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Dansk Botanisk Forenings tur til Jersey 
24. aug. – 31. aug 2009. 

 
Mandag d. 24. 

Turen startede med opsamling for samkørsel. Peter havde tilbudt at samle undertegnede og Knud-
Erik op undervejs fra Rønde til København. Fra det jyske havde han Ove med. ½ time gik over det 
aftalte tidpunkt, men så kom de og det gik videre i rask fart mod Nyborg, hvor Knud-Erik ventede 
med sit habengut. Han blev taget om bord og næste stop var så Ørestad Station, hvor Peter mente at 
kunne parkere til en nogenlunde human pris. Vi tog så toget til lufthavnen og blev forenet med de 
øvrige: nu var vi 12 i alt. 
Efter check-in fik vi at vide, at flyet skulle ned i Billund og tage passagerer op (havde vi vidst det, 
kunne vi jo lige så godt have stået på der, men sådan er der så meget). Vi kom af sted, fik samlet 
folk op, var over Gatwick uden den store dramatik, checkede ind, fløj og ankom til Jersey 20.25 
lokal tid. Det var ikke verdens største lufthavn, men alligevel lykkedes det en eller anden at tage 
Oves kuffert i stedet for sin egen og bortføre den. Tilbage var Hassan’s. Det gav lidt forsinkelse og 
roderi med formularer, forklaringer og skemaer, men man var meget hjælpsomme. Så blev vi stop-
pet ind i den ventende minibus og kørt den korte tur til Hotel Miramar i St. Brelade vest for hoved-
staden St. Helier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi fik tildelt værelser, fik kufferterne installeret og så drog alle på pizzeria på strandpromenaden, 
hvor sult og tørst blev stillet. 
Det skulle for øvrigt vise sig, at dette blev den eneste gang vi så havet helt oppe, så det slog ind 
mod muren langs den hævede promenade, resten af tiden lå vandkanten ret langt ude, når vi havde 
”fri”, og så var hele sandstranden fyldt med solvogne, parasoller, solbadere, sandslottebyggere, osv. 
osv. 
 
Tirsdag d. 25. 

Morgenmad på hotellet kl. 8-9. 
Alt er på bestilling hos betjeningen, ingen selvbetjening her! 
I ugens løb kunne man nå at spise sig gennem de forskellige mulige kombinationer af toast, grape-
frugt, svesker, yoghurt, marmelade, smør, æg af forskellig slags samt te og kaffe. Til Oles store fryd 
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var der også et par morgener ”Marmite”. Fryden var han vist lidt ene om. Marmite er for the tough 
guys. 
Morgenstrategimøde: vi skal ud til fyret i sydvesthjørnet af øen: Corbiere Point. 
Da vi ikke har hyret bil til vores ophold er al transport med offentlige busser eller med apostlenes 
heste. I dag tager vi de sidstnævnte: gåben. 
Turen gik følgelig vestpå til St. Bredlade, hvor vi skulle købe frokostremedier ind i M&S eller 
Coop. 
Så fulgte vi en sti, der gik hvor der tidligere løb en jernbane.  
Stien med det pompøse navn: Corbiere Walk. 
Det smager dog lidt af engelsk ellers var mange stednavne og gadenavne rent franske, men med 
engelsk udtale, det lød lidt pudsigt somme tider. 
Intentionerne var gode fra start, men alligevel blev det hurtigt til det sædvanlige botanikertempo, 
fordi alt var nyt og der groede alt muligt spændende småtteri i stensætningerne langs gaden. 
På jernbanestien var der en herlig blanding af dyrkede, forvildede og helt vilde planter, så vi gik 
ikke så hurtigt. Vejret var varm, støvet og solrigt. Stien var tydeligvis også hundelufternes fortruk-
ne, så det gjaldt om at træde varsomt. 
Med udsigt til fyret slog vi os ned med frokosten og efterfølgende var en del ude ved fyret, da det 
var lavvande – så kan man gå tørskoet derud. Ved højvande overskylles stien og fyret ligger så på 
en ø. Der var ikke adgang til selve fyret. Hjemturen gik ad vandrestier tæt på kysten, det blev en 
varm tur, for det gik op og ned og ud og ind, og hvor buskene stod tæt om stien stod luften nærmest 
stille uden den mindste brise. Det lykkedes dog at finde den lille høst-skilla. 

 
 
 
Corbiere Point fyr 
 
 
 
                                              Høst-skilla 

 
 
 
 
 
 
Vel hjemme på hotellet var det herligt med en kold 
pint. 
Efter et tiltrængt bad, var vi nogle stykker, der gik ud for at finde noget spiseligt.  
Det blev på ”The Lantmarkt”. Maden var fortrinlig: Tomatsuppe og Steak and Ale Pie med rødvin 
til. 
Dagen blev sluttet med en tår øl på den hjemlige hotel-terrasse. 
Oves kuffert var dukket op på hotellet i dagens løb, så nu var alle glade. 
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Onsdag d. 26. 

Vejret overskyet og blæsende. 
Pletter i luften 
 
 
 
 
 
Dagens første mål var kirkegården i St. Brelade, 
men selvfølgelig var der også lidt at se på, på ve-
jen derud. Blandt andet har man på disse kanter 
hele skrænter på mange kvadratmeter, der er dæk-
ket af en plante, vi kender som potteplanten ”plet-
ter i luften” Muehlenbeckia complexa  

eller hvad med  hundredevis af agapanthus, desværre var det ikke lige deres blomstringstid, det ville 
ellers have været flot. 
 
