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2. prioritets behov for belysning

1. prioritets behov for belysning

Kart over veier og plasser med behov for belysning i Botanisk hage, NHM.

Veier og plasser der det er mest ferdsel kveldstid og størst behov for belysning er markert med mørk
gul farge. Veier der færre ferdes til fots kveldstid og som har et mindre prioritert behov for belysning
er merket med lys gul farge.

Kathrine Strøm,  04.05.06
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1. BØK 
Blad 

- Finn bøkebladet på arket ditt. Tegn inn bladnervene. 
- Er bladet hånd- eller fjærnervet? 
- Fjærnervet. 
- Kjenn på et blad. Hvordan føles det? 
- Bladene er litt læraktige. (NB! Ikke like etter løvsprett). Legg merke til den bølgete kanten med 
hår. 
- Hva menes med løvsprett? 
- Det er når bladene kommer. 

Blomst 

- Kan dere finne noen blomster? 
- Dere kan trolig ikke se noen blomster nå. Treet blomstrer rett etter løvsprett. Blomstene sitter i 
rakler. 
- Har løvtrær blomster?  
- Ja, alle løvtrær har blomster. 

Frukt 

- Beskriv frukten. 
- Frukten er en nøtt. Inne i en flikete og piggete hams sitter det oftest to, 
og noen ganger flere, trekanta nøtter. 
- Hvordan spres nøttene? 
- Når nøttene er modne åpner hamsen seg. Nøttene spres med ekorn, mus og nøtteskrike. Mange 
dyr samler forråd av frø og frukter om høsten som de gjemmer. Blir de ikke spist opp, kan de spire 
neste år. Dette kalles hamstringsspredning. 

Annet 

- Har dere tygget på bøk? 
- Det har dere nok. Ispinner er laget av bøk! 
- Hvorfor blomstrer markblomstene tidlig i bøkeskogen om våren (tips: titt opp)? 
- Bladdekket er tett. De blomstrer før bladene spretter, slik at de får nok lys. 
- Hvor finnes det bøkeskog i Norge? 
- Den største er i Larvik. Det finnes også i Søm ved Grimstad og Lindås nord for Bergen. 
- Er det noen som kan den danske nasjonalsangen? 
- Første strofe: ”Der er et yndigt land, det står med brede bøge”. I Danmark er det mye bøk.  

  

Hams 

Nøtt 



2. HASSEL  
Blad 

- Stryk bladet mot kinnet. Hvordan føles det? 

- Mykt og hårete. 

 - Se nøye på bladstilken. Hva ser du? 

- På bladstilken sitter røde kjertelhår. De ser ut som knappenåler – en liten glinsende rød kule på 
en stilk  (bruk gjerne lupe!). 

- Finn hasselbladet på arket. Tegn inn bladnervene. 

- Er bladet fjærnervet eller håndnervet? 

- Fjærnervet. 

Blomst 

- Blomstene sitter i rakler. Hannblomstene sitter i lange hengende rakler. Kan dere finne rakler? 

- Hvordan spres pollenet? 

- Vindpollinering. 

- Kan du finne de små hunnblomstene? 

- Hunnraklene ser ut som små røde knopper. I blomstringen, som er tidlig på året, kan man se røde 
arr som stikker ut. 

Frukt  

- Finner du en hasselnøtt? Er det ikke noen på treet så se på bakken.  

- Nøttene sitter inne i en hams. 

- Hvilke dyr og fugler spiser hasselnøtter?  

- Ekorn, mus, nøttekråke, nøtteskrike og spettmeis spiser nøttene. Mange dyr samler forråd av frø 
og frukter om høsten som de gjemmer. Blir de ikke spist opp, kan de spire neste år. Dette kalles 
hamstringsspredning. 

Annet 

- Selv om vi har mye vill hassel i Norge er det meste vi spiser i dag importert. 

- Er det noen i klassen som ikke tåler hasselnøtter? 

- Mange er allergiske mot nøttene. De må sjekke innholdet i kaker, sjokolade med mer for å se om 
de inneholder spor av hasselnøtter.  

