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Forord 

Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) har en 
lang og rik tradisjon for å informere om og oppfordre 
til bruk av ville vekster. Nyttevekstforeningen ble 
etablert allerede i 1902 som Landsforeningen til 
udnyttelse av vore nyttevæxter. Lenge hadde den et 
næringsformål med å legge til rette for at småkårs-
folk kunne sanke for å skaffe seg inntekter. Utover 
1970-tallet ble sankingen mer integrert i friluftsliv og 
søndagsturer, som en rekreasjon fra hverdagen. Etter 
at Nyttevekstforeningen og Norsk soppforening fusjo-
nerte i 2005 har vi fortsatt denne tradisjonen og har 
kurs og turer over hele landet, særlig i vårsesongen, 
når plantene er på sitt beste. 

Det har alltid vært og vil alltid være mange meninger 
om hvilke plantegrupper og arter innen gruppene og 
slektene som bør inkluderes blant nyttevekstene. Vi 
har ingen streng definisjon av begrepet. Det handler 
mer om praksis. Nyttevekster er for oss det som til en-
hver tid høstes ute i naturen og som tas i bruk til mat 
og andre formål. 

Fagområdet kalles etnobotanikk og dette kompendiet 
gir oss det botaniske grunnlaget for å gå inn i fagom-
rådet. Som kunnskapsorganisasjon mener vi det er 
grunnleggende viktig at man kan gjenkjenne plant-
ene ute i naturen. Det er det beste utgangspunktet 
for å lære gleden ved å høste av naturen og ta fang-
sten i bruk på kjøkkenet. Det gir glede og mestring 

i seg selv og trygghet mot å velge dobbeltgjengere 
eller giftige planter.

Kompendiet skiller seg fra kommersielle håndbøker 
ved at vi ønsker å løfte fram betydningen av botanik-
ken som fag. Kompendiet tar derfor for seg botanisk 
systematikk for viktige plantefamilier, og familienes 
og slektenes kjennetegn. Det omfatter cirka 35 
familier og 130 arter. Vi bruker både norske og viten-
skapelige navn. 

Kompendiet beskriver plantenes morfologi (utseende) 
og økologi (voksesteder), og sier noe om historikk 
og tradisjon om plantenes bruk og betydning for 
tidligere norsk kosthold. Det inkluderer et kapittel om 
nyttevekstenes næringsverdi og innholdsstoffer, der 
man også får oversikt over vanlige plantegifter. Dette 
er nødvendig kunnskap for alle sankere.

Dette er ikke en komplett oversikt over alle nytte-
vekster i norsk natur. Det er gjort et utvalg. Fokus er 
på grønne urter og blader fra ville planter og trær 
som hovedsakelig brukes til mat og drikke. 

Norges sopp- og nyttevekstforbund takker alle bidrags-
ytere, og særlig forfatterne Anna-Elise Torkelsen og 
Hanne Edvardsen for det store arbeidet de har lagt ned 
i dette kompendiet. Kompendiet vil i lang tid framover 
komme hele det norske nyttevekstmiljøet til gode. 

Oslo, mars 2021 
Norges sopp- og nyttevekstforbund

soppognyttevekster.no 
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Åkersnelle Equisetum arvense
Snellefamilien Equisetaceae
Snelleslekten Equisetum

Navn/ betydning: Equisetum – av latin equus, 
hest og seta, tagl. Altså hestetagl, som viser til 
stenglenes stivhet. Navn på åkersnelle hos Plinius. 
Arvensis – som hører til i åkeren eller annen dyrket 
mark. På norsk er åkersnelle best kjent under 
navnet kjerringrokk, trolig grunnet likheten med 
et spinneredskap.

Beskrivelse: Åkersnelle har to typer stengler: 
Vårstengel 5-20 cm høy, brunlig, glatt og med 
ca. 2 cm langt aks i toppen (sporehusstanden) og 
stengel med seks til flere grove skjellblad i hver 
krans, men ingen grønne grener. Vårstengelen 
visner når sporene er spredt. Siden kommer som-
merstengelen, 5-40 cm høy, som er grønn med 
kransstilte, opprette grener. På sommerstengelen 
er det nederste leddet på grenene lengre enn 
bladkransen.

Voksested: Eng og beitemark, skog, veikanter opp 
til over skoggrensen, gjerne på leirjord. 

Utbredelse: Vanlig i hele landet til opp på fjellet. 
I høyfjellet en fjellform, polarsnelle E. arvense ssp. 
alpestre, som utvikler grønne grener på vårskuddet.

Innholdsstoffer: *Alle sneller inneholder tiaminase,
et enzym som spalter vitamin B. Enzymet blir ødelagt 
ved koking eller tørking. 

Sesong: Mai-juni. Sommerskuddene samles helst 
før sankthans. 

Spiselige plantedeler og bruk: Sommerstengelen 
og sporehusstanden (vårstengelen). Vårstengelen 
som pynt. Sommerstengelen brukes til te, fersk 
eller tørket. Oppbevares tørket på mørke glass. 
Teen lages ved å trekke planten ved kokepunktet 
i 10-15 minutter og så sile fra. For en bedre smak 
kan man blande for eksempel karve i teen. 

Forvekslingsarter: Engsnelle E. pratense og muli-
gens også myrsnelle E. palustre og skogsnelle 
E. sylvaticum. Hos myrsnelle er det nederste leddet
på grenene mye kortere enn kransen på hovedskud-
det. Ofte har grenene også ulik lengde. Myrsnelle
vokser helst på myr og i veigrøft.

Kommentar: Åkersnelle har vært og er fremdeles 
mye brukt som urindrivende middel, især mot 
nyre- og blærelidelser (blærebetennelse). Avkok 
har også vært brukt til bad mot fotsvette.

Per Marstad

K. Quelprud, fra Korsmos ugrasplansjer/NIBIO

SE MERKNAD*
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Forvekslingsarter til Åkersnelle

Engsnelle E. pratense og skogsnelle E. sylvaticum 
vokser gjerne på tilsvarende steder som åkersnelle.    
Verken engsnelle eller skogsnelle skal brukes på 
samme måte som åkersnelle. 

Engsnelle Equisetum pratense
Beskrivelse: Engsnelle har en vårstengel som er 10-
25 cm høy, med åtte til flere grove skjellblad i krans 
rundt stengelleddet. Vårstengelen får etter hvert 
korte grønne sidegrener (hos åkersnelle mangler 
vårstengelen grønne grener). Akset er brunt og ca. 
2 cm høyt. Sommerstengelen er ru og med tynnere 
og mykere, hengende grener. Tverrsnittet på gre-
nene er trekantet, motsatt firkantet hos åkersnelle. 
Nederste grenledd er noe kortere 

Skogsnelle Equisetum sylvaticum
Beskrivelse: Skogsnelle har vårstengel hvor det fer-
tile skuddet (sporehusstanden) er kort og gulbrunt, 
ca. 2-3 cm langt. Vårstengelen har grønne grener 
med sidegrener og står grønn hele sommeren. 
Sommerstengelen er noe spinklere, uten aks med 
grønn stengel og hovedgrener med sidegrener.

Engsnelle. Public Domain / Biodiversity Heritage Library Skogsnelle. K. Quelprud, fra Korsmos 
ugrasplansjer/NIBIO

Myrsnelle Equisetum palustre
Beskrivelse: Myrsnelle har bare en skuddgenerasjon. 
Den har smale, 2-3 mm tykke stengler og sidegren-
er som er ulike lange og ugrenet. Nederste ledd på 
hovedgrenene er mye kortere enn bladkransen på 
hovedskuddet.

Stengel med bladslire og en sidegren hos åkersnelle (a), myrsnelle (b) og engsnelle (c). 

Myrsnelle. © Neuchâtel 
Herbarium project. CC BY-SA 3.0
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SE MERKNAD*

Einer Juniperus communis
Sypressfamilien Cupressaceae

Navn/betydning: Juniperus – latinsk navn på einer. 
Communis betyr vanlig.

Beskrivelse: Busk eller lite tre, bredt buskformet, 
søyleformet eller treformet. Særbu. Blad nål- eller 
skjellformet, kransstilte. Hannblomster gule. 
Hunnblomster grønne. Hunnkonglen er en saftig 
bærkongle av tre oppsvulmete kongleskjell – 
«einerbæret», grønn første året, blå andre året. 

To underarter i Norge: Vanlig einer Juniperus 
communis subsp. communis og fjelleiner Juniperus 
communis subsp. alpina.

Voksested: Tørr bakke og i skog i hele landet. 

Utbredelse: Hele landet.

Lukt og smak: Alle plantedeler, især einerbær med 
en frisk og særpreget lukt og smak.

Innholdsstoffer: Eteriske oljer, garvestoffer, glyko-
sider. *De eteriske oljene kan i store mengder 
skade nyrene. 

Sesong: Senhøstes - hele året. 