På kirkegården var der småbregner i massevis, radeløver og murrude, og et enkelt gravsted husede 
en større bestand af skrueaks, der blev fotograferet til den store guldmedalje. 
Turen gik nu op gennem skoven (den var desværre hegnet i begge sider, så der kunne kun fjernbo-
taniseres) vi skulle lave indkøb til frokost.  
Så fortsatte vi til gårsdagens jernbanesti, som vi fulgte østpå til byen St. Aubin’s Harbour. Det var 
noget siden, der sidst var faldet regn, så vegetationen var noget støvet og småvissent sine steder. 
Frokosten blev indtaget mens vi sad i stikanten og mens mindst 15 halemejser vimsede rundt i træ-
erne over os. Blød bjørnetidsel (Acanthus molle) var almindelig langs stien 
. 

 
 
 
 
 
 
St. Aubin’s Harbour. 
Der hviles ud oven på 
anstrengelserne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videre sydover bragte vejen os ned til kysten, hvor der groede stenege helt ned til vandet, men til-
gængeligheden var ikke god, så vi måtte opgive at komme op mellem dem. 
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Vi begyndte derfor retræten, halvdelen havde gået nok og ville tage den nærmeste, direkte vej hjem, 
resten af flokken gik hjem over stranden langs Quaisne Bay. Det gav 1 skrueaks mere og en lang 
debat om en soløjeting. 
 
Vi kom op over en klippeknold, hvor der groede blomstrende kænguruæbler, Solanum laciniatum. 

Kænguruæble. Slægtskabet med kartofler og tomater fornægter sig ikke  
 
Vel ude på omfartsvejen skulle vi forbi Hotel Biaritz og dér i deres ”forhave”: et klippet græsareal i 
pæn højde langs fortovet, voksede der bare lige 35 skrue-
aks! Der blev fotograferet igen. 
Så er der noget ved at været autoriseret skrueaks-tæller! 
 
 
 
 
 
Ud-at-spise-holdet prøvede ”The Oyster Box” på strand-
promenaden, det var et relativt dyrt bekendtskab. Forret: 
tun + salat, tomatsuppe og lidt stegt makrel. Små portioner 
men nydeligt anrettet. Hovedret: Rød mulle med kartofler 
og spinat. Delikat. Midt under dineren åbnede himlens slu-
ser sig, og da vi sad i annekset (nærmest en plastic-
pavillon) gjaldt det om ikke at sidde, hvor det dryppede. 
Der var nu ikke andet at gøre end at tage en flaske vin mere 
og håbe det bedste – paraply havde vi jo ikke med. Men det 
virkede og vi kunne gå hjem i tørvejr. 
                                                                                                                  
     Skrueaks i klynge                     
 
Torsdag d. 27. 

Efter morgenmaden var der samling i havestuen: Dagens tur går til St. Quens Bay ude vestpå.  
Vi gik igen til St. Brelade, købte ind, drejede nordpå, gik ca. 1,5 km og tog den så vestpå langs 
golfbanen, lige syd for lufthavnen. 
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Botanikken bød på bl.a. bastard-sennep, pigæble, bakke-tidsel, Euphorbia portlandica, natlys med 
rødorange blomster (Oenanthe stricta), en lille øjentrøst (Euphrasia tetraquetra) og en lige så lille 
nålebæger (Tesium humifusum), begge var specialiteter. 
 
 

Nålebæger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ny for mig var også Calystegia solda-

nella, en strandboende snerle, vi fandt 
den dog ikke i blomst. Lupin og katost 
fik vi i træform og Atriplex halimus, 
der smagte af salt. 
 
Frokosten blev indtaget ved La Brayes 
Slipway. Vi fortsatte så nordpå langs 
stranden med hornskulpe, Critmum 

maritimum, hindebæger (Limonium 

normannicum), Disphyma crassifolium 
og stilkløs kilebæger.    Vestkystens klitter 
 

Jerseykøerne. 
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For at se andet end strandvegetation, invaderede vi en eng på østsiden af strandvejen, her hilste vi 
på et hold venskabelige jerseykøer. Der havde vokset en del gul bartsie, ellers var det ting, der var 
kendte fra det hjemlige, f.eks. trævlekrone, kattehale, vejbred-skeblad, vandnavle og dynd-
padderok. 
Efter en god dags vandring tog vi bussen hjem, men stod dog af et stoppested før hotellet. 
Bodil havde lejet en cykel om morgenen og var kørt øen rundt på den. Venstrekørslen havde ikke 
været noget særligt problem, men turen havde givet en øm bagdel. 
En del af deltagerne spiser på hotellet, hvor man skal huske at melde sig til.  
Vi var 4, der gik til stranden på seafood-restaurant og spiste tomatsuppe og sværdfisk med salat. 
 
Fredag d. 28. 