Kjertelhår 

Nøtt 
Hams 



3. SPISSLØNN 
Blad 

- Hvilket land har et lønneblad i flagget sitt? 

- Canada. 

- Er bladet fjærnervet eller håndnervet (demonstrer forskjellen med bøkebladet)? 

- Håndnervet. 

- Om dere besøker lønnen på høsten og ser flekker på bladene: hva er dette? 

- De svarte flekkene man ofte ser på bladene er en sopp som  heter lønnetjæreflekk. 

Blomst 

- Ser dere blomster på dette treet? 

- Blomstene er gulgrønne og sitter i en skjerm. Den blomstrer før eller samtidig med løvsprett.   

- Hvis dere ikke ser blomster, hvor har blomstene vært? 

- Når dere besøker lønnen har kanskje lønnen blitt pollinert og befruktet. Frukter begynner å vokse 
ut der hvor blomstene satt. 

Frukt  

- Sett en lønnefrukt på nesen! 

- Kast en frukt opp i luften. Beskriv hvordan den beveger seg. Hva slags spredning har lønn? 

- Lønnen har vindspredning.  Fruktene snurrer rundt i spiral mens de daler ned. Vinden får lett tak i 
dem og fører dem av gårde. 

- Be noen elever fjerne vingene på noen lønnefrukter og kaste dem opp i lufta. Hva skjer da? 

- De daler rett ned under treet. 

Annet 

- I Norge finner vi to arter av lønn: spisslønn og platanlønn.  Hvilken er dette? 

- Spisslønn (la elevene lese på skiltet).  

- Det er kun én av lønneartene som vokser vilt i Norge, hvilken?  

- Spisslønn. Platanlønn er innført som prydtre, men er i kraftig spredning i naturen, spesielt på 
Vestlandet. Mange planter som har blitt innført hit til landet, forplanter seg i naturen og blir en trussel for 
de innfødte plantene.  



4. EIK 
Blad  

- Finn bladet på arket ditt. Er det noen blader som ligner på dette? 

- Eik har et karakteristisk blad som ikke ligner på andre blader. 

- I Norge har vi sommer- og vintereik. De har hhv. kort- og lang bladstilk. Vintereika har lang 
bladstilk. Hvilken art er dette? 

- Dette er en sommereik. Fin huskeregel: vintereika har lang bladstilk for å få plass til skjerf.  

Blomst 

- Eik er i samme familie som bøk (bøkefamilien). Bøk har rakler. Hva tror dere om eik? 

- Eik har også rakler. Den blomstrer samtidig med løvsprett. NB! Det er ikke alltid slik at alle 
planter i en familie har lik blomsterstand. 

Frukt 

- Finn en frukt. Her er det lurt å titte på bakken. Hva slags frukt er det? 

- Frukten er en nøtt. Den sitter i en skålforma hams og spres med dyr 
(innvendig dyrespredning, fuglespredning og hamstringsspredning). 

- Pleier dere å ha eikenøtter i nøtteskåla?  

- Eikenøtter inneholder mye garvesyre og spises ikke av mennesker. 

Annet 

- Dette er et gammelt ordtak om sommerværet: Eik før ask gir plask. Ask før eik gir steik. Kan 
dere forklare ordtaket? 

- Hvis eika får løv før asken blir det en våt sommer. Hvis asken får blader før eik blir det en varm 
sommer. Dette er bare en myte. I England sier man det motsatte. 

- Tror dere det vokser eik overalt i Norge? 

- Eik trenger mye lys og varme. Vi sier at den er varmekjær. Den vokser bare i et belte langs kysten 
av Østlandet og Sør-Norge.  

- Tidligere ble mange eikeskoger hugget ned. Kan dere tenke dere hva den ble brukt til? 

- Tømmeret ble mye brukt til skipsbygging. Mye eik ble eksportert til Nederland. Fundamentet til 
store deler av Amsterdam er laget av norsk eik. 

- Eik blir ofte hul når den blir gammel. Er det noen som har vært inne i et eiketre? 

  

Nøtt 

Hams 



5. ASK 
Blad  

- Finn bladet på arket. Hvor mange småblad har ditt blad?  

- Et blad har 9-15 småblad. 

