkenæb Geranium lucidum 

Vår-Star Carex caryophyllea 

Rundfinnet Radeløv Asplenium trichomanes ssp. trichomanes  

Liljeblads Star Carex obtusata 

Ager Stenfrø Lithospermum arvense var arvense 

                      ----------------------------  

Tornsanger Sylvia communis 

Mursejler Apus apus 

 

           
                                           Borgholm Slotsruin                         Liljeblads Star Carex obtusata 
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Lokalitet 18 – Halltorp ved Ekerum 

 

Nu kørte vi sydpå til turen sidste lokalitet, Halltorp. Elsebeth havde lovet, vi skulle se Fruesko i 

blomst. Det er altid et stop værd. Vi fik bare ca. 20 min. Her kunne man have gået i lang tid. Men 

der ventede os en lang køretur hjem. Vi skulle krydse os lidt frem gennem skoven, over to stenter så 

ind i skoven igen, før vi var fremme. Lene måtte gå og skrive samtidig, heldigvis med hjælp af 

Ingerlise og Elsebeth. Det var ikke tid selv at få øje på alt det spændende, der var 

 

Fruesko Cypripedium calceolus 

Sanikel Sanicula europaea 

Nikkende Flitteraks Melica nutans 

Skov-Storkenæb Geranium sylvaticum 

Tyndakset Gøgeurt Orchis mascula ssp. mascula 

Liljekonval Convallaria majalis 

 

          
Fruesko Cypripedium calceolus 

 

Enblomstret Flitteraks Melica uniflora 

Firblad Paris quadrifolia 

Skov-Hullæbe (blade) Epipactis helleborina 

Blåtoppet-Kohvede Melampyrum nemorosum 

Forskelligblomstret Viol Viola mirabilis 

Skov-Star Carex sylvatica 

Skov-Høgeurt Hieracium sekt. hieracium 

Løvefod Alchemilla 

Finger-Star Carex digitata 

Vår-Fladbælg Lathyrus vernus 

Filtet-Star Carex tomentosa 

Sort-Fladbælg Lathyrus niger 

Alm. Lungeurt Pulmonaria obscura  

Dunet Gedeblad Lonicera xylosteum 

 

Vi skyndte os tilbage til bussen. Her sagde vi farvel til Elsebeth, som skulle blive på øen et par dage 

mere. Niels Erik takkede hende for den meget vidende og kompetente måde, hun havde guidet os 

rundt på. Vi havde nydt godt af hendes store kendskab til øens gode steder. Han overrakte hende et 

par gode flasker vin på foreningens vegne som tak for det store arbejde, hun havde lagt i opgaven. 
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Farvel til Elsebeth 

 

Så var det hjemad mod Danmark. Da vi kom til Kalmar, skulle vi have benzin på bussen. Vi fik lige 

15 min. stop, hvor der blev handlet på tanken kaffe/te, basse, frugt m.m. Nogle nød den medbragte 

termokaffe. Vi fortsatte til en rasteplads, Elsebeth havde anbefalet, hvor vi holdt vores frokost. Det 

var et smukt sted, hvor vi kunne sidde ved en sø. Der var en stærk blæst, men der var lækroge hist 

og her. 

 

Vi kom med færgen Aurora hjem. På det sidste stykke vej takkede Niels Erik på foreningens vegne, 

først Frands for guidning af fuglegrupper. Frands fik også et par flasker rødvin. Bagefter takkede 

Niels Erik Solvej for den hyggelige måde hun kørte for os, altid parat til mærkelige udfordringer, 

når vi skulle ad mindre stier til vores særprægede lokaliteter. Hun fik også en gave. Vi kom til 

Hillerød i god behold og til tiden. Bagagen blev læsset af, og vi skiltes hurtigt for alle vinde.  



30 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 



31 

 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 



32 

 

17. 

18. 