Dagen fri til egne gøremål. 
Knud-Erik og jeg startede dagen med at tage bussen ind til St Helier. Korte ture koster 1£, længere 
ture koster 1,5£ og der er oven i købet specielle turist-sightseeing-ruter. 
Vi prøvede at finde en boghandel for at få fingre i en ”vild” flora, men den var kun tilgængelig på 
skærm, så det endte med en ”Exotic Garden Plants in the Channel Islands”. Så var vi en tur på fi-
skemarked og på almindeligt marked, hvor vi købte løg af den lokale Jersey-lilje og blev tiltalt ”Lo-
ve”, hvis det ikke er engelsk…. 
Bussen måtte holde for igen, nu gik det nordpå til ”Durell Conservation Trust”. Durell var en ildsjæl 
der gerne ville redde alle klodens truede dyr, han har lavet en zoologisk have, hvor rigtigt mange 
sjældne og truede dyrearter er repræsenteret.  

 
Orangutanger 
 
 
 
 
Det var en spændende oplevelse og en pæn gåtur at nå 
rundt til alle anlæg, hvor der i øvrigt blev holdt in-
formative foredrag af dyrepasserne på faste klokke-
slæt, så kunne man få noget at vide om dyrenes liv, 
trivsel og udsigterne i det hele taget for deres eksi-
stens. 
Det viste sig i øvrigt at 10 turdeltagere ud af 12 var 
taget i Zoo. 

 
Vi skulle med bussen hjem ved godt femtiden, men kunne nå at botanisere lidt i grøftekanten. 
Pludselig blev det så regnvejr eller nærmest skybrud, på de 50-100 m man var fra et halvtag, kunne 
man nå at blive meget våd før man var i tørvejr! 
Vi havde valgt spisning på hotellet for at gøre det nemt. 
Løgsuppen var OK, kalkunbrystet nogenlunde og osten helt yt.  
Det var ikke lige den aften de brillerede. 
Per og Karin var ved at misse middagen, fordi de lige skulle se grotten ved Smuggler’s Inn, men 
Pers genvej derud duede ikke, så Karin måtte ringe til ham, da hun stod ved grotten, for at høre hvor 
han blev af. Hun gelejdede ham så til målet. De nåede dog både grotte og mad. 
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Lørdag d. 29. 

I dag skal 6 af os til Guernsey. 
Vejret er godt med sol, spredte skyer og lidt vind. 
Med bussen til St Helier kl. 9.26, efter ankomst til byen og den lille gåtur til færgeterminalen, tager 
Peter opstilling i køen for at få billetter til os, men får den nedslående melding at alt er udsolgt både 
lørdag og søndag. På hotellet havde man oven i købet sagt at pladsbestilling ikke var nødvendigt. 
Øv, øv og tre gange øv. 
 
Alternativet blev så bussen nordpå til Rozel Bay i øens NØ-hjørne. 
Rozel busterminal viste sig at være vendepladsen for bussen med et par bord-bænkesæt, her var vi 
fremme 11.35.  
Der var ingen butikker i byen, men en del skilte på porte vidnede om et stridbart folkefærd eller en 
udviklet sans for humor.                                                                                                                                  

  
Skudhul? 
 
På en anden port stod der: ”DON’T EVEN THINK OF PARKING HERE”. 
 
Trods disse trusler fandt vi dog et sted (pub – cafeteria – beer garden) hvor vi kunne få lavet mad-
pakker til at tage med: en stor sandwichbolle med ost eller skinke, en lille pose chips, juice og en 
chokolade bar for 3,95 £. Derefter gik det opover for at finde vandrestien langs kysten oven for by-
en. Det blæste en del, men ellers var vejret manerligt. Turen bød på bl.a. femtunge, skarntyde, torn-
blad, purpurlyng og klase-kortlæbe. 
                   
 
 

Purpurlyng 
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Frokosten blev indtaget ved en gammel borgruin med en flot udsigt over havet nordpå.  
Vi så masser af blade af blue bells, så der burde laves en forårstur, når de blomstrer. Videre på turen 
stod der pludselig almindelig bruskbold (en svamp) med snyltende rørhat på. 

gr Alm. bruskbold (lyse) snyltende rørhat (gule). 
 
 
Lidt længere fremme ad stien lød der kattejammer og hvæsen fra buskadset.  
Hvad var dog det?, Var nogen gået i en fælde? Var de oppe at slås? Var nogen kommet til skade? 
Der blev i hvert fald klaget højlydt.  
Det måtte undersøges nærmere. Da jeg gik efter lyden, så kunne jeg se en halvstor knægt, liggende 
næsten skjult bag en vindfælde, det var ham der lavede lydene! Han morede sig sikkert herligt. Vi 
fik også et billigt grin, da sagens natur gik op for os. 
Vi nåede Boley Bay lidt i 16. Bussen hjem gik 17.15. Rygter ville vide, at der var en grotte lidt 
henne ad stranden, den prøvede vi at finde – men fandt ingenting. 
Der var dog spændende sten på stranden med mange farver og mønstre, smukt slebne og næsten 
polerede. Det endte selvfølgelig på Black Dog Bar med lokal Jersey Ale og Guiness.  
Hjemad med bussen med skift i St. Helier. 
Aftensmad på ”Way Side” ved stranden: seafood. 
Miso soup, kæmpestor portion med alt godt fra havet.  
Derefter tun steak. Det var rigtigt godt. Ole skulle dog have blæksprutte til hovedret (bestilt inden 
han så suppen, der også rummede blæksprutter) og han måtte kæmpe en brav kamp, for at gøre kål 
på dem, de var lidt seje. 
 
Søndag d. 30. 