- Er tallet et odde- eller partall? 

- Antall småblad (finner) er alltid et oddetall på ask. Småbladene sitter parvis med ett småblad i 
spissen. Dette kaller vi et ulikefinnet blad. 

Blomst 

- Kan dere se noen blomster? 

- Blomstringen skjer på bar kvist allerede i april-mai. Blomstene er små og uanselige. 

Frukt  

- Hvordan ser fruktene ut? 

- Frukten er en liten nøtt med en ca. 3 cm lang vinge. De henger ofte på treet 
hele vinteren. 

- Hvordan spres de? 

- Frukten spres med vinden. Kast gjerne noen frukter opp i lufta og se på helikoptereffekten. 

Annet 

- Hvem var Ask i den norrøne mytologien? 

- Ask var den første mannen og ble laget av en askekvist.  

- Og hva var Yggdrasil? 

- Yggdrasil var verdenstreet som bredte sine greiner ut over hele verden. Under treet samlet 
æsene (de norrøne gudene) seg til rådslagning.  

- Husk det gamle ordtaket om sommerværet. Hvordan blir været hvis ask får blader før eik? 

 - Ask før eik gir steik. Eik før ask gir plask.  

- Man tror at det kan bli mange færre asketrær pga. askeskuddsyken som er ganske ny i Norge. 
Sykdommen skyldes en sopp som får treet til å visne.  

  

Nøtt 



6. ALM 
Blad         

- Finn almebladet på arket.     

- Sammenlign med blad av hassel og svartor.         

- Almebladene er asymmetriske ved bladbasis. Det er en enkel måte å 
skille dem fra andre blader. 

- Hvordan føles det å stryke bladet mot kinnet? 

- Bladene er rue (pga behåring). 

Blomst 

- Ser dere noen blomster på treet? 

- Alm blomstrer i april-mai, før treet har fått blader. 

Frukt  

- Ser dere noen frukter på treet eller på bakken? Beskriv frukten.  

- Frukten er en smånøtt omkranset av en meget tynn vinge.  

- Hvordan tror dere frukten sprer seg? 

- Den spres med vinden. Kast fruktene opp i lufta og se hva som skjer. 

- Før i tiden brukte mange barn fruktene som lekepenger. 

Annet 

- Hvem var Embla? 

- Embla var den første kvinnen i følge norrøn mytologi. Hun ble skapt av en almekvist. 

- Mange almetrær i Botanisk hage er felt de siste årene. Er det noen som kan tenke seg hvorfor?  

- De var angrepet av almesyken, en visnesykdom som skyldes en sopp. Trærne hugges for å hindre 
spredning av soppen. 

- I nødsår har alm blitt brukt til barkebrød. 

  

Nøtt 

Skeiv bladbasis 



7. HEGG 
Blad  

- Se nøye på bladnervene. Ser du noe spesielt du ikke har sett på de andre trærne? 

- Nervene henger sammen. En god huskeregel er at nervene ”hegger sammen” på hegg. 

- Finner du noe øverst på bladstilken? 

- Der sitter to små vorter (typisk for slekten Prunus).  

- Hvordan er bladkanten? 

- Bladet har svært fine tenner langs kanten. 

- Finn heggebladet på arket ditt og tegn inn alle disse viktige kjennetegn. 

Blomst 

- Hvis heggen blomstrer, beskriv duften. 

- Hvilken funksjon har den sterke blomsterduften? 

- Duften lokker til seg insekter på lang avstand. 

- Hvordan pollineres heggen? 

- Insektspollinering. 

Frukt   

- Hvilken type frukt har hegg (se på foto på skiltet om det ikke er 
frukter nå)? 

- Frukttypen heter steinfrukt. Den har et saftig lag ytterst og en hard 
stein med et frø inni. 

- Hvordan tror du at de spres?  

- Fruktene blir spist av fugler som bæsjer ut frøene et annet sted. Det er det vi kaller 
fuglespredning. 

- Fruktene har en søt, men snerpende smak. Hva betyr snerpende? 

- Snerpende: gir tørrhetsfølelse i munnen (som bananskall). 