Spiselige plantedeler og bruk: Bærkonglene - både 
grønne og blå. Einerbær passer især godt sammen 
med alle former for vilt, som krydder i saus, mari-
nade eller ved graving og steking, eller som smak-
setter i olje og eddik. Knuste einerbær kan blandes 
i surkålen eller som krydder i tyttebærsyltetøy eller 
i søte sauser til is og dessert. De tørkede bærene 
kan brukes som de er eller ristes i pannen for å 
få aromaen enda bedre fram og knuses i morter 
eller hurtigmikser til et grovt pulver. Garnityr, saus, 
marinade, krydder, urtesalt, sirup, gelé, olje, eddik, 
treak er andre bruksområder. 

Forvekslingsart: Det finnes flere underarter, alle 
med samme bruksområder.

Kommentar: Einer har en lang tradisjon som nyt-
teplante. Å koke inn saften av einerbær til treak 
har vært vanlig mange steder, særlig på Østlandet. 
Det finnes mange ulike oppskrifter, men ingredi-
ensene er modne blå einerbær, fløte og sukker. 
Blandingen ble kokt inn til en seig, hard masse som 
ble formet til stenger. 

Einerbær brukes til framstilling av einerolje, som 
igjen brukes til å smaksette gin, genever og bitter. 
Baret og spon av einer brukes til røyking av kjøtt 
og fisk og som friskt strø på nyvasket gulv.

Einerbær samler vi lettest ved å legge plast eller 
et tøystykke på bakken under busken, og så slå på 
busken med en stokk, da vil de modne bærene falle 
ned.

Per Marstad

Public Domain / Biodiversity Heritage Library
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GIFTIG

Per Marstad 

Barlind Taxus baccata 
Barlindfamilien Taxaceae 

Navn/betydning: Taxus – av indogermansk teks, 
å framstille noe. Latinsk navn på barlind først hos 
Caesar. Baccata – med bær.

Beskrivelse: Vintergrønne trær eller busker, med 
smale flattrykte nåler, uten harpikskanaler. Flate 
kvister med to rekker flerårige, myke nåler. Nålene 
mørkegrønne på oversiden, lysegrønne under og 
spisse (til forskjell fra Abies, edelgran). Særbu. 
Hannblomster i lysegule klaser. Hunnblomster 
enkeltstående og grønne. Hos barlind sitter ikke 
frøet i kongler, men hver for seg og utvikler seg 
til et frø med en rød frøkappe, arillus, som først er 
grågrønn siden rød og kjøttfull og dekker halve 
frøet.

Voksested: På frisk-fuktig, gjerne steinete, 
kalkholdig jord. 

Hovedtoksin: En rekke taxinalkaloider.

Bruk: Hele planten er giftig (nåler, kvister og frø), 
med unntak av den røde fruktkappen. Også tørket 
plantemateriale er giftig.

Forgiftningsforløp: Symptomer kommer vanlig-
vis innen 1-3 timer. Mage- og tarmreaksjoner, 
hjertepåvirkning, respirasjonspåvirkning, kramper, 
koma.

Forvekslingsart: Edelgranarter Abies spp. og even-
tuelt andre bartrær.

Per Marstad 

Wikimedia Commons
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SE MERKNAD*

Fjæresauløk Triglochin maritima      
Sauløkfamilien Juncaginaceae
Sauløkslekten Triglochin

Sauløkslekten er flerårige, opprette glatte planter. 
To arter i Norge, fjæresauløk Triglochin maritima 
og myrsauløk T. palustris

Navn/betydning: Triglochin – av gresk tris, tre 
ganger og glochin, agner på en pil. Maritima, av 
maritimus, som vokser ved havet.

Beskrivelse: Fjæresauløk har smalt linjeformete, 
saftfulle (sukkulente) blad med en fure på over-
siden. Planten vokser i tuer og har en grov jord-
stengel og blir opptil 50 cm høy. Stengel ca 2-4 mm 
tykk. Blomsterstanden er akslignende, 3-15 cm lang 
med uanselige, grønne blomster. Frukten er egg-
formet, sprekker opp i seks delfrukter.

Voksested: Strandeng og leirete havstrand, i nord 
også på rikmyrer.

Utbredelse: Vanlig langs hele kysten, fra Midt-
Norge også lenger inne i landet.

Lukt og smak: Mild og søt lukt som minner om 
koriander. Bladene smaker en anelse koriander 
eller agurk. 

Innholdsstoffer: *Hele planten kan inneholde 
blåsyreholdige glykosider. Mindre inntak er ikke 
forventet å gi forgiftning. 

Sesong: Mai-august.

Spiselige plantedeler og bruk: Blader og stengler. 
Unge stengler kan i små mengder brukes friske i 
salat (se kommentar under) eller kokes i grønn-
sakretter. Blomster og frukter kan sauteres og 
brukes som garnityr. Frøene kan knuses til et mel 
og har vært brukt som kaffeerstatning. 

Forvekslingsarter: Kan forveksles med strand-
kjempe Plantago maritima som også er spiselig. 
Strandkjempe har smale saftfylte blad, men smaker 
ikke av koriander. Den langt spinklere myrsauløk 
Triglochin palustre ligner også. Myrsauløk danner 
ikke tuer og vokser i våt næringsrik myr og fuktig 
beitemark; nordpå også i strandeng. Myrsauløk har 
en lang og smal frukt. Den er ingen matplante.

Kommentar: *Fjæresauløk er giftig i større meng-
der og bør brukes med forsiktighet og varme-
behandles.

Per Marstad

Public Domain - Deutschlands Flora in Abbildungen
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GIFTIG

Firblad Paris quadrifolia
Giftliljefamilien Melanthiaceae

Navn/betydning: Paris – etter Trojaprinsen Paris 
eller av latin par – like. Quadrifolius – med fire blad.

Beskrivelse: Firblad, 10-35 cm høy, er flerårig med 
krypende jordstengel. Stengel opprett med fire 
blad i krans. Firblad har en toppstilt blomst med 
fire lansettformete begerblad og fire smale kron-
blad, alle gulgrønne. Bæret er saftig og blåsvart. 

Voksested: I løvskog og barskog, gjerne på fuktig 
og skyggefull moldjord.

Utbredelse: Vanlig i hele landet, mangler i ytre 
strøk av Finnmark.

Sesong: April til juli.

Hovedtoksin: Saponiner

Forgiftningsforløp: Lette til kraftige mage- og 
tarmreaksjoner.

Forvekslingsart: Ingen. 

Public Domain / Biodiversity Heritage Library

Per Marstad Hans Braxmeier, Pixabay 
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SE MERKNAD*

Gullstjerne Gagea lutea
Gullstjerneslekten Gagea

Gullstjerner er tidlige vårplanter som tidlig visner 
helt ned. Blomster i kvast eller skjerm. Kuleformet 
kapsel og frø med oljeholdige vedheng som 
forekommer på mange frø og frukter. De blir spist 
av maur, som bidrar til å spre frøene.

Navn/betydning: Gagea, etter den engelske 
botanikeren sir Thomas Gage. Lutea betyr gul.

Beskrivelse: Gullstjerne er 10-20 cm høy med vek 
stengel. Liten løk med hylse av blekgule skjell. 
Tykt, blågrønt grunnblad med tydelig kjøl og sam-
menvokste kanter i spissen. Blomsterstand med 
2-7 blomster med butte blomsterblad som er gule 
innvendig og gulgrønne utvendig. Arr grønt. 

Voksested: Skogkanter, eng og plen, mest på 
næringsrik grunn.

Utbredelse: Vanlig på Østlandet nord til Lilleham-
mer og Kongsberg. Nokså vanlig i kyst- og dalstrøk 
nord til Tromsø, men sjelden på Vestlandet.

Lukt og smak: Blomstene lukter mildt. Løken 
smaker søtt og jordaktig.

Innholdsstoffer: C-vitamin og stivelse. *Samme 
giftstoff som tulipaner (Tuliposid A).

Sesong: Tidlig vår.

Spiselige plantedeler og bruk: Blader, blomster og 
løk. Bladene brukes kokt og blomstene som garni-
tyr. Løken brukes rå, tørket eller kokt.

Forvekslingsarter: Gullstjerne kan forveksles med 
smågullstjerne Gagea minima og enggullstjerne 
Gagea pratensis. Begge er innførte prydblomster, 
svært sjelden forvillet, men stedvis naturalisert på 
Østlandet. Begge kan brukes på samme måte som 
gullstjerne.

Public Domain / Biodiversity Heritage Library

Liljefamilien 
Liliaceae

Liljefamilien består av løkplanter, med 
skruestilte eller kransstilte blad. Blomster 
enkeltvis (tulipan) eller i klase, topp eller skjerm, 
undersittende og 3-tallig med om lag like 
blomsterblad (kronblad og begerblad ser like 
ut). Frukten trerommet kapsel med flate frø. 

Per Marstad
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GIFTIG

Sverdlilje Iris pseudacorus
Sverdliljefamilien Iridaceae
Sverdliljeslekten Iris

Navn/betydning: Iris – av gresk regnbue. Pseuda-
corus – av gresk, uekte kalmusrot.