Vi skal op i øens NV-hjørne til L’Etacq med bussen, men først skal der købes ind, Coop har heldig-
vis åbent hver dag fra 8, syv dage om ugen. 
Vandring i et spændende område med klipper og vindblæst vegetation. Også denne dag blæste der 
en strid vind, som man næsten kunne læne sig op imod uden at falde. En lokal gyveltype havde ta-
get konsekvensen og voksede helt fladt tiltrykt underlaget.  
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En meget flad gyvel. 
Oppe på plateauet voksede nikkende tidsel, der havde tidligere været brand, så nogle af buskene var 
temmelig svedne. 
Nær Grosnez med pilekrat og ørnebregner fandt vi eng-skær og senere spæd mælkeurt midt på sti-
en. 

Landskabet var ganske dramatisk med klipper og kløfter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frokost på P-plads i Grosnez. Der var så tid til en tur til 
stranden for at se efter Asplenium maritimum, den var 
dog ikke til at finde, så vi flintrede opad igen for at nå 
den første bus hjem. Det var en sej tur ad trapperne, men 
vi nåede bussen. 
 
 
 
 
 

 
Vel hjemme igen gik jeg en tur langs stranden mod grotten ved Smuggler’s Inn, hen over klippe-
knolden hvor det kunne konstateres, der havde været en lille brand, så kænguruæblerne var blevet 
svitset. Det var dog for højvandet til at grotten kunne nås.  
I ugens løb havde Lise jagtet kålstokke: lakerede, polerede spadserestokke lavet som lokal husflid 
af kæmpekålens stok. Trods en meget ihærdig indsats, lykkedes det ikke at finde nogen. De blev 
tilsyneladende ikke lavet mere og er endnu ikke dukket op som ”Made in China”. 
Har I for øvrigt tænkt på, at nissen i ”En lille nisse rejste” faktisk må have været på Jersey, for han 
så jo kæmpekålen, der kan blive 3-4 m høj. 
 
Alle skulle spise på hotellet denne aften. 
Et par stykker havde glemt tilmelding, men det blev klaret med et par opdækninger mere. 
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Menu: Melon med ananas, jordbær og kiwi. 
Tomatsuppe. Søtunge med hollandaise, to slags kartofler, lidt surkålsagtig hvidkål og skivede gule-
rødder. Det var ikke så ringe endda. 
Aftenen sluttede med snak ude og inde over en øl. 
 
Mandag d. 31. 

Sol og blå himmel. 
Morgenmad, pakke færdig og betale regning. Så var man klar til afgang kl.12.  
Deponerede pakkenellikerne i baren og tog en sidste gåtur i nabolaget. På skrænten lige neden for 
hotellet var der dukket den nydeligste lille alpeviol frem (måske Cyclamen hederifiolia). 
Gik til St. Brelades kirkegård og fandt et par skrueaks mere. Taxaen kom allerede lidt i 10 - forvir-
ring og forviklinger. Der blev aftalt en ny tid for afhentning: 12.40. 
12.40 var der ingen bil. Kl 12.50 kom der én bil, vi havde bestilt 2. Den anden kom så kl. 13. 
Heldigvis var der jo ikke langt til lufthavnen, så med lidt rod omkring bagagen, kom vi da afsted. 
Check-in og afgang 14.47, lidt turbulens under indflyvning til Gatwick med ankomst 15.25.  
Ventetid. Flyafgang forsinket, skulle af sted kl. 18.30, det blev 19.25. 
Vi skal igen ned i Billund. 
Derefter kunne man ikke få passagertallet til at stemme: der manglede 1. Vi ventede igen og der 
blev talt igen. Til sidst fik vi dog lov til at drage til Kastrup. 
Fat i bagagen, hilse af med folk og så ned til toget. Det første kørte lige for næsen af os. Kom dog 
til Ørestaden og Peter fandt bilen. Thøger kom med til Slagelse, Knud-Erik blev sat af i Odense og 
jeg i Bred (da var klokken blevet 2.30) Peter og Ove skulle endnu et stykke nordpå, så det blev 
temmeligt sent for dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      Jersey-liljen 
                          
                                   
 
                          En dejlig tur – Jersey (og Guernsey) kunne sagtens have fyldt 14 dage ud. 
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Deltagerliste for DBFs tur til Jersey 24. til 31. august 2009 
 
Navn Adresse Postnr. By 

Peter Wind Moesbakken 19 8410 Rønde 
Ole B. Lyshede Bavnestien 3 2850 Nærum 
Karin Ravn-Jonsen Nygårdsterrasserne 298 F 3520 Farum 
Per Hartvig Fuglevænget 24 3520 Farum 
Ove Grønborg Råhøjen 27 8260 Viby J. 
Jørn Sterum Bymidten 65.3.tv 3500 Værløse 
Thøger Harder Parkvej 24 4200 Slagelse 
Bodil Harder Fredericiagade 47.1 1310 København K 
Lise Bolt Jørgensen Grønnevej 16 B 2830 Virum 
    