Annet 

- Kjenner du (eller har du spist) noen andre arter fra samme planteslekt som hegg (Prunus)? 

- Kirsebær, plomme, fersken, aprikos og mandel!

 
Vorter 

 



8. SELJE 
Blad  

- Se på bladet til selje. Har det samme farge på under- og 
oversiden?  

- Det er skinnende grønt på oversiden, grågrønt på undersiden. Se 
på hårene som gir denne fargen. Bruk gjerne lupe. 

- Finn seljebladet på arket ditt. 

Blomst 

- Selje er særbu. Hva menes med det? 

- Selja er særbu. En særbu plante har egne hann- og hunnplanter. Det motsatte av særbu er sambu, 
det vil si planten har adskilte hann- og hunnblomster, men blomstene vokser på samme plante.  

- Når blomstrer selje? 

- Selje blomstrer tidlig om våren. 

- Hva er en ”gåsunge”? 

- Gåsunger er raklene på hannplanter av selje. Først er de hvite, så blir de gule av alle 
pollenbærerne. 

Frukt  

- Det dannes kun frukter på hunnplantene. Frukttypen heter kapsel. Er denne seljen 
en hunn- eller hannplante? 

Annet 

- Hvorfor lager man seljefløyter akkurat på våren? 

- Når man lager seljefløyte må man ta av barken uten å ødelegge den. På våren stiger sevjen i 
trærne, og da er det lettest å få av barken. Sevje er en næringsrik saft som om våren finnes i de 
ytre delene av veden hos trær og busker. 

  



9. SVARTOR  
Blad  

- Se på bladet. Det ligner litt på hassel, men hva er forskjellen?  

- Bladet er glatt og det har IKKE kjertelhår på bladstilken. 

- Hvordan ser spissen ut på bladene til svartor (se på flere ulike blader)? 

- Bladet er butt foran og ender ikke i en spiss slik som hasselbladet. Noen ganger kan det være så 
butt at det ser ut som en bukt inn. 

- Får orebladene vakre høstfarger? 

- Nei, de er grønne helt til de faller av om høsten. 

- Hvis dere er like etter løvsprett kan dere kjenne på de unge bladene. 

- De unge bladene er klebrige. Svartor heter Alnus glutinosa på latin. Glutinosa betyr klebrig. 

Blomst 

- Er or et rakletre? 

- Ja. Hunnraklene blir vedaktige og henger igjen lenge på grenene. De ligner på kongler (men er 
ikke kongler).  

Frukt (ta en frukt)  

- Sitter hunnrakler på tydelige skaft? Er det frø i raklene?  

- De vedaktige raklene sitter på tydelige skaft.   

- Frøene har luftfylte lister (utvekster). Hvordan kan de spres? 

- Svartor vokser ofte langs bekker og vassdrag. De luftfylte listene gjør at de kan flyte og spres med 
vann. 

Annet 

- Det sitter bakterieknoller på røttene. Tror du dette er skadelig eller nyttig for treet? 

- Nyttig! Bakteriene hjelper treet med å ta opp fritt nitrogen fra luften og omdanne det til den type 
nitrogen som røttene kan ta opp. Nitrogen er et viktig næringsstoff for planter. 

 

  

Skafta hunnrakler 



10. GRÅOR 
Blad  

- Se på bladet. Hva er forskjellen mellom bladene til svartor og gråor? 

- Bladene til gråor er spisse foran, i motsetning til svartor hvor bladene er butte.  

- Ta fram bladet til hassel. Hvordan kan man skille gråor fra hassel? 

 - Hassel har hjerteformet basis, noe or ikke har. Hassel har en utdratt bladspiss, 
mens gråor er jevnt avsmalnende mot spissen. 

Blomst 

- Or blomstrer meget tidlig på våren, til og med før snøen har smeltet. Den produserer mye 
pollen. Hvilken type pollinering tror du at den har? 

- Den er vindpollinert.  

- Er det noen som har pollenallergi? 

- Vindpollinerte planter har ofte mye pollen. De vindpollinerte trærne som slipper sitt pollen på 
våren gjør at dette kan være en vanskelig tid for pollenallergikere. 