Beskrivelse: Sverdlilje blir opptil 40 -100 cm høy, 
har rund, tett, opprett og fågrenet stengel. Blad 
10 - 30 cm brede, grågrønne. Blomster rent gule. 
Jordstokk knollete.

Voksested: I kanten av vann, bekker, havstrand; 
gjerne næringsrikt.

Utbredelse: Vanlig i kyststrøkene fra Oslofjorden til 
Nordland.

Sesong: April til august.

Lukt og smak: Mild lukt og smak. 

Hovedtoksin: Ukjente toksiner.

Bruk: Ingen kjente bruksområder.

Forgiftningsforløp: Hele planten inneholder irrit-
erende stoffer som gir lette til moderate mage- og 
tarmsreaksjoner.

Forvekslingsart: Sverdlilje kan forveksles med brei 
dunkjevle, Typha latifolia som den kan vokse sam-
men med.

Public Domain / Biodiversity Heritage Library

Per Marstad Sverdliljeroten er annerledes enn for brei dunkjevle. 
Desmanthus4food CC BY-SA 3.0 US 
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MEGET GIFTIG

Per Marstad 

Liljekonvall Convallaria majalis
Aspargesfamilien Asparagaceae
Liljekonvallslekten Convallaria

Navn/betydning: Convallaria, fra latin convallis – 
dal. Majalis – som blomstrer i mai.

Beskrivelse: Liljekonvall har stengler og blad fra 
smale, forgrente jordstengler. Oftest to bredt lan-
settformete blad, mørkegrønne og blanke, nederst 
med fiolette slireblad. Stengel kantete med seks 
til tolv hengende, klokkeformete, hvite blomster. 
Modne bær røde. 

Voksested: Løv- og barskoger, skogkanter og berg; 
krever rikt jordsmonn.

Utbredelse: Vanlig i Sør-Norge opp til over skog-
grensen og nord til Rana. Forvillet videre nordover.

Sesong: Blomstrer i mai - juni.

Lukt og smak: Blomstene har parfymelignende 
duft.

Innholdsstoffer: En rekke giftige hjerteaktive 
glykosider som ligner glykosidene i revebjelle 
Digitalis purpurea.

Hovedtoksin: Hjerteaktive glykosider. 

Bruk: Hele planten er giftig.

Forgiftningsforløp: Mage- og tarmreaksjon etter 
noen timer, hjerterytmeforstyrrelser.

Forvekslingsart: Kan forveksles med ramsløk 
Allium ursinum som den kan vokse sammen med. 

Kommentar: I samme familie er kantkonvall 
Polygonatum odoratum, storkonvall P. multiflorum 
og kranskonvall P. verticillatum. Alle er giftige.

Per Marstad 

Public Domain / Biodiversity Heritage Library
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GIFTIG

Rebecca Kimmel CC BY-ND 2.0

Vårkål Ficaria verna
Soleiefamilien Ranunculaceae
Vårkålslekten Ficaria 

Navn/betydning: Ficaria fra latin, fiken. Verna – 
som blomstrer om våren.

Beskrivelse: Vårkål er en temmelig variabel, 
glatt, flerårig plante som blir 10 cm høy med 
kjøttfulle hjerteformete blad og gule blomster 
med skinnende kronblad. Den danner tette matter. 
Ved plantens basis finnes både vanlige røtter og en 
rekke rotknoller, såkalte ammerøtter. Rotknollene 
overvintrer. De er fylt med opplagsnæring som 
planten nyttiggjør seg om våren. Plantene setter 
sjelden modne frø og formerer seg primært med 
yngleknopper som dannes i bladhjørnene.

Voksested: Leirete eng og plen, beitemark, ore-
skog og edelløvskog. 

Utbredelse: Vanlig på Østlandet nord til Lilleham-
mer og i kyst- og fjordstrøk nordover til Trøndelag. 
Spredt videre til Vesterålen; sjelden til Tromsø.

Sesong: Blomstrer i april til mai.

Lukt og smak: Ingen spesiell.

Hovedtoksin: Protoanemonin.

Bruk: Ingen. Hele planten inneholder irriterende 
stoffer.

Forgiftningsforløp: Lette til moderate mage- og 
tarmreaksjoner.

Forvekslingsart: Bekkeblom Caltha palustris, som 
vokser ved bekker, er også giftig.

Kommentar: Vårkål har tidligere vært brukt som 
C-vitaminkilde. Det er ammerøttene som tradisjonelt 
har vært benyttet. Vårkål inneholder giftstoffer, og 
ut over sommeren blir bladene mer og mer giftige. 
Det anbefales ingen bruk av vårkål, verken av am-
merøtter, blad, yngleknopper eller blomster.

Johann Georg Sturm -Deutschlands Flora in Abbildungen. Public Domain 

Soleiefamilien
Ranunculaceae

Ett- til flerårige urter, sjelden busker eller 
slyngplanter. Bladene ofte flikete. Blomster re-
gelmessige med mange pollenbærere. Frukten 
er smånøtter, belgkapsler eller bær. Familie med 
minst 15 slekter i Norge og hvor soleieslekten er 
den største. Mange arter i familien er giftige. 
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Geitrams Chamaenerion angustifolium
Mjølkefamilien Onagraceae
Geitramsslekten Chamerion

Navn/betydning: Chamerion – av gresk chamai, på 
bakken, og neirion, oleander. Angustifolius, med 
smale blad.

Beskrivelse: Flerårig, 50 - 200 cm høy plante med 
krypende jordstengel. Blomst noe monosymmetrisk 
med fire store kronblad. Geitrams er en riktblomst-
rende plante med rødfiolette, sjelden rosa eller 
hvite, blomster i en lang klase oppetter stengelen. 
Danner ofte store bestander og farger landskapet 
under blomstringen. Stengel ugrenet og opprett. 
Blad skruestilte, helrandet og lansettformete med 
tydelige nerver, noe innrullet kant og blågrønn på 
undersiden. Stengel og bladnerver noe rødlig. Kapsel 
dunhåret. 

Voksested: Vanlig på åpen frisk, helst nitrogenrik 
mark: hogstflater, brannfelt, eng, veikanter, jern-
banelinjer, steinrøys og ur.

Utbredelse: Vanlig i hele landet opp til snaufjellet.

Lukt og smak: Bladene har frisk duft og smak. 
Blomstene smaker søtlig.

Innholdsstoffer: C-vitamin og stivelse i unge skudd 
og røtter.

Sesong: April til juli.

Spiselige plantedeler og bruk: Hele planten: unge 
vårskudd, blad, blomst, umoden kapsel og jordsten-
gel. Myke unge skudd, som bare har en liten blad-
dusk i toppen, kokes hele som asparges. Blad brukes i 
salat eller som grønnsak eller tørket og/eller fermen-
tert som te. Blomst som pynt i salater og desserter og 
i blomstersaft. Kapsel like etter blomstring som pynt 
eller i salat (den umodne kapselen er myk og smak-
full og har en dekorativ, grønnturkis og rosa farge). 
Jordstengelen har en litt søtlig smak om våren. Kan 
brukes rå, kokt eller tørket og malt til mel. Eldre jord-
stengler kan få en bitter smak; bør forvelles. 

Per Marstad 
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Skjermsveve. Geitrams. 
Hermod Karlsen (alle)

Kanadagullris. Fredløs. Strandvortemelk. 

Forvekslingsarter til geitrams

Geitrams i blomst er ikke lett å forveksle med noen 
andre planter, men unge skudd av geitrams kan for-
veksles med skjermsveve Hieraceum umbellatum og 
fredløs Lysimachia vulgaris. Geitrams har glatt stengel 
som ofte er noe rød nederst, mens skjermsveve og 
fredløs begge har grønn, hårete stengel. Skjermsveve 
har dessuten melkesaft i stengel og blad. Fredløs 

vokser gjerne på fuktige steder. Kanadagullris 
Solidago canadensis, etter hvert et vanlig ugress i 
lavlandet i Sør-Norge, er kanskje den planten som 
før blomstring lettest forveksles med geitrams. 
Kanadagullris har ikke skruestilte blad. Strand-
vortemelk Euphorbia palustris er også svært lik, 
med skruestilte blad, men har annet voksested. 
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Bulmeurt 
Hyoscyamus niger
Søtvierfamilien Solanaceae
 
Navn/betydning: Hyoscyamus av gresk hys – svin, 
og kyamos – bønnevikke. Niger betyr svart.

Beskrivelse: Ett- eller toårig, 20 - 10 cm høy. Mykt 
kjertelhåret og klebrig. Bladene grovtannet. 
Blomster traktformete, grågule med purpurfargete 
flekker. Frukten er en lokk-kapsel.

Voksested: Steinstrand og tangvoller, veikanter og 
gårdstun.