Knud-Erik Andersen Iholmvænge 10 5700 Svendborg 
Bente Lambertsen Lergyden 1, Bred 5492 Vissenbjerg 
Kjeld Præstgaard Præstejorden 16 2850 Nærum 
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Ordnet efter de danske navne 
Ager-galtetand Stachys arvensis 
Ager-padderok Equisetum arvense 
Ager-snerle Convolvulus arvensis 
Ager-tidsel Cirsium arvense 
Ahorn Acer pseudoplatanus 
Alm mælkebøtte Taraxacum vulgaris 
Alm. bjørneklo Heracleum sphondylium 
Alm. brandbæger Senecio vulgaris 
Alm. brunelle Prunella vulgaris 
Alm. firling Sagina procumbens 
Alm. fuglegræs Stellaria media 
Alm. gyldenris Solidago virgaurea 
Alm. gyvel Cytisus scoparius 
Alm. hejrenæb Erodium cicutarium 
Alm. hirse Panicum miliaceum 
Alm. hundegræs Dactylis glomerata 
Alm. hyld Sambucus nigra 
Alm. katost Malva sylvestris 
Alm. kongepen Hypochoeris radicata 
Alm. kongepen Hypocoeris radicata 
Alm. matrem Tanacetum parthenium 
Alm. røllike Achillea millefolium 
Alm. svinemælk Sonchus oleraceus 
Alm. torskemund Linaria vulgaris 
Alm.fjerbregne Athyrium filix-femina 
Alpeviol  Cyclamen hederifolia 
Alpeviol sp. Cyclamen sp. 
Amarant sp. Amaranth sp. 
Angelik Angelica sylvestris 
Ask Fraxinus excelsior 
Avnbøg Carpinus betulus 
Bakkestjerne Conyza bonariensis 
Bakke-tidsel Carlina vulgaris ssp. vulgaris 
Bastard-sennep Hirschfeldia incana 
Bidende pileurt Persicaria hydropiper 
Bidende stenurt Sedum acre 
Bitter bakkestjerne Erigeron acer 
Bittersød natskygge Solanum dulcamare 
Blød bjørnetidsel Acanthus mollis 
Blød storkenæb Geranium molle 
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Blågrå siv Juncus inflexus 
Blåmunke Jasione montana 
Blåtop Molinia caerulea 
Bredbladet dunhammer Typha latifolia 
Bredbladet mangeløv Dryopteris dilatata 
Bredbladet persille Petroselinum neapolitanum 
Brombær Rubus plicatus 
Brunrod Scrophularia scrorodonia 
Burre-snerre Galium anserina 
Butbladet skræppe Rumex obtusifolius 
Bær-perikon Hypericum androsaemum 
Bøg Fagus sylvaticus 
Californisk valmue Eschscholzia californica 
Canadisk bakkestjerne Conyza canadensis 
Cotoneaster sp. Cotoneaster sp. 
Dag-pragtstjerne Silene dioica 
Djævelsbid Succisa pratensis 
Dueurt Epilobium lanceolata 
Dun-birk Betula pubescens 
Dunet steffensurt Circacea lutetiana 
Dværg-perikon Hypericum humifusum 
Dynd-padderok Equisetum fluviatile 
Ene Juniperus communis 
Eng-brandbæger Senecio jacobaea 
Engelsk stenurt Sedum anglicum 
Engelskgræs Armeria maritima 
Engriflet hvidtjørn Crataegus monogyna 
Eng-skær Serratula tinctoria 
Enårig bingelurt Mercurialis annua 
Escalonia sp. Escalonia sp. 
Evighedsblomst Gnaphalium luteoalbum 
Evighedsblomst Gnaphalium undulatum 
Feber-nellikerod Geum urbanum 
Femtunge Pentaglossum sempervirens 
Fennikel Foeniculum vulgare 
Fersken-pileurt Persicaria maculosa 
Figen Ficus carica 
Filtet kongelys Verbascum thapsus 
Fingeraks sp. Digitaria sp. 
Fingerbøl Digitalis purpurea 
Firehannet hønsetarm Cerastium diffusum 
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Flaskerenser Callistemon citrinus 
Fliget vejbred Plantago coronopus 
Flyve-havre Avena fatua 
Fløjlsgræs Holcus lanatus 
Fåre-svingel Festuca ovina 
Gaffel-vortemælk Euphorbia peplus 
Gedeblad Lonicera nitida 
Glanskapslet siv Juncus articulatus 
Glat vejbred Plantago major 
Gold byg Hordeum murinum 
Grøn høgeskæg Crepis capilaris ssp. capilaris 
Grå-bynke Artemisia vulgaris 
Gul bartsie Parentucellia viscosa 
Gul iris Iris pseudacorus 
Gul okseøje Glebionis segetum 
Gul portulak Portulaca oleracea 
Gul snerre Galium verum 
Gyvelkvæler sp. Orobanche sp. 
Hanespore Echinochloa crus-galli 
Harehale Lagurus ovatus 
Hare-kløver Trifolium arvense 
Haremad Lapsana communis 
Hassel Corylus avellana 
Have-perikon Hypericum maculatum 
Hedelyng Calluna vulgaris 
Hestekastanie Aesculus hippocastanum 
Hindebæger Limonium normanicum 
Hindeknæ Spergularia rupicula 
Hjortetrøst Eupatorium europaea 
Hjortetunge Asplenium scolopendrium 
Hjulkrone Borago officinalis 
Hjælme Ammophila arenaria 
Hottentotfigen Caprobrotus acinaciformis 
Hundepersille sp. Aethusa sp. 
Hundesalat Leontodon saxatiles 
Hvas randfrø Torilis japonica 
Hvid kløver Trifolium repens 
Hvid okseøje Leucanthemum vulgare 
Hvid snerre Galium mollugo 
Hybrid-kvik Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica x re-