33 

 

 

 FUGLELISTE, Tur til Öland, 21.-24. maj 2009 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. (Systematisk orden) 
  

Sortstrubet lom 

 

Toppet lappedykker 

 

Skarv 

 

Fiskehejre 

 

Knopsvane 

Grågås 

Bramgås 

Knortegås 

Gravand 

Gråand 

Atlingand 

Skeand 

Taffeland 

Troldand 

Edderfugl 

Hvinand 

Toppet skallesluger 

Stor skallesluger 

 

Havørn 

Rørhøg 

Hedehøg 

Spurvehøg 

Musvåge 

Fiskeørn 

Tårnfalk 

Lærkefalk 

 

Fasan 

 

Blishøne 

 

Trane 

 

Strandskade 

Klyde 

Stor præstekrave 

Vibe 

Skovsneppe 

Storspove 

Rødben 

Mudderklire 

 

Hættemåge 

Stormmåge 

Sølvmåge 

Svartbag 

Rovterne 

Havterne 

Dværgterne 

 

Ringdue 

Tyrkerdue 

 

Gøg 

 

Natugle 

 

Natravn 

 

Mursejler 

 

Vendehals 

Stor flagspætte 

 

Hedelærke 

Sanglærke 

 

Digesvale 

Landsvale 

Bysvale 

 

 Skovpiber 

 

Hvid vipstjert 

 

Gærdesmutte 

 

Jernspurv 

 

Rødhals 

Rødstjert 

Nattergal 

Bynkefugl 

Stenpikker 

Solsort 

Sangdrossel 

 

Rørsanger 

Gulbug 

Gærdesanger 

Tornsanger 

Havesanger 

Munk 

Skovsanger 

Gransanger 

Løvsanger 

Fuglekonge 

 

Grå fluesnapper 

Hvidhalset fluesnapper 

Broget fluesnapper 

 

Sumpmejse 

Sortmejse 

Blåmejse 

Musvit 

 

Spætmejse 

 

Træløber 

 

Pungmejse 

 

Rødrygget tornskade 

 

Skovskade 

Husskade 

Allike 

Råge 

Krage 

Ravn 

 

Stær 

 

Gråspurv 

 

Bogfinke 

 

 

Grønirisk 

Stillits 

Tornirisk 

Gråsisken 

Lille korsnæb 

Karmindompap 

Dompap 

Kernebidder 

 

Gulspurv 

Rørspurv 

 

Set på turen til/fra 

Öland: 

Canadagås 

Rød glente 

Tjur 

Fjordterne 

Sortspætte 

Sjagger 
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Latinsk Navn Dansk Navn 

 

*Lokalitet – med en mere grundig artsliste 

01    

* 

02  03 04 05 06 07 08 09 

* 

10 11 

* 

12 13 

* 

14 15 16 17 18 

                    