Utbredelse: Spredt på Østlandet og i kyst- og 
fjordstrøk. Planten er blitt mindre vanlig de senere 
årene.

Sesong: Mai til august. 

Lukt og smak: Vond lukt.

Hovedtoksin: Tropanalkaloider (skopolamin, hyo-
scyamin, atropin).

Bruk: Hele planten er meget giftig.

Forgiftningsforløp: Symptomer vanligvis fra 30 min 
til 6 timer etter inntak. Synspåvirkning, pupill-
dilatasjon, munntørrhet, økt hjertefrekvens.

Forvekslingsart: Ingen.

Public Domain / Biodiversity Heritage Library

Per Marstad 

Søtvierfamilien
Solanaceae

Ett- eller flerårige urter, busker og slyngplanter. 
Bladene hele eller parflikete. Blomster enkeltvis 
eller i glisne kvaster. Frukten er et bær eller en 
kapsel. De fleste artene i familien er giftige, 
men flere er også matplanter. 
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Slyngsøtvier Solanum dulcamara
Søtvierfamilien Solanaceae
Søtvierslekten Solanum

Navn/betydning: Solanum – latinsk plantenavn hos 
Celsus. Dulcamara, av latin dulcis – søt, og amarus 
– besk.

Beskrivelse: Slyngsøtvier er en meterhøy klatrende 
plante, forvedet i de nedre delene. De nederste 
bladene er hjerteformet, de øvre spydformet. De 
fiolette blomstene minner om potetblomster. Egg-
runde røde bær.

Voksested: På nitrogenrik, fuktig jord, i kratt langs 
vann, på strandkanter, gater og skrotemark.

Utbredelse: Vanlig på Østlandet, nord til Nordland.

Sesong: Juni til juli.

Hovedtoksin: Solanin

Bruk: Hele planten er giftig.

Forgiftningsforløp: Lette til moderate mage- og 
tarmreaksjoner. Ved moderat forgiftning synspå-
virkning, pupilldilatasjon, munntørrhet, økt hjerte-
frekvens. 

Forvekslingsart: Slyngsøtvier kan forveksles med 
svartsøtvier Solanum nigrum, men denne har opp-
rett stengel med mange utsperrete grener, hvite 
blomster og svarte kuleformete bær. Svartsøtvier 
er også giftig.

Public Domain / Biodiversity Heritage Library

Olli Salmela, (Dacnoh) CC BY-SA 3.0Per Marstad 
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Revebjelle Digitalis purpurea
Maskeblomstfamilien Plantaginaceae

Navn/betydning: Digitalis latin digitus – finger. 
Navn på revebjelle hos Leonard Fuchs. Purpureus 
betyr purpurrød.

Beskrivelse: To- eller flerårig, 60-150 cm høy. Det 
første året dannes en bladrosett. Stengel uten 
grener, dunhåret. Blad eggrunde til lansettformet, 
spisse, på lange skaft, gråhåret på undersiden. 
Lang klase med purpurrøde klokkeformete 
blomster, vanligvis med flekker og hår innvendig. 

Voksested: Skogkanter, berg og rasmark, veikanter 
og skrotemark. 

Utbredelse: Vanlig i kyst- og fjordstrøk fra Tele-
mark til Nord-Trøndelag. Forvillet fra hager mange 
steder på Østlandet.

Sesong: Blomstrer i juli til august.

Innholdsstoffer: Hjerteaktive glykosider, blant 
annet digitoksin. Dessuten saponiner.

Hovedtoksin: Hjerteaktive glykosider. 

Bruk: Hele planten er meget giftig, også tørket 
plantemateriale.

Forgiftningsforløp: Mage- og tarmreaksjon i løpet 
av noen timer, hjerterytmeforstyrrelser.

Forvekslingsart: Om våren kan revebjellerosetter 
forveksles med bladrosettene til storklokke Cam-
panula latifolia. Storklokke har melkesaft i blad-
ene, og ved bladrosettene ses rester av fjorårets 
fruktstand, en kapsel som minner om en saltbøsse.

Public Domain / Biodiversity Heritage Library

Per Marstad Bladrosetten på revebjelle. JMK CC BY-SA 3.0
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Per Marstad 

Burot Artemisia vulgaris
Korgplantefamilien Asteraceae
Malurtslekten Artemisia

Navn/betydning: Artemisia, av gresk artemo – 
være frisk. Vulgaris betyr vanlig.

Beskrivelse: Flerårig plante som kan bli opptil 
to meter høy. Bladene er sterkt finnet, mørke-
grønne på oversiden og gråhvitt, dunhårete på 
undersiden. Små blomsterkurver med gulgrønne 
blomster i store, opprette topper. Burot blomstrer 
sent på sommeren og langt utover høsten. 

Voksested: På skrotemark, langs veikanter og som 
ugress i åker og eng.

Utbredelse: Vanlig i det meste av landet nord til 
Troms; vanligst i Sørøst-Norge.

Lukt og smak: Aromatisk lukt og bitter smak.

Innholdsstoffer: Eterisk olje, garvestoffer og 
kumarinderivater. A-, B- og C-vitaminer. Planten er 
svært rik på jern.

Sesong: Vår til sensommer.

Spiselige plantedeler og bruk: Blad og blomster, 
friske eller tørket. Unge blad kan spises, enten rå 
eller kokt. De er aromatiske og kan brukes i små 
mengder i mat for å gjøre den mer fordøyelig og 
bedre smaken. Unge blad i salat og som grønnsak 
for en frisk og krydret smak. Krydder i brennevin.

Forvekslingsart: Kan forveksles med malurt Arte-
misia absinthium som har sterkere aromatisk lukt 
enn burot og blad som er sølvhåret på over- og 
underside. 

Kommentar: Tidligere var burot et uunnværlig 
krydder til fet fugl, fete pølser og blodmat. De 
tørkede, uåpnete blomstene kunne brukes som 
erstatning for pepper og ble derfor kalt for fattig-
mannspepper. Burot har også vært brukt i ølbryg-
ging. Den gjorde brygget holdbart og bittert. 

*Burot produserer store mengder pollen som 
mange reagerer allergisk på. 

K. Quelprud, fra Korsmos ugrasplansjer/NIBIO
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Dette er kaprifol-blad. Kaprifol har sammenvokst blad, som gjør at artene er lette å 
skille. James Gaither CC BY-NC-ND 2.0

Vivendel Lonicera periclymenum
Kaprifolfamilien Caprifoliaceae
Leddvedslekten Lonicera

Navn/betydning: Lonicera – etter den greske legen 
Adam Lonitzer. Periclymenum – av gresk peri – 
omkring, og klymenon – klengeplante. Plantenavn 
hos Diskorides. Caprifolium av latin caprea – geit, 
og folium – blad.

Beskrivelse: Vivendel er en klatrende busk, to til 
åtte meter, som slynger seg langs bakken og opp i 
busker og trær. Bladene er motsatte, elliptiske med 
bølgete kant. Blomster i tette hoder i grenspissene 
med lange, blekgule kroner, ofte rødlige utvendig. 
Fruktene er røde bær.

Voksested: I løv- og barskog, særlig eikeskog og i 
tørr hei på bergknauser.

Utbredelse: Vanlig i kyst- og fjordstrøk opp til 
Nordland.

Sesong: Juli til august.

Lukt og smak: Blomstene velduftende. Mild smak.

Hovedtoksin: Bærene inneholder saponiner.

Bruk: Ingen kjente bruksområder.

Forgiftningsforløp: Lette til moderate mage- og 
tarmsreaksjoner.

Forvekslingsart: Vivendel kan forveksles med den 
nærstående kaprifol Lonicera caprifolium som 
finnes forvillet. Blomsterstandens støtteblad hos 
kaprifol er vokst sammen til en skål. Bærene er 
oransje. Også kaprifol er giftig.

Public Domain / Biodiversity Heritage Library

Per Marstad 
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Strandkvann. Anna-Elise Torkelsen

Skjermplantefamilien Apiaceae
Kvannslekten Angelica

Navn/betydning: Angelica av latin angelus, gresk 
angelos, engel. Archangelica – av gresk archangelos, 
erkeengel. 

Beskrivelse: Flerårig. Grov, hul og glatt stengel og 
kraftig rot. Blad to ganger finnet med brede småblad 
og store oppblåste slirer. Småblad grovt sagtannet. 
Kuleformete skjermer med gulgrønne kronblad. 
Storsvøp mangler, småsvøpblad smale og ulikt lange. 
Frukt stor, bredt avlang med tykke vinger.

Fjellkvann Angelica archangelica subsp. archangelica
Strandkvann Angelica archangelica subsp. litoralis

En gammel kulturform med mer fylte bladskaft (hul 
hos villtypene) er kalt gårdskvann eller vossakvann, 
og ble dyrket i særskilte kvanngarder på Vestlandet 
opp til vår tid.

Voksested: Fjellkvann: kilder og bekkekanter, mest 
på næringsrik grunn. Strandkvann: tangvoller og 
steinstrand.