 

Frukt 

- Sitter hunnrakler på tydelige skaft? Er det frø i raklene?  

- Hunnraklene sitter ikke på tydelige skaft, i motsetning til svartor. 

- At en plante er sambu vil si at den har adskilte hann- og hunnblomster, men at blomstene 
vokser på samme tre. Hvis den er særbu har den egne hann- og hunnplanter. Er or særbu eller 
sambu? 

- Det er både hann- og hunnrakler på samme tre. Or er sambu.  

Annet 

- Gråor vokser vilt over nesten hele landet, i motsetning til svartor som er vanlig langs kysten i 
Sør-Norge. Svartor stiller større krav til klima og jordsmonn enn gråor. 

- La elevene oppsummere hvordan de kan se forskjell på grå- og svartor. 

- Stilken til hunnraklene, lang hos svartor og kort hos gråor. Bladet til svartor er butt, i motsetning 
til gråor hvor det er spisst. 

  

Sittende hunnrakler 



11. OSP 
Blad  

- Finn bladet på arket ditt.  

- Har dere hørt uttrykket ”skjelve som et ospeløv”? Se på bladstilken. 

- Bladet har en lang, flat bladstilk som gjør at de beveger seg ved minste vindpust.  

Blomst 

- Osp er et rakletre. Be elevene nevne andre rakletrær de har sett på veien. 

- Bøk, hassel, eik, or og selje. 

Frukt   

- Frøene som dannes i hunnraklene er hårete. Hvorfor er de det?  

- Tilpasning til vindspredning. 

- Hvordan skiller de seg fra de andre vindspredte fruktene vi har sett i dag? 

- De andre fruktene har vinger istedenfor hår. Hos osp er det frøet alene som sprer seg. Hos de 
andre vindspredte trærne dere har sett i dag ligger frøet inni en frukt. 

Annet 

- Er det noen som har brent osp? 

- Mest sannsynlig. Fyrstikker lages av osp. 

- Har dere sett grå «streker» på ospebladene utover sommeren? 

- De grå «strekene» skyldes ganger etter larvene til ospeminermøllen. 
 

 

  

   



12. ROGN 
Blad  

- Finn bladet på arket ditt. Hvor mange småblad har ditt blad? 

- 7-17 småblad 

- Har dere sett et annet treslag med lignende blader? 

- Ulikefinnet blad som hos ask. Vis fram bladet av ask. 

Blomst 

- På forsommeren har rogn mange hvite blomster i en halvskjerm. De har en sterk og stram lukt.  

- Kan du tenke deg hvordan blomstene pollineres? 

- De pollineres av insekter, hovedsakelig bier, humler og fluer som tiltrekkes av lukta. 

Frukt 

- Hva synes du frukten ligner på? 

- «Bæret» ligner på små epler. Den er ikke et bær som navnet tilsier, men et 
bæreple (tilhører rosefamilien, samme som eple). 

- Hvordan spres frukten?  

- Frukten spres med fugler (innvendig dyrespredning) 

- Hvilken farge på frukt og bær tror dere lokker flest fugler? 

- Rød. 

- Rognebær er fine å tre på en snor. Vips så har du et perlekjede. 

Annet 

- Har du spist rognebær? 

- Rognebær er ganske sure. Men det blir god gelé av dem. 

- Er det noen som har sett flekker på bladene? 

- Flekkene skyldes soppen rognerust. 

 

  



13. LIND 
Blad  

- Hvilken form har et lindeblad?  

- Hjerteformet.  

- Se nøye på undersiden av et blad. Hva finner du? 

- Små hårdusker i nervevinklene (bruk gjerne lupe!). 

Blomst 

- Bier er glade i lindeblomster. Kan dere tenke dere hvorfor?  

- Fordi de er rike på nektar. 

- Hvilken type pollinering har lind? 

- Insektpollinering. 

- Hvorfor bør man ikke sette sykkelen under et blomstrende lindetre? 

- Det drypper seig og klissete nektar fra treet. 

Frukt 

- Finn en frukt på treet eller bakken!  

- Hvilken type spredning har lind? 

- Vindspredning. 