Aira praecox Tidlig Dværgbunke  x          x      x 

Alchemilla Løvefod          x         

Alchemilla glaucescens Blågrøn Løvefod  x                 

Alisma plantago-aquatica Vejbred-Skeblad                x   

Allium schoenoprasum var. alvarense Alvar Purløg x x                 

Anchusa officinalis Læge-Oksetunge                 x  

Alopecurus geniculatus Knæbøjet Rævehale  x                 

Androsace septentrionalis Nordisk Fjeldarve  x x    x            

Anemone nemorosa Hvid Anemone        x x x         

Anemone ranunculoides Gul Anemone          x         

Anemone sylvestris Sommer-Anemone             x   x   

Angelica sylvestris Skov-Angelik          x         

Antennaria dioica Kattefod           x x  x     

Anthoxanthum odoratum Vellugtende Gulaks  x        x         

Anthriscus caucalis Gærde-Kørvel  x                 

Anthriscus sylvestris Vild Kørvel x        x          

Anthyllis vulneraria ssp. vulneraria Liden Rundbælg            x  x     

Anthyllis vulneraria var. coccinea Rød-Rundbælg              x     

Arabis glabra Tårnurt  x        x    x     

Arabis hirsuta var glaberrima Glat Kalkkarse   x           x     

Arabis hirsuta var. hirsuta Stivhåret Kalkkarse  x            x     

Armeria Engelskgræs              x     

Armoracia rusticana Peberrod               x    

Artemisia campestris ssp. campestris Mark-Bynke x                  

Artemisia rupestris Sten-Bynke x                  

Asplenium trichomanes ssp. tricomanes  Rundfinnet Radeløv                 x  

Astragalus glycyphyllos Sød Astragel  x                 
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Latinsk Navn Dansk Navn 

 

*Lokalitet – med en mere grundig artsliste 

01    

* 

02  03 04 05 06 07 08 09 

* 

10 11 

* 

12 13 

* 

14 15 16 17 18 

Bellis perennis Tusindfryd            x       

Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus Blød Hejre  x                 

Campanula persicifolia Smalbladet Klokke  x                 

Capsella bursa-pastoris Hyrdetaske  x                 

Cardamine bulbifera Tandrod  x        x         

Cardamine hirsuta Roset Springklap              x     

Cardamine pratensis ssp. pratensis Engkarse          x  x  x     

Cardaminopsis arenosa Alm. Sandkarse x                  

Carex caryophyllea Vår-Star                 x  

Carex digitata Finger-Star        x          x 

Carex dioica Tvebo Star              x     

Carex flacca Blågrøn Star          x         

Carex hartmanii Hartmans Star          x         

Carex obtusata Liljeblads Star                 x  

Carex sylvatica Skov-Star                  x 

Carex tomentosa Filtet-Star                  x 

Carlina vulgaris ssp. vulgaris Alm. Bakketidsel x x           x      

Carum carvi Kommen            x  x     

Cephalanthera.longifolia Sværd-Skovlilje    x     x          

Cerastium pumilum Liden-Hønsetarm  x x    x            

Chelidonium majus var majus Svaleurt      x         x    

Chimaphila umbellata Skærmvintergrøn        x x          

Cirsium vulgare Horsetidsel                x   

Cladium mariscus Hvas Avneknippe         x  x        

Convallaria majalis Liljekonval    x     x x        x 

Crepis praemorsa Afbidt Høgeskæg             x      

Cynoglossum officinale Hundetunge                 x  

Cypripedium calceolus Fruesko                  x 
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Latinsk Navn Dansk Navn 

 