pens 
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Hyrdetaske Capsella bursa-pastoris 
Høst-skilla Scilla autumnalis 
Håret firling Sagina micropetala 
Håret høgeurt Pilosella officinarum 
Håret kortstråle Galinzoga parviflora 
Håret star Carex hirta 
Italiensk ingefær Arum italicum 
Japan-pileurt Fallopia japonica 
Japansk benved Euonymus japonicus 
Jernbanevedbend Delairea odorata (syn. Senicio mikanioi-

des) 
Kambregne Blechnum spicant 
Kant-lobelie Lobelia erinus 
Kaprifolium Lonicera periclymenum 
Kattehale Lythrum salicaria 
Kiddike Raphanus raphanistrum 
Klase-kortlæbe Teucrium scorodonia 
Klippe-navleurt Umbilicus rupestris 
Klit-rose Rosa pimpinellifolia 
Klokke-skilla Hyacinthoides non-scripta 
Knopurt Centaurea aspera 
Kongelys Verbascum phlomoides 
Kors-vortemælk Euphorbia lathyris 
Kristtorn Ilex aquifolium 
Kronløs springklap Cardamine impatiens 
Kæmpe-star Carex pendula 
Kæmpe-stenbræk Bergenia cordifolia 
Kænguruæble Solanum laciniatum 
Kær-ranunkel Ranunculus flammula 
Lancet-vejbred Plantago lanceolata 
Laurbær Laurus nobilis 
Laurbærkirsebær Prunus laurocerasus 
Liden andemad Lemna minor 
Liden burre Arctium minus 
Liden katost Malva pusilla 
Liden nælde Urtica urens 
Liden tvetand Lamium amplexicaule 
Liggende potentil Potentilla anglica 
Liriope Liriope muscari 
Lobularia Lobularia maritima 
Lodden dueurt Epilobium hirsutum 
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Lugtløs kamille Tripleurospermum perforatum 
Lyng-silke Cuscuta epitynum 
Lyng-snerre Galium saxatile 
Lyse-siv Juncus effusus 
Løgkarse Alliaria petiolata 
Mangefrø Polycarpum tetraphyllum 
Manna-sødgræs Glyceria fluitans 
Mark-firling Sagina apetala 
Mark-krageklo Ononis spinosa ssp. maritima 
Mark-tusindgylden Centaurium erythraea 
Marts-viol Viola odorata 
Mirabel Prunus cerasifera 
Montbretia Crocosmia crocosmiiflora 
Mur-gåsefod Chenopodium murinum 
Mur-jordrøg Fumaria muralis 
Murrude Asplenium ruta-muraria 
Musetorn Ruscus aculeatus 
Muskat-katost Malva moschata 
Natlys Oenanthe crocatha 
Natlys Oenothera stricta 
Natskygge Solanum chenopodoides 
Navr Acer campestre 
New zealandsk hør Phormium tenax 
Nikkende limurt Silene nutans 
Nikkende tidsel Carduus nutans 
Nøgle-skræppe Rumex conglomeratus 
Nålebæger Tesium humifusum 
Pampasgræs Cortaderia selloana 
Passionsblomst Passiflora caerulea 
Pigæble Datura stramonium 
Pille-star Carex pilulifera 
Pletter i luften Meulenbeckia complexa 
Plettet kongepen Hypochoeris maculata 
Purpur-lyng Erica cinerea 
Radeløv Asplenium billotii 
Ris-dueurt Epilobium obscurum 
Ru bittermælk Picris hieracioides 
Ru svinemælk Sonchus asper 
Rundfinnet radeløv Asplenium trichomanes 
Rød arve Anagallis arvensis 
Rød gåsefod Chenopodium rubrum 
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Rød tandbæger Ballota nigra 
Rød tvetand Lamium purpureum 
Rødknæ Rumex acetosella 
Sand-løg Allium vienale 
Sand-sennep Diplotaxis tenuifolia 
Sideskærm Berula erecta 
Skarntyde Conium maculatum 
Skive-kamille Matricaria suaveolens 
Skov-galtetand Stachys sylvatica 
Skov-jordbær Fragaria vesca 
Skov-ranke Clematis vit-alba 
Skov-skræppe Rumex sanguineus 
Skov-springklap Cardamine flexuosa 
Skov-viol Viola reichenbachiana 
Skrueaks Spiranthes spiralis 
Skvalderkål Aegopodium podagraria 
Skyrækker Ailanthus altissima 
Slangehoved Echium candicans 
Slangehoved Echium pininana 
Slangehoved Echium plantagineum 
Slåen Prunus spinosus 
Smalbladet høgeurt Hieracium umbellatum 
Smalbladet timian Thymus serpyllum 
Smalbladet vikke Vicia angustifolia 
Smalstråle Erigeron glaucus 
Smalstråle Erigeron karvinskianus 
Smuk perikon Hypericum pulchrum 
Smyrnium Smyrnium olusatrum 
Småbladet elm Ulmus minor 
Snebær Symphoricarpos albus 
Snerle Calystegia sylvatica 
Sodaurt Salsola kali 
Sommerfuglebusk Buddleja davidii 
Sort natskygge Solanum nigrum 
Sort radeløv Asplenium adiantum-nigrum 
Sorthoved-knopurt Centaurea nigra 
Sortsennep Brassica nigra 
Spore-baldrian Centranthus ruber 
Springknap Parietaria judaica 
Spyd-mælde Artriplex prostrata 
Spyd-mælde Atriplex prostrata 
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Spæd mælkeurt Polygala serpyllifolia 
Sten-eg Quecus ilex 
Stilk-eg Quercus robur 
Stilkløs kilebæger Atriplex portulacoides 
Stinkende storkenæb Geranium robertianum 
Stivgræs Catapodium rigidum 
Stivhåret ranunkel Ranunculus sardous 
Stor hjertegræs Briza maxima 
Stor nælde Urtica dioica 
Stor vinca Vinca major 
Storbladet engelsød Polypodium interjectum 
Storblomstret kodriver Primula vulgaris 
Storblomstret perikon Hypericum calycinum 
Strandarve Honkenya peploides 
Strand-bede Beta vulgaris ssp. maritima 
Strand-dild Crithmum maritimum 
Strand-gulerod Daucus carota ssp. gummifer 
Strandgåsefod Suaeda maritima 
Strand-hornskulpe Glaucium flavum 
Strand-kamille Tripleurospermum maritimum 
Strand-limurt Silene uniflora 
Strand-loppeurt Pulicaria dysenterica 
Strand-mandstro Eryngium maritimum 
Strand-mælde Atriplex littoralis 
Strand-sennep Cakile maritima 
Strand-siv Juncus acutus 
Strand-snerle Calystegia soldanella 
Strand-vejbred Plantago maritima 
Sump-evighedsblomst Gnaphalium uliginosum 
Sump-kællingetand Lotus pedunculatus 
Surkløver Oxalis exculis 
Surkløver Oxalis latifolia 
Sværtevæld Lycopus europaeus 
Syren Syringa vulgaris 
Sø-mælde Atriplex halimus 
Tagrør Phragmites australis 
Taks Taxus baccata 
Tamarisk Tamarix gallica 
Tidsel Carduus tenuiflorus 
Tormentil Potentilla erecta 
Tornblad Ulex gallii 
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Tornet salat Lactuca serriola 
Toårig natlys Oenanthera biennis 
Træ-katost Lavatera arborea 
Træ-lupin Lupinus arborescens 
Trævlekrone Lychnis flos-cuculi 
Tudse-siv Juncus bufonius 
Tusindfryd Bellis perennis 
Tveskægget ærenpris Veronica chamaedrys 
Tykbladet ærenpris Veronica beccabunga 
Tyrkisk eg Qurcus cerris 
Udspilet star Carex extensa 
Udspærret dværgbunke Aira caryophyllea 
Vand-mynte Mentha aquatica 
Vandnavle Hydrocotyle vulgaris 
Vand-pileurt Persicaria amphibia 
Vedbend Hedera helix 
Vedbend-torskemund Cymbalaria muralis 
Vejbred-skeblad Alisma plantago-aquatica 
Vellugtende fladaks Cyperus longus 
Vellugtende gulaks Anthoxanthum odoratum 
Vellugtende kamille Matricaria recutita 
Vild gulerod Daucus carota 
Vild hør Linum catharticum 
Vingekurv Picris echioides 
Vortemælk Euphorbia portlandica 
Ægte kastanie Castanea sativa 
Øjentrøst Euphrasia tetraquetra 
Ørnebregne Pteridium quilinum 
Østrigsk fyr Pinus nigra 
Ålegræs Zostera marina 
 Anagallis tenella 
 Carex demissa 
 Cytisus maritimus 
 Disphyma crassifolium 
 Hippocrepis comosa 
 Medicago arabica 
 Persicaria capitata 
 Spergularia petraea 
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Ordnet efter de latinske navne 
 