- Test spredningen! Hopp opp på muren og kast noen frukter opp i luften. 

- Hele fruktstanden spres samlet. Høybladet som er fastvokst til stilken fungerer som en vinge. Når 
den daler ned, ligner den et helikopter. Fruktene er kulerunde nøtter med ett eller to frø. 

Annet 

- Lind har gitt navn til en rekke plasser. Kan du noen? 

- Linderud, Lindeberg, Lindern, Lindøya, Lindås, Lindset, Linde, Lindvik, Lindebrekke, Lindefjell, 
Lindebø, Lindehaugen, Lindtveit, Lindstølen, Lindbu, Lindholt og mange flere. 

 

  

 

 



14. HESTEKASTANJE 
Blad  

- Hvordan er småbladene festet til stilken?  

- Alle småbladene er festet i samme punkt. Det er det vi kaller 
håndlappet. 

- La elevene telle småbladene på hvert sitt blad. Kommer de fram til samme antall? 

- Antallet småblad varierer. Det er oftest 5-7.  

- Finn bladet på arket. 

Blomst 

- Ser dere noen blomster? 

- Hestekastanje blomstrer i mai etter løvsprett. Blomstene sitter i store topper. De er hvite med 
gule flekker som går over til å bli røde når de er befruktet. 

- Hvis dere er der når det er vinterknopper kan elevene kjenne på dem. De er klissete. 

Frukt  

- Åpne en av de piggete fruktene. Hva er det som ligger inni?  

- Inni frukten ligger det et stort glatt frø (noen ganger to). 

- Frøene er fine å lage lekedyr av. 

Annet 

- Har noen spist kastanjer? 

- Hestekastanje er uspiselig. Den man spiser er edelkastanje, som ikke engang er nær beslektet 
med hestekastanje.  Edelkastanje vokser ikke vill i Norge. 

- Hestekastanje ble før i tiden brukt som brekkmiddel. Hva er det? 

- Brekkmiddel er noe som får deg til å kaste opp. 

- La elevene se på skiltet og finne det latinske navnet.  

- Treet heter Aesculus hippocastaneum på latin. 

- Hva betyr hippocastaneum? 

- Hippo betyr hest, castaneum er kastanje. Latinske navn på planter forteller mange ganger noe 
om planten; utseende, bruk, voksested etc. 



15. BJØRK (HENGEBJØRK) 

Blad 

- Finn bjørkebladet på arket ditt.  

- Dette er en hengebjørk. Tror dere det finnes flere arter bjørk i Norge? 

-Ja, i lavlandet har vi bjørk og hengebjørk.  Bladene til hengebjørk er dobbelt sagtannet og utdratte 
i spissen. Bladene til bjørk er litt rundere og ikke så taggete i kanten. 

Blomst 

- Kan dere se noen rakler? Er de like? 

- Bjørk er sambu og har hann- og hunnrakler på samme tre. Hannraklene henger ned og utvikler 
seg allerede på høsten. Hunnraklene står opp.  

- Er det noen som har pollenallergi? 

- Om våren produseres det masse pollen som spres med vinden. Det er et stort problem for 
allergikere. 

Frukt  

- Kan dere finne en frukt?  

- Frukten er en liten vinget nøtt. Den treflikete strukturen man ofte finner 
sammen med fruktene, er et rakleskjell som blant annet beskytter frukten. 

- Hvordan spres denne? 

- Nøttene spres med vinden. 

Annet 

- Legg merke til den lyse barken på bjørken.  

- Navnet bjørk kommer trolig fra norrønt og betyr «det lyse treet». 

- Hva kaller man barken? 

- Det ytterste laget av barken blir kalt never og ble mye brukt til taktekking som underlag for 
torvtak, men også til nyttegjenstander. 

- Husker dere at eika er varmekjær og bare vokser langs kysten på Østlandet og Sør-Norge? Tror 
dere det samme gjelder bjørk? Hint: har noen vært på fjellet? 

 - Bjørk finnes over hele landet og er det løvtreet som vokser høyest til fjells. Fjellbjørken er en 
variant av vanlig bjørk. 

Nøtt 

Raklesjell 
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