*Lokalitet – med en mere grundig artsliste 

01    

* 

02  03 04 05 06 07 08 09 

* 

10 11 

* 

12 13 

* 

14 15 16 17 18 

Cystopteris fragelis ssp. fragelis Skør Bægerbregne           x        

Dacthylorhiza incarnata var. ochroleuca Hvidgul Gøgeurt           x        

Dactylis glomerata ssp. glomerata Alm. Hundegræs x                  

Dactylorhiza incarnata var. cruenta Blodplettet Gøgeurt           x        

Dactylorhiza incarnata var. incarnata Kødfarvet Gøgeurt            x       

Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii Skov-Gøgeurt  x        x         

Dactylorhiza sambucina Hylde-Gøgeurt (Adam og Eva)              x     

Draba muralis Mur-Draba  x            x     

Echium vulgare Alm. Slangehoved x                  

Epipactis helleborina Skov-Hullæbe (blade)                  x 

Epipactis palustris Sump-Hullæbe (blade)            x       

Festuca ovina Fåre-Svingel x x                 

Filipendula vulgaris Knoldet Mjødurt  x        x         

Fragaria viridis Bakke Jordbær  x            x     

Galium boreale Trenervet Snerre          x         

Galium oelandicum Ølands-Snerre              x     

Galium palustre ssp. palustre Kær-Snerre            x       

Galium rotundifolium Rundbladet Snerre    x     x          

Galtha palustris ssp. palustris Eng-Kabbeleje            x       

Geranium columbinum Storbægret Storkenæb                 x  

Geranium dissectum Kløftet-Storkenæb  x                 

Geranium lucidum Skinnende Storkenæb  x      x         x  

Geranium molle Blød-Storkenæb  x                 

Geranium pusillum Liden-Storkenæb            x       

Geranium robertianum var. robertianum Stinkende Storkenæb x                  

Geranium sylvaticum Skov-Storkenæb                  x 

Geum rivale Eng-Nellikerod  x        x  x    x   

Gymnadenia conopsea ssp. conopsea Langakset Trådspore          x  x  x     
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*Lokalitet – med en mere grundig artsliste 

01    

* 

02  03 04 05 06 07 08 09 

* 

10 11 

* 

12 13 

* 

14 15 16 17 18 

Helianthemum oelandicum var. oelandicum Ölands Soløje             x      

Helictotrichon pratensis Eng-Havre  x                 

Herminium monorchis Pukkellæbe (blade)            x       

Herniaria glabra Brudurt  x x                

Hieracium sekt. Hieracium Skov-Høgeurt                  x 

Hornungia petraea Stenkarse  x                 

Hydrocotyle vulgaris Vandnavle            x       

Hyperikon maculatum Kantet Perikon          x         

Isatis tinctoria Farve-Vajd               x    

Laserpitium latifolium Foldfrø          x         

Lathyrus niger Sort-Fladbælg                  x 

Lathyrus pratensis Gul Fladbælg          x         

Lathyrus vernus  Vår-Fladbælg         x x  x      x 

Leucanthemum vulgare Hvid Okseøje          x         

Linnaea borealis Linnæa        x           

Linum austriacum Østrisk Hør             x      

Listera ovata Ægbladet Fliglæbe   x       x x  x  x     

Lithospermum arvense var arvense Ager Stenfrø                 x  

Lonicera xylosteum Dunet Gedeblad                  x 

Lotus corniculatus Alm. Kællingetand          x  x       

Luzula campestris Mark-Frytle  x        x         

Maianthemum bifolium Majblomst         x x         

Melampyrum cristatum Kantet Kohvede          x         

Melampyrum nemorosum Blåtoppet-Kohvede                  x 

Melampyrum sylvaticum Skov-Kohvede          x         

Melica nutans Nikkende Flitteraks                  x 

Melica uniflora Enblomstret Flitteraks                  x 

Milium effusum Miliegræs          x         
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*Lokalitet – med en mere grundig artsliste 