Blød bjørnetidsel Acanthus mollis 
Navr Acer campestre 
Ahorn Acer pseudoplatanus 
Alm. røllike Achillea millefolium 
Skvalderkål Aegopodium podagraria 
Hestekastanie Aesculus hippocastanum 
Hundepersille sp. Aethusa sp. 
Skyrækker Ailanthus altissima 
Udspærret dværgbunke Aira caryophyllea 
Vejbred-skeblad Alisma plantago-aquatica 
Løgkarse Alliaria petiolata 
Sand-løg Allium vienale 
Amarant sp. Amaranth sp. 
Hjælme Ammophila arenaria 
Rød arve Anagallis arvensis 
 Anagallis tenella 
Angelik Angelica sylvestris 
Vellugtende gulaks Anthoxanthum odoratum 
Liden burre Arctium minus 
Engelskgræs Armeria maritima 
Grå-bynke Artemisia vulgaris 
Spyd-mælde Artriplex prostrata 
Italiensk ingefær Arum italicum 
Sort radeløv Asplenium adiantum-nigrum 
Radeløv Asplenium billotii 
Murrude Asplenium ruta-muraria 
Hjortetunge Asplenium scolopendrium 
Rundfinnet radeløv Asplenium trichomanes 
Alm.fjerbregne Athyrium filix-femina 
Sø-mælde Atriplex halimus 
Strand-mælde Atriplex littoralis 
Stilkløs kilebæger Atriplex portulacoides 
Spyd-mælde Atriplex prostrata 
Flyve-havre Avena fatua 
Rød tandbæger Ballota nigra 
Tusindfryd Bellis perennis 
Kæmpe-stenbræk Bergenia cordifolia 
Sideskærm Berula erecta 
Strand-bede Beta vulgaris ssp. maritima 
Dun-birk Betula pubescens 
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Kambregne Blechnum spicant 
Hjulkrone Borago officinalis 
Sortsennep Brassica nigra 
Stor hjertegræs Briza maxima 
Sommerfuglebusk Buddleja davidii 
Strand-sennep Cakile maritima 
Flaskerenser Callistemon citrinus 
Hedelyng Calluna vulgaris 
Strand-snerle Calystegia soldanella 
Snerle Calystegia sylvatica 
Hottentotfigen Caprobrotus acinaciformis 
Hyrdetaske Capsella bursa-pastoris 
Skov-springklap Cardamine flexuosa 
Kronløs springklap Cardamine impatiens 
Nikkende tidsel Carduus nutans 
Tidsel Carduus tenuiflorus 
 Carex demissa 
Udspilet star Carex extensa 
Håret star Carex hirta 
Kæmpe-star Carex pendula 
Pille-star Carex pilulifera 
Bakke-tidsel Carlina vulgaris ssp. vulgaris 
Avnbøg Carpinus betulus 
Ægte kastanie Castanea sativa 
Stivgræs Catapodium rigidum 
Knopurt Centaurea aspera 
Sorthoved-knopurt Centaurea nigra 
Mark-tusindgylden Centaurium erythraea 
Spore-baldrian Centranthus ruber 
Firehannet hønsetarm Cerastium diffusum 
Mur-gåsefod Chenopodium murinum 
Rød gåsefod Chenopodium rubrum 
Dunet steffensurt Circacea lutetiana 
Ager-tidsel Cirsium arvense 
Skov-ranke Clematis vit-alba 
Skarntyde Conium maculatum 
Ager-snerle Convolvulus arvensis 
Bakkestjerne Conyza bonariensis 
Canadisk bakkestjerne Conyza canadensis 
Pampasgræs Cortaderia selloana 
Hassel Corylus avellana 
Cotoneaster sp. Cotoneaster sp. 
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Engriflet hvidtjørn Crataegus monogyna 
Grøn høgeskæg Crepis capilaris ssp. capilaris 
Strand-dild Crithmum maritimum 
Montbretia Crocosmia crocosmiiflora 
Lyng-silke Cuscuta epitynum 
Alpeviol  Cyclamen hederifolia 
Alpeviol sp. Cyclamen sp. 
Vedbend-torskemund Cymbalaria muralis 
Vellugtende fladaks Cyperus longus 
 Cytisus maritimus 
Alm. gyvel Cytisus scoparius 
Alm. hundegræs Dactylis glomerata 
Pigæble Datura stramonium 
Vild gulerod Daucus carota 
Strand-gulerod Daucus carota ssp. gummifer 