Utbredelse: Fjellkvann er vanlig i fjellet og åstrakter 
fra Setesdal til Finnmark, mindre vanlig i Midt-Norge. 
I vest og nord også i lavlandet. Strandkvann er vanlig 
langs kysten på Sør- og Østlandet til Rogaland. 

Lukt og smak: Hele planten har en sterk lukt og en 
skarp, krydderlignende smak. Strandkvann har skar-
pere smak enn fjellkvann. Vossakvann har margfylte 
stengler og mild smak.

Innholdsstoffer: *Kvann inneholder store mengder 
garvestoff, bitterstoffer og eteriske oljer. Inneholder 
fototoksisk plantesaft som sammen med sollys på 
hud gir smerter, blemmer og arrdannelse. Fototok-
sisitet kan forekomme om hudområdet utsettes for 
sollys inntil en uke etter eksponering. 

Sesong: April til juli.

Spiselige plantedeler og bruk: Blomsterstengel, 
bladskaft og frø. Stengler og bladskaft kan spises på 
samme måte som stangselleri. Det ytterste laget på 
stilkene skrelles av og den saftige indre delen spises. 
Kvannstilker smaker sterkt, men hvis man koker dem 
blir de betydelig mildere på smak. Fjellkvannen har 
mildere smak enn strandkvannen og egner seg best 
til mat. Unge stengler av kvann kan kandiseres. 

Forvekslingsarter: Kvann kan forveksles med andre 
store skjermplanter som den nærstående sløke Ange-
lica sylvestris. Sløke er en spinklere plante, med hvite 

eller svakt rosa blomster i en halvkuleformet skjerm, 
mens kvann har en kuleformet skjerm. Sløke har hvit 
melkesaft, kvann har klar. Sløke har renneformete 
bladstilker, mens kvannen har runde. Sløken har en 
svak emmen lukt og mangler kvannens karakteristiske, 
friske lukt og smak. Noe som kan skape forvirring er at 
blomsterstilken til kvann har blitt kalt sløkje. Andre 
store skjermplanter som kan minne om kvann er 
bjørnekjeksartene Heracleum spp.. Bjørnekjeksartene 
er større enn kvann og lukter sterkt. 

Kommentar: Av våre viltvoksende planter er kvannen 
den som har lengst tradisjon som matplante. Flere 
steder var det vanlig at bygdelagene samlet seg til 
fjelltur etter kvannen tidlig sommer. Trolig vår første 
dyrkede grønnsak, i kvanngarder. En av de få nytte-
vekster som er spredt fra Norge sørover i Europa. 

Public Domain / Biodiversity Heritage Library

Kvann Angelica archangelica 
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Kjempebjørnekjeks Heracleum mantegazzianum

Public Domain Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885

Kjempebjørnekjeks. Bouba CC BY-SA 3.0

Skjermplantefamilien Apiaceae
Bjørnekjeksslekten Heracleum

Navn/betydning: Heracleum, oppkalt etter den
greske sagnhelten Herakles. Mantegazzianum et-
ter den italienske legen og antropologen  Paolo 
Mantegazzi. 

Beskrivelse: Toårig til flerårig plante som kan bli fra 
to til fire meter høy, jordstengel med rotskudd. Sten-
gel inntil 10 cm tykk, rødflekket i bunn. Bredt, me-
terlange blad som er trekoplet, like brede som lange 
med to par frie, dobbelt tannete småblad. Småblad 
med utdratte spisser. Den 50 cm store hovedskjermen 
tydelig hvelvet. Både hoved- og sideskjermer  setter 
vanligvis frukt, de blomstrer bare en gang i sesongen. 
Planten dør vanligvis etter blomstring.

Voksested: Innført, i sterk spredning ved skogkant-
er, eng, elvebredder, veikanter og skrotemark. 

Utbredelse: Langs kysten i hele landet, litt mindre 
utbredt i Nord-Norge.

Lukt og smak: Smaker bittert.

Innholdsstoffer: *Inneholder fototoksisk plante-
saft som sammen med sollys på hud gir smerter, 
blemmer og arrdannelse. Fototoksisitet kan 
forekomme om hudområdet utsettes for sollys 
inntil en uke etter eksponering.

Sesong: Unge bladstilker på våren, frø etter blom-
string.

Spiselige plantedeler og bruk: Unge bladstilker 
kuttes i biter og bør ligge 24 timer i vann før de 
kan syltes eller brukes som grønnsaker.

Forvekslingsarter: Tromsøpalme som ikke dør ned 
etter blomstring.

Kommentar: Står på Fremmedartslisten som svært 
høy risiko for spredning, sankes forsvarlig og med 
god samvittighet. Plantesaft kan gi alvorlige hud-
skader i kombinasjon med sollys.
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Tromsøpalme Heracleum persicum
Skjermplantefamilien Apiaceae
Bjørnekjeksslekten Heracleum

Navn/betydning: Heracleum, oppkalt etter den 
greske sagnhelten Herakles. Persicum: fra Persia

Beskrivelse: Flerårig plante som kan bli fra to til 
fem meter høy, jordstengel med rotskudd. Hul 
stengel som er cirka 5 cm tykk, nede jevnt rød. 
Store grunnblad, lengre enn brede og 3 par frie, 
enkelt tannete småblad. Bladtenner grove, butte. 
Blomsterskjerm litt hvelvet, 20-50 cm brede. Kron-
blad snøhvite, blomstrer flere ganger i sesongen. 
Sideskjermene setter oftest ikke frukt. Planten dør 
oftest ikke ned etter blomstring.

Voksested: Innført, i sterk spredning på åker, eng, 
skogkanter, veikanter og skrotemark. 

Utbredelse: Vanlig i kyststrøk i Nord-Norge sør til 
Brønnøy, men finnes også flere steder i Sør-Norge.

Lukt og smak: Smaker anis. Lokal krydderplante i 
Tyrkia, Iran og Irak.

Innholdsstoffer: *Inneholder fototoksisk plantesaft 
som sammen med sollys på hud gir smerter, blem-
mer og arrdannelse. Fototoksisitet kan forekomme 
om hudområdet utsettes for sollys inntil en uke 
etter eksponering.

Sesong: Unge bladstilker om våren, frø etter blom-
string.

Spiselige plantedeler og bruk: Unge bladstilker 
kuttes i biter og bør ligge 24 timer i vann før de 
kan syltes eller brukes som grønnsaker. Frøene er 
et smaksrikt krydder.

Forvekslingarter: Kjempebjørnekjeks, men denne 
planten dør oftest ned etter blomstring.

Kommentar: Står på Fremmedartslisten som svært 
høy risiko for spredning. Kan sankes forsvarlig og 
med god samvittighet.

Jan Sørensen CC BY-4.0

Evelyne Gildemyn CC BY 4.0Pål Alvereng CC BY-NC-SA 4.0 
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Hundepersille Aethusa cynapium
Skjermplantefamilien Apiaceae
Hundepersilleslekten Aethusa

Navn/betydning: Aethusa, av gresk aithos – blank 
eller skinnende. Cynapium – av gresk kyon og latin 
cynapium – selleri. 

Beskrivelse: Ett- eller toårig, 15-60 cm høy, med 
rød- eller fiolettstripet stengel (nederst). Bladene 
ligner hundekjeksblad, men er blanke, mørke-
grønne, myke og slappe. Hvite blomster i doble 
skjermer med karakteristiske lange, hengende 
småsvøpblad under småskjermene. Fruktene er 
eggformete, gule med rødbrune striper. 

Lukt og smak: Planten har en løklignende lukt når 
bladene gnis mellom fingrene.

Voksested: På frisk, næringsrik kulturjord, rabatter, 
hager, skrotemark, åker og i næringsrike skoglier.

Utbredelse: Nokså vanlig i Sør-Norge, sjelden og 
tilfeldig i Nord-Norge.

Sesong: Juni til oktober.

Hovedtoksin: Alifatiske alkoholer og coniin.

Bruk: Planten er giftig, men grad av giftighet er 
uavklart.

Forgiftningsforløp: Få kjente forgiftningstilfeller, 
men andre coniinholdige planter gir mage- og 
tarmirritasjon, økt hjertefrekvens, muskelparalyse.

Forvekslingsart: Bladene kan minne om bladene til 
hundekjeks Anthriscus sylvestris med det trekan-
tete bladomrisset, men hundepersille har i motset-
ning til hundekjeks mørkegrønne, blanke, myke 
blader. Hundepersille i blomst er lett å kjenne fra 
andre skjermplanter pga. småsvøpene: ingen andre 
har så lange nedhengende småsvøp.

Kommentar: En regner med fire varieteter av hun-
depersille i Norge. Mellomformer mellom disse er 
vanlige.

Per Marstad 

Public Domain / Biodiversity Heritage Library
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Giftkjeks Conium maculatum
Skjermplantefamilien Apiaceae
Giftkjeksslekten Conium

Navn/betydning: Conium av gresk koneion. Konos 
betyr svimmelhet, eller kone, som betyr dødelig. 
Maculatum – med flekker.