01    

* 

02  03 04 05 06 07 08 09 

* 

10 11 

* 

12 13 

* 

14 15 16 17 18 

Millium.vernale Vår- Milliegræs  x                 

Myosotis arvensis Mark-Forglemmigej  x                 

Myosotis discolor ssp. discolor Forskelligfarvet Forgelmmigej              x     

Myosotis ramosissima Bakke- Forglemmigej  x            x     

Myosurus minimus Musehale  x                 

Myricaria germanica Piskeris      x             

Neotinea ustulata Bakkegøgeurt  x          x  x     

Ophioglossum vulgatum Alm. Slangetunge  x        x    x     

Ophrys insectifera Flueblomst           x x  x     

Orchis mascula ssp. mascula Tyndakset Gøgeurt  x        x x x x x   x x 

Orchis militaris Ridder-Gøgeurt  x   x x    x x x  x  x   

Orthilia secunda Ensidig Vintergrøn    x    x           

Oxalis acetosella Skovsyre        x           

Oxytropis campestris ssp. campestris Nordisk Spidsbælg x  x                

Oxytropis campestris ssp. campestris Nordisk Spidsbælg       x            

Paris quadrifolia Firblad          x        x 

Petroselinum crispum Vild Persille       x            

Pilosella cymosa  Kvast Høgeurt       x            

Pilosella lactucella Lancetbladet Høgeurt              x     

Pinguicula vulgaris Vibefedt      x     x x       

Plantanthera Gøgelilje  x       x   x  x     

Poa alpina Fjeld-Rapgræs  x x                

Poa bulbosa Løg Rapgræs x x x                

Polygala amarella Bitter Mælkeurt x x    x    x x x  x     

Polygala comosa Top-Mælkeurt   x         x x x     

Polypodiaceae vulgare  Engelsksød        x           

Potentilla tabernaemontani  Vår-Potentil  x                 

Primula farinosa Melet Kodriver          x x x  x  x   
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*Lokalitet – med en mere grundig artsliste 

01    

* 

02  03 04 05 06 07 08 09 

* 

10 11 

* 

12 13 

* 

14 15 16 17 18 

Primula veris Hulkravet Kodriver  x        x  x       

Prunus spinosa Slåen  x      x           

Pulmonaria obscura Alm. Lungeurt                  x 

Pulsatilla pratensis Nikkende Kobjælde      x           x  

Pyrola chlorantha Grønlig Vintergrøn    x    x           

Pyrola media Klokke Vintergrøn        x           

Ranunculus aquatilis Vandranunkel                x   

Ranunculus auricomus Nyrebladet Ranunkel          x  x       

Ranunculus bulbosus Knold-Ranunkel x x            x     

Rhinanthus Skjaller          x         

Rhododendron tomentosum Mose-Post (Skvatram)    x               

Rubus saxatilis Fruebær          x         

Rumex acetosella ssp. acetosella Alm. Rødknæ  x                 

Salep-Gøgeurt Anacamptis morio ssp. morio     x              

Sanicula europaea Sanikel  x                x 

Saxifraga granulata Kornet Stenbræk  x     x   x  x  x     

Saxifraga hirculus Gul Stenbræk            x       

Saxifraga tridactylites Trekløft Stenbræk  x       x     x     

Scorzonera humilis Lav Skorsoner          x x        

Sedum acre Bidende Stenurt x x                 

Sedum album Hvid Stenurt x x     x      x      

Sedum reflexum Bjerg-Stenurt x                  

Senicio jacobaea Eng-Brandbæger       x            

Seriphidium maritimum ssp. maritimum Strand-Malurt        x           

Sesleria caerulea Kalk-Blåaks           x   x     

Silene nutans var. nutans Nikkende Limurt x x            x     

Succisa pratensis Djævelsbid          x         

Tetragonolobus maritimus Kantbælg          x x   x  x   
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01    

* 

02  03 04 05 06 07 08 09 

* 

10 11 

* 

12 13 

* 

14 15 16 17 18 

Thlaspi perfoliatum Hjertebladet Pengeurt  x                 

Trientalis europaea Skovstjerne         x          

Trifolieum montanum Bjerg-Kløver           x        

Vaccinium myrtillus Blåbær    x    x           

Vaccinium vitis-idaea ssp. vitis-idaea Tyttebær    x    x           

Valerianella locusta Tandfri Vårsalat x x          x       

Veronica arvensis Mark-Ærenpris  x                 

Veronica chamaedrys Tveskægget Ærenpris          x         

Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia Glat Ærenpris  x                 

Veronica spicata Aks-Ærenpris  x                 

Veronica verna Vår-Ærenpris  x                 

Vicia hirsuta Tofrøet Vikke x x                 

Vicia lathyroides Vår-Vikke  x            x     

Vicia sativa ssp. nigra Smalbladet Vikke              x     

Vicia sepium var. sepium Gærde-Vikke  x                 

Vicia tetrasperma Tadder-Vikke  x                 

Vincetoxicum hirundinaria Svalerod x  x    x      x      

Viola arvensis Ager-Stedmoderblomst  x          x       

Viola mirabilis Forskelligblomstret Viol                  x 

Viola persicifolia Rank Viol              x     

 

  

 

 

 

 

 