Jernbanevedbend 
Delairea odorata (syn. Senicio mikanioi-
des) 

Fingerbøl Digitalis purpurea 
Fingeraks sp. Digitaria sp. 
Sand-sennep Diplotaxis tenuifolia 
 Disphyma crassifolium 
Bredbladet mangeløv Dryopteris dilatata 
Hanespore Echinochloa crus-galli 
Slangehoved Echium candicans 
Slangehoved Echium pininana 
Slangehoved Echium plantagineum 

Hybrid-kvik 
Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica x re-
pens 

Lodden dueurt Epilobium hirsutum 
Dueurt Epilobium lanceolata 
Ris-dueurt Epilobium obscurum 
Ager-padderok Equisetum arvense 
Dynd-padderok Equisetum fluviatile 
Purpur-lyng Erica cinerea 
Bitter bakkestjerne Erigeron acer 
Smalstråle Erigeron glaucus 
Smalstråle Erigeron karvinskianus 
Alm. hejrenæb Erodium cicutarium 
Strand-mandstro Eryngium maritimum 
Escalonia sp. Escalonia sp. 
Californisk valmue Eschscholzia californica 
Japansk benved Euonymus japonicus 
Hjortetrøst Eupatorium europaea 
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Kors-vortemælk Euphorbia lathyris 
Gaffel-vortemælk Euphorbia peplus 
Vortemælk Euphorbia portlandica 
Øjentrøst Euphrasia tetraquetra 
Bøg Fagus sylvaticus 
Japan-pileurt Fallopia japonica 
Fåre-svingel Festuca ovina 
Figen Ficus carica 
Fennikel Foeniculum vulgare 
Skov-jordbær Fragaria vesca 
Ask Fraxinus excelsior 
Mur-jordrøg Fumaria muralis 
Håret kortstråle Galinzoga parviflora 
Burre-snerre Galium anserina 
Hvid snerre Galium mollugo 
Lyng-snerre Galium saxatile 
Gul snerre Galium verum 
Blød storkenæb Geranium molle 
Stinkende storkenæb Geranium robertianum 
Feber-nellikerod Geum urbanum 
Strand-hornskulpe Glaucium flavum 
Gul okseøje Glebionis segetum 
Manna-sødgræs Glyceria fluitans 
Evighedsblomst Gnaphalium luteoalbum 
Sump-evighedsblomst Gnaphalium uliginosum 
Evighedsblomst Gnaphalium undulatum 
Vedbend Hedera helix 
Alm. bjørneklo Heracleum sphondylium 
Smalbladet høgeurt Hieracium umbellatum 
 Hippocrepis comosa 
Bastard-sennep Hirschfeldia incana 
Fløjlsgræs Holcus lanatus 
Strandarve Honkenya peploides 
Gold byg Hordeum murinum 
Klokke-skilla Hyacinthoides non-scripta 
Vandnavