Blomster i norsk natur
Et lite ressurshefte om planter som blomstrer i tidsrommet
juni-august i det meste av landet
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Revebjelle
Høy plante med lang stengel og dyp rosa, eller
hvite, blomster i klaser. Blomstene ser ut som
små fingerbøl, og humler og andre insekter finner
mye nektar inne i blomstene.
Tilhører maskeblomstfamilien. Viltvoksende i
kyst-og fjordstrøk på Sørlandet og Vestlandet
nord til Trøndelag.
Svært giftig!

Geitrams
Høy plante, opp til 2 meter, med smale blader og
et titalls mørk rosa blomster med fire kronblad.
Hver blomst har åtte pollenbærere og en lang
griffel.
Tilhører mjølkefamilien. Vokser vilt i hele landet.
Brukt i folkemedisin og te.

Rødkløver
Stengelen kan bli fra 20-80 cm, og den har tre blader som henger sammen i en gruppe. Selve blomsterstanden er hodeformet og består av mange
små blomster i rosafarger. Rosafargen varierer fra
blekrosa til mørkrosa.
Tilhører kløverslekta i
erteblomstfamilien.
Vokser i hele landet opp til tregrensa.
Dyrkes som fòrplante, og har tidligere vært brukt
i folkemedisin og te.

Blåklokke
En plante med tynn stengel som
varierer fra 10-40 cm, og blå
bjelleformede blomster. Har hjerteformede blader
helt neders.
Hører til klokkefamilien.
Vokser i hele landet og klarer seg med lite næring i
tørre områder.

Lupin
En høy plante med store blader og blomter som
sitter tett i tett på toppen av en kraftig stengel.
Hører til erteblomstfamilien.
Viltvoksende i Eurasia, Amerika og Nord-Afrika.
Innført og utplantet i norske hager og som jordbindere langs jernbaner og veier i Norge. Dette har
ført til en ukontrollert spredning av planten, og
den fortrenger nå vanlige norske markblomster. Er
svartelistet i Norge.

Fuglevikke
Planten blir frittstående 40-60 cm høy, men kan klatre opp til 1,5 meter. Ytterst sitter en kolbe med små
mørkeblå og fiolette blomster.
Den har blader som er sammensatt i par med inntil 12, smale småblad med en slyngtråd lengst ut.
Slyngtråden vikler seg fast i
andre planter når den klatrer.
Hører til i erteblomstfamilien.
Trives i veikant, eng, beitemarker og
løvskog. Kan lett forveksles med Gjerdevikke.

Engstorkenebb
30-70 cm høy plante, med store blålilla blomster.
Hver blomst har fem kronblad.
Stengelen er hårete og kantete.
Hører til i storkenebbfamilien.
Vokser som regel i eng og beitemark, men også i
veikanten. Vanligst i næringsrike områder på Østlandet, men finnes også på Sør-Vestlandet og nord til
Trøndelag.

Prestekrage
En plante med rett stengel, smale små blader og 1-3
blomsterkorger, som er det blomstene kalles.
Er en korgplante i prestekrageslekta.
Vanlig barnelek er å ta av ett og ett av de hvite bladene på blomsterkorga og si ”elsker”, ”elsker ikke”
mens man tenker på en bestemt person.
Vokser i veikanter og på tørre, åpne områder i det
meste av landet, med unntak av lengst nord.

Hundekjeks
En 50-150 cm høy plante med flere grener, oppdelte
blad og en samling hvite, små blomster på toppen.
Hører til skjermplantefamilien. Vanlig over hele
landet.
Er svakt giftig for mennesker, men har blitt brukt i
folkemedisin. Har også blitt brukt i plantefarging.

Hvitkløver
En plante med krypende stengel og oppreiste bladstilker og blomsterstilker.
Runde blomsterhoder med små hvite eller rosa blomster. Har tre blader som
henger sammen i en gruppe.
Hører til i erteblomstfamilien, og kan spises.
Vokser i store grupper i gressenger, beitemark og grøftekant over hele landet.

Ryllik
15-50 cm høy plante med mange små 3–6 mm brede
blomsterkurver i en skjerm på toppen. Stengelen er
seig og trådete, og det gjør at planten er vanskelig å
plukke. Fargen på blomsten er normalt hvit, men
forkommer også i blekrosa.
Hører til i kurvplantefamilien og er en av våre vanligste markblomster. Vokser ofte i grøftekanten og ved
beiteområder, fra lavlandet opp til snaufjellet.
Har vært mye brukt i medisin.

Engsoleie
5-75 cm høy plante med flergrenet stengel, håndformede blader og stor blomst. Blomsten har som regel fem
kronblader.
Hører til i soleiefamilien og er vanlig i hele landet. Er
giftig, særlig for beitende hussdyr, men de unngår
blomsten i beitemarksområder.
I tørket tilstand, som i høy, er den ikke giftig. Giften i
plantesaften kan forårsake hudirritasjon.