Beskrivelse: Toårig plante, 50-150 cm høy, som 
kan minne om hundekjeks, men giftkjeks har 
glatt, rødflekket stengel. Nedre blad er større 
og mørkere grønne enn hos hundekjeks og helt 
glatte. Runde bladstilker. Kronblad hvite, storsvøp 
mangebladet med lansettformete, nedbøyde blad, 
småsvøp fåbladet. Frukt eggformet med ujevne, 
buktete ribber.

Voksested: Innført ugress på frisk og fuktig jord på 
avfallsplasser, i åkre og veikanter.

Utbredelse: Sjelden, men funnet nord til Nordland 
(Bodø).

Sesong: Mai til august. 

Lukt og smak: Gjennomtrengende, vond lukt. 
Sterkest lukt på solvarme dager.

Hovedtoksin: Piperidinalkaloider (coniin).

Bruk: Hele planten er meget giftig.

Forgiftningsforløp: Kraftig mage- og tarmreaksjon 
fra 30 min til få timer etter inntak. Økt hjerte-
frekvens, økt respirasjon fulgt av muskelparalyse 
og respirasjonssvikt. 

Forvekslingsart: Hundekjeks Anthriscus sylvestris. 
Hundekjeks er Norges vanligste skjermplante.

Kommentar: Coniin ble påvist allerede i 1827 og 
var det første alkaloidet som ble fremstilt syntetisk 
i 1886. I oldtiden ble giftkjeks brukt som gift- og 
medisinplante. Uttrekk av planten ble brukt i 
passende doser mot forskjellige sykdommer og i 
sterkere doser til henrettelse av forbrytere. Et an-
net navn på giftkjeks er skarntyde.

Public Domain / Biodiversity Heritage Library

Flickr Mick Talbot CC BY 2.0

Supplement til 1. utgave 



155

MEGET GIFTIG

Selsnepe Cicuta virosa
Skjermplantefamilien Apiaceae
Selsnepeslekten Cicuta

Navn/betydning: Cicuta, latinsk navn på giftkjeks. 
Virosus betyr giftig. 

Beskrivelse: Flerårig, middelsstor plante, 50 - 120 
cm høy, flerårig, glatt og hul, svært giftig, sump- 
og vannkantplante. Karakteristisk hul og kamret 
jordstengel (tverrdelt med flere rom), hvit melke-
saft som blir guloransje i kontakt med luft. Blad en 
til tre ganger finnet med hule bladskaft, avlange, 
sagtannete småblad. Skjerm hvelvet med mange 
småskjermer uten storsvøp, men seks til åtte smale 
småsvøp. Kronblad hvite eller noe rødlige. Frukt 
rund med brede ribber.

Voksested: I sump, vannkanter og delvis myr på 
næringsrik grunn. Jordstengelen er løst festet 
til bunnen, og planter kan lett løsne og drive av 
gårde med vannet til et nytt voksested.

Utbredelse: Sør-østlig utbredelse. Vanlig i Sør-
Norge, nord til Nærøy. Kautokeino.

Sesong: Blomstrer i juli til august.

Lukt og smak: Hele planten har en mer eller min-
dre sellerilignende lukt og smak.

Hovedtoksin: Cicutoksin.

Bruk: Hele planten er meget giftig.

Forgiftningsforløp: Symptomer kan sees fra 15 
min. etter inntak. Kraftig mage- og tarmreaksjon, 
hjertepåvirkning, respirasjonspåvirkning, vedvar-
ende og livstruende kramper.

Forvekslingsart: Den sellerilignende lukten og 
smaken, og rotstokkens form og farge kan minne 
om nepe eller sellerirot. Dette har gjort at selsnepe 
lett kan forveksles med spiselige vekster. Dødsfall 
forekommer.

Kommentar: Giftige planter har gjennom historien 
blitt brukt til å ta livet av folk, og både selsnepe og 
giftkjeks Conium maculatum ble brukt til henret-
telser i det gamle Hellas. Sokrates døde etter å ha 
blitt gitt giftkjeks.

Public Domain / Biodiversity Heritage Library

Per Marstad 
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Nyttevekstenes næringsverdi og innholdsstoffer 
Dette kompendiets hovedfokus er å lære ville planter 
som har matverdi. Under hver art angir vi også spe-
sifikke innholdsstoffer for den enkelte plante. Slike 
innholdsstoffer gir kompliserte og sammensatte opp-
lysninger som ofte krever ekstra kunnskap i organisk 
kjemi, medisin og ernæringslære. Derfor gir vi i dette 
kapitlet også korte forklaringer på de innholdsstof-
fene som er nevnt. Det er ikke uttømmende. 

Det er tre typer energigivende næringsstoffer i maten 
vi spiser: Karbohydrater, fett og proteiner. De bygger 
opp og vedlikeholder kroppen vår, og omsettes i krop-
pen ved forbrenning slik at det blir frigjort energi. For 
å drive og vedlikeholde disse prosessene trenger vi i 
tillegg vitaminer og sporstoffer.

Hvor står nyttevekstene i dette? Som planter plasserer 
de seg blant grønnsakene: Mye karbohydrater, en del 
proteiner og lite eller ikke noe fett. Når vi kommer til 
vitaminer og sporstoffer, så er det vanskeligere, om 
ikke umulig, å si noe generelt. For det første vil det 
variere fra art til art. For det andre betyr voksested 
og høstingstid mye for innholdet. For det tredje er 
ville planter på ingen måte gjennomanalysert for 
innholdsstoffer. Nyttevekstene har ikke den samme 
kommersielle motivasjonen som forskningsobjekter 
som grønnsaker og vekster som dyrkes for salg har, og 
er heller ikke underlagt lovpålagte krav om innholds-
deklarasjon og merking av mat. 

Karbohydrater 
Nyttevekster er rike på karbohydrater. Karbohydrater 
er en samlebetegnelse på sukker, stivelse og fiber, der 
sukker og stivelse gir energi eller kalorier, mens fiber 
ikke gir noen kalorier eller effekt på blodsukkeret. 
Mange nyttevekster har stivelse som opplagsnæring, 
særlig i røtter, knoller og frø, og inneholder generelt 
mye fiber. Mye av fiberen består av cellulose, som 
kroppen vår ikke kan bryte ned. Cellulosefibrene 
passerer derfor ufordøyd gjennom tarmen. 

Fett
Nyttevekster fra norsk natur er helt marginale i en slik 
sammenheng. Mange planter lagrer store mengder 
fett i frø og frukter. Plantefettet, som inneholder mest 
umettet fett, utvinnes gjerne til matoljer, for eksem-
pel soyaolje, maisolje og olivenolje. 

Proteiner 
Proteiner er næringsstoffer som er nødvendige for 
oppbygning og vedlikehold av celler og vev, og 
produksjon av hormoner og enzymer. Proteiner 
bygget opp av aminosyrer. Det finnes 20 ulike amino-
syrer. Tolv av disse aminosyrene kan kroppen lage selv. 
Det er åtte aminosyrer som er essensielle eller livsvik-
tige, og som en må få gjennom maten. 

Vitaminer, mineraler og sporstoffer
Mye av interessen for ville nyttevekster har å gjøre 
med vår tids fokus på vitaminer, mineraler og spor-
stoffer, og deres mulige helseeffekter og sykdoms-
forebyggende roller. Nyttevekster er rike på disse 
innholdsstoffene. C-vitamin er plantevitaminet og i 
tillegg er det noe vitamin A, B og D. 

Mens karbohydrater, fett og proteiner spiller viktige 
roller som byggesteiner i kroppen, har vitaminer en 
litt annen rolle. Vitaminer regulerer stoffskiftet, og 
er nødvendige for omsetningen av karbohydrat, fett, 
protein og mineralstoffer i kroppen. 

Men det er deres rolle som antioksidanter som den 
store interessen springer ut fra. Antioksidanter er 
stoffer som hemmer oksidasjon, altså den typen pros-
esser som gjør at jern ruster eller at noen typer frukt, 
som epler, får brun farge på kuttflaten etter å ha blitt 
skåret opp. I ernæringen er antioksidanter stoffer i 
maten som antas å kunne hindre skadelig oksidasjon 
i kroppen, for eksempel oksidasjoner som skader cel-
lemembranen eller cellenes DNA. 

Mineralene spiller samme rolle som vitaminene, men 
de forbrennes ikke. Særlig skjelettet er avhengig av 
mineraltilførsel. Mineraler er også viktig for at nerve-
systemet og musklene skal fungere normalt.

Vi deler mineralene inn i to hovedgrupper. Den ene grup-
pen er de som vi trenger relativt mye av, og som fungerer 
som byggesteiner i kroppen. De kalles mineraler. Eksem-
pler er kalsium, fosfor, kalium, natrium, magnesium. Den 
andre gruppen kaller vi spor-stoffer fordi de er mineraler 
som kroppen trenger små mengder av. Jern, sink, selen, 
jod og krom er eksempler på sporstoffer. 

Nyttevekstenes innholdsstoffer
Vi vet lite sikkert om hva nyttevekstene inneholder av 
næring og stoffer som er viktig for kroppen. Likevel 
kan man lett ved et nettsøk finne mengder av slike 
opplysninger. Vi anbefaler å være kritisk når man leser 
dette stoffet. Mye er avskrift og resirkulerte påstander 
fra kilder som ikke nødvendigvis er pålitelige. Det er 
mange kommersielle interesser i feltet som tjener på å 
blåse opp helseeffektene av særlig vitaminer og spor-
stoffer som nyttevekstene kan ha et innhold av. 

Her vil vi bare kort presentere et utvalg av innholdsstof-
fene som er nevnt i artsbeskrivelsene. Opplysningene er 
ikke uttømmende.

Alkaloider er nitrogenholdige basiske forbindelser som 
finnes i enkelte grønne planter. De fleste alkaloider er 
fargeløse stoffer med bitter smak, som er flyktige ved 
høye temperaturer. Det finnes hundrevis ulike typer 
alkaloider, deriblant farlige gifter som kan gi uttalte 
fysiologiske effekter hos mennesker. 
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Noen arter med giftige alkaloider er slyngsøtvier (sola-
nin), bulmeurt (atropin, hyoscin/hyoscyamin), barlind 
(taxin), hundepersille/giftkjeks (coniin) og tyrihjelm/
storhjelm (akonitin).

Antocyaniner pigmenter som reflekterer det røde til og 
med det purpurfargede fargespekteret. Bær, frukt og 
blomster i disse fargene inneholder nesten alltid anto-
cyaniner. 

Eteriske oljer er flyktige (dunster lett) oljer fra planterik-
et. Vi finner eteriske oljer i de fleste planter, dog i svært 
varierende mengder. De består som oftest av blandinger 
av mange kjemiske stoffer som alkoholer og aldehyder. 
De eteriske oljene lar seg nesten ikke løse i vann, men 
godt i alkohol, fett og andre oljer.

Flavonoider er forskjellige fenolforbindelser i planter, 
som carvacrol i bergmynte. I alt mer enn 4500 kjemiske 
stoffer som har forskjellige funksjoner i plantene som 
for eksempel å gi farge på blomster og frukt, tiltrekke 
dyr som sprer pollen eller frø, beskytte plantene mot 
ultrafiolett lys, virke som antibeitestoffer eller som fyto-
aleksiner (som bakteriene lager som respons på infeks-
joner med sopp, akterier eller virus). Noen flavonoider 
virker som signalstoff mellom erteplanter og nitrogen-
fikserende bakterier.

Furanokumariner er stoffer som gir fototoksiske reak-
sjoner som skader huden hvis man får det på seg og 
området utsettes for sollys eller kunstig ultrafiolett 
lys. Utslettet kommer vanligvis ett til tre døgn etter 
eksponering. Det kan oppstå smerter, blemmer og 
arrdannelse. Fototoksisitet kan forekomme om hudom-
rådet utsettes for sollys inntil en uke etter eksponering. 
Stoffet er mest vanlig innen skjermplantefamilien, særlig 
hos tromsøpalme og kjempebjørnekjeks. Stoffet finnes i 
plantesaften og er rikest i utvokste planter. 

Garvestoffer/tanniner er et nettverk av fenoler (poly-
fenoler) som finnes i mange planter. Garvestoffer beskyt-
ter plantene mot beiting og angrep fra sopp og skadedyr. 
De smaker bittert og kan irritere slimhinnene ved stort 
inntak. Stoffet finnes i alle plantedeler, frø, røtter, sten-
gler, knopper, blader, frukt og bark. Tanniner kommer 
fra gammeltysk, tanna, som betyr eik. Eikebark har høyt 
innhold av garvestoff, og har bl.a. blitt brukt til garving 
av skinn. Eikeblader har også høyt innhold av garvestoff 
og har vært brukt til konservering av mat (nedlagt i små 
mengder på glass ved sylting (bitterstoff)).

Glykosider er kjemiske forbindelser som vanligvis er 
krystallinske og ofte har bitter smak. Glykosider er 
meget utbredt i planteriket og omfatter fargestoffer 
som flavonglykosider og antocyaniner (som gir blom-
ster og frukt deres gule, røde, blå og fiolette farger), 
smaksstoffer som vanillin og en rekke viktige legemidler. 
Cyanogene glykosider er en stor gruppe som finnes i 
varierende grad i mange planter og kan gi forgiftning. 
Amygdalin er en av disse og finnes bl.a. i aprikoskjerner. 

Iridoider er bitterstoffer som finnes i mange planter som 
har vært brukt medisinsk, og deres funksjon er først og 
fremst et forsvarsverk mot insekter og mikroorganismer. 

Kumarin er en fargeløs organisk forbindelse med be-
hagelig og særegen lukt som minner om nyslått høy. 
Kumarin finnes i mange planter, blant annet i kanel. 
Den beskrives derfor også som å ha har en søtlig kanel-
lignende aroma. Kumarin er giftig i større mengder.

Metylsalisylat er et smertestillende middel til utvortes 
bruk og finnes i vintergrønnolje. Lukten er søt og fruktig 
i retning av mynte. Oljen lages også syntetisk til bruk i 
mat og drikke og som luktstoff. 

Parasorbinsyre og sorbinsyre er mye brukt i næringsmid-
delindustrien for hindre vekst av mikrober i matvarer. 
Forekommer naturlig i rognebær. 

Protoanemonin og anemonin finnes i alle plantene
i smørblomstfamilien. Kan gi mage- og tarmreaksjoner 
selv ved små inntak. Stoffene kan gi kløe og utslett ved 
hudkontakt, samt kvalme og oppkast ved inntak.

Salisylsyre virker smertestillende, febernedsettende og 
hemmende på betennelsesreaksjoner og brukes i en 
rekke medisinske sammenhenger. Salisylsyre har også 
en bakteriedrepende og soppdrepende effekt. Salisyl-
syre kan utvinnes av forbindelser som finnes naturlig i 
barken fra vier- og pilearter.   Stoffet finnes i mjødurt.  
Noen aldehyder er velluktende (kanelaldehyd, vanillin 
eller benzaldehyd, som finnes i bitre mandler). 

Saponiner er en gruppe kjemiske forbindelser som får 
vann til å skumme (såpestoff, nedsetter overflatespen-
ningen). Det finnes to grupper saponiner, steroide 
saponiner og triterpene saponiner. Begge gruppene 
kan gi en irritasjon av slimhinnene ved store inntak, for 
eksempel saponiner i firblad, hestekastanje og vivendel 
(alle giftige). Når saponiner løses opp i vann, skummer 
de som såpeløsninger, og de kan brukes som skånsomt 
vaskemiddel. 

Sukrose (glukose/fruktose) er det samme som vanlig suk-
ker. Også kjent som sakkarose, sukker, husholdningssuk-
ker, farin.

Terpener er en klasse av naturlig forekommende organi-
ske forbindelser som lages i en rekke planter, særlig bar-
trær. Mer giftige terpener finnes også i planterike, som 
daphnetoksin i tysbast. Mange av terpenene er sterke 
lukter. Navnet terpen kommer av terpentin som var en 
av de først utforskede organiske løsemidlene. 
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Alfabetisk norske navn 
Artsnavn Latinsk navn Side
Alm Ulmus glabra 53
Barlind Taxus baccata 33
Bekkekarse Cardamine amara 102
Bergmynte Origanum vulgare 119
Bjørk Betula spp. 52
Blåklokke Campanula rotundifolia 129
Brei dunkjevle Typha latifolia 46
Bringebær  Rubus idaeus 78
Bulmeurt Hyoscyamus niger 122
Burot Artemisia vulgaris 139
Dauvnesle Lamium album 121
Dunkjempe Plantago media 126
Einer Juniperus communis 32
Einstape Pteridium aquilinum 28
Engfiol Viola canina 94
Engkarse Cardamine pratensis 103
Engsyre Rumex acetosa  57
Firblad Paris quadrifolia 36
Fjellsyre Oxyria digyna 60
Fjæresauløk Triglochin maritima 35
Forglemmegei Myosotis spp. 115
Furu Pinus sylvestris 31
Geitrams Chamaenerion angustifolium 96
Giftkjeks Conium maculatum 154
Gjerdevikke Vicia sepium 88
Gjetertaske Capsella bursa-pastoris 105
Gjøksyre Oxalis acetosella 91
Gran Picea abies 30
Grasløk Allium schoenoprasum 40
Groblad Plantago major 124
Gulaks Anthoxanthum odoratum 49
Gullstjerne Gagea lutea 37
Gulmaure Galium verum 114
Gåsemure Potentilla anserina subsp. 

anserina
83

Harerug Bistorta vivipara  61
Humle Humulus lupulus 54
Hundekjeks Anthriscus sylvestris 143
Hundepersille Aethusa cynapium 153
Hvitbergknapp Sedum album 74
Hvitkløver Trifolium repens 85
Jordnøtt Conopodium majus 146
Karve Carum carvi 145
Kjempebjørnekjeks Heracleum mantegazzianum 151
Klengemaure Galium aparine 113
Knollerteknapp Lathyrus linifolius 90
Korsknapp Glechoma hederacea 120
Kratthumleblom Geum urbanum 77
Krushøymol Rumex crispus 59
Kvann Angelica archangelica 149
Liljekonvall Convallaria majalis 45
Lind Tilia cordata 93
Løkurt Alliaria petiolata 99
Løvetann Taraxacum spp. 134
Marianøkleblom Primula veris 111
Marigras Hierochloe odorata 48
Marikåpe Alchemilla spp. 81
Meldestokk Chenopodium album 64
Mjødurt Filipendula ulmaria 76
Mynter Mentha spp. 118
Myske Galium odoratum 112

Nyperoser Rosa spp. 80
Parkslirekne Reynoutria japonica  62
Pastinakk Pastinaca sativa 150
Pengeurt Thlaspi arvense 106
Pors Myrica gale 51
Prestekrage Leucanthemum vulgare 135
Ramsløk Allium ursinum 44
Revebjelle Digitalis purpurea 128
Rogn Sorbus aucuparia  82
Russekål Bunias orientalis 100
Ryllik Achillea millefolium 138
Rynkerose  Rosa rugosa 79
Rødkløver Trifolium pratense 86
Salturt Salicornia europaea 67
Seiersløk Allium victorialis 43
Selsnepe Cicuta virosa 155
Sisselrot Polypodium vulgare 27
Skjørbuksurt Cochlearia officinalis 104
Skogfiol Viola riviniana 94
Skogflatbelg Lathyrus sylvestris 89
Skogsivaks Scirpus sylvaticus 47
Skogstjerneblom Stellaria nemorum 69
Skogvikke Vicia sylvatica 87
Skvallerkål Aegopodium podagraria 147
Slyngsøtvier Solanum dulcamara 123
Smalkjempe Plantago lanceolata 127
Smørbukk  Hylotelephium maximum 73
Småsyre Rumex acetosella 58
Spansk kjørvel Myrrhis odorata 144
Spisslønn Acer platanoides 92
Stemorsblomst Viola tricolor 95
Storklokke Campanula latifolia 130
Stornesle Urtica dioica 55
Strandarve Honckenya peploides 71
Strandkarse Lepidium latifolium  108
Strandkjeks Ligusticum scothicum 148
Strandkjempe Plantago maritima 125
Strandkål Crambe maritima 110
Strandløk Allium vineale 42
Strandmelde Atriplex littoralis 66
Strandreddik Cakile maritima 109
Strandstjerne Tripolium pannonicum subsp. 

tripolium
133

Strutseving Matteuccia struthiopteris 26
Sverdlilje Iris pseudacorus 38
Tangmelde Atriplex prostrata subsp. 

latifolia
65

Timian Thymus spp. 117
Tromsøpalme Heracleum persicum 152
Tunbalderbrå Lepidotheca suaveolens 136
Turt Cicerbita alpina 140
Ugrasklokke  Campanula rapunculoides 131
Ullborre Arctium tomentosum 137
Vassarve Stellaria media 70
Vill-løk Allium oleraceum 41
Vinterkarse Barbarea vulgaris 101
Vivendel Lonicera periclymenum 141
Vårkål Ficaria verna 72
Vårpengeurt Noccaea caerulescens 107
Østersurt Mertensia maritima 116
Åkersnelle Equisetum arvense 22

Supplement til 1. utgave 



167

Alfabetisk vitenskaplige navn 
Vitenskaplige navn Artsnavn Side
Acer platanoides Spisslønn 92
Achillea millefolium Ryllik 138
Aegopodium podagraria Skvallerkål 147
Aethusa cynapium Hundepersille 153
Alchemilla spp. Marikåpe 81
Alliaria petiolata Løkurt 99
Allium oleraceum Vill-løk 41
Allium schoenoprasum Grasløk 40
Allium ursinum Ramsløk 44
Allium victorialis Seiersløk 43
Allium vineale Strandløk 42
Angelica archangelica Kvann 149
Anthoxanthum odoratum Gulaks 49
Anthriscus sylvestris Hundekjeks 143
Arctium tomentosum Ullborre 137
Artemisia vulgaris Burot 139
Atriplex littoralis Strandmelde 66
Atriplex prostrata subsp. 
latifolia

Tangmelde 65

Barbarea vulgaris Vinterkarse 101
Betula spp. Bjørk 52
Bistorta vivipara  Harerug 61
Bunias orientalis Russekål 100
Cakile maritima Strandreddik 109
Campanula latifolia Storklokke 130
Campanula rapunculoides Ugrasklokke  131
Campanula rotundifolia Blåklokke 129
Capsella bursa-pastoris Gjetertaske 105
Cardamine amara Bekkekarse 102
Cardamine pratensis Engkarse 103
Carum carvi Karve 145
Chamaenerion angustifolium Geitrams 96
Chenopodium album Meldestokk 64
Cicerbita alpina Turt 140
Cicuta virosa Selsnepe 155
Cochlearia officinalis Skjørbuksurt 104
Conium maculatum Giftkjeks 154
Conopodium majus Jordnøtt 146
Convallaria majalis Liljekonvall 45
Crambe maritima Strandkål 110
Digitalis purpurea Revebjelle 128
Equisetum arvense Åkersnelle 22
Ficaria verna Vårkål 72
Filipendula ulmaria Mjødurt 76
Gagea lutea Gullstjerne 37
Galium aparine Klengemaure 113
Galium odoratum Myske 112
Galium verum Gulmaure 114
Geum urbanum Kratthumleblom 77
Glechoma hederacea Korsknapp 120
Heracleum mantegazzianum Kjempebjørnekjeks 151
Heracleum persicum Tromsøpalme 152
Hierochloe odorata Marigras 48
Honckenya peploides Strandarve 71
Humulus lupulus Humle 54
Hylotelephium maximum Smørbukk  73
Hyoscyamus niger Bulmeurt 122
Iris pseudacorus Sverdlilje 38
Juniperus communis Einer 32
Lamium album Dauvnesle 121
Lathyrus linifolius Knollerteknapp 90

Lathyrus sylvestris Skogflatbelg 89
Lepidium latifolium  Strandkarse 108
Lepidotheca suaveolens Tunbalderbrå 136
Leucanthemum vulgare Prestekrage 135
Ligusticum scothicum Strandkjeks 148
Lonicera periclymenum Vivendel 141
Matteuccia struthiopteris Strutseving 26
Mentha spp. Mynter 118
Mertensia maritima Østersurt 116
Myosotis spp. Forglemmegei 115
Myrica gale Pors 51
Myrrhis odorata Spansk kjørvel 144
Noccaea caerulescens Vårpengeurt 107
Origanum vulgare Bergmynte 119
Oxalis acetosella Gjøksyre 91
Oxyria digyna Fjellsyre 60
Paris quadrifolia Firblad 36
Pastinaca sativa Pastinakk 150
Picea abies Gran 30
Pinus sylvestris Furu 31
Plantago lanceolata Smalkjempe 127
Plantago major Groblad 124
Plantago maritima Strandkjempe 125
Plantago media Dunkjempe 126
Polypodium vulgare Sisselrot 27
Potentilla anserina subsp. 
anserina

Gåsemure 83

Primula veris Marianøkleblom 111
Pteridium aquilinum Einstape 28
Reynoutria japonica  Parkslirekne 62
Rosa rugosa Rynkerose  79
Rosa spp. Nyperoser 80
Rubus idaeus Bringebær  78
Rumex acetosa  Engsyre 57
Rumex acetosella Småsyre 58
Rumex crispus Krushøymol 59
Salicornia europaea Salturt 67
Scirpus sylvaticus Skogsivaks 47
Sedum album Hvitbergknapp 74
Solanum dulcamara Slyngsøtvier 123
Sorbus aucuparia  Rogn 82
Stellaria media Vassarve 70
Stellaria nemorum Skogstjerneblom 69
Taraxacum spp. Løvetann 134
Taxus baccata Barlind 33
Thlaspi arvense Pengeurt 106
Thymus spp. Timian 117
Tilia cordata Lind 93
Trifolium pratense Rødkløver 86
Trifolium repens Hvitkløver 85
Triglochin maritima Fjæresauløk 35
Tripolium pannonicum 
subsp. tripolium

Strandstjerne 133

Typha latifolia Brei dunkjevle 46
Ulmus glabra Alm 53
Urtica dioica Stornesle 55
Vicia sepium Gjerdevikke 88
Vicia sylvatica Skogvikke 87
Viola canina Engfiol 94
Viola riviniana Skogfiol 94
Viola tricolor Stemorsblomst 95
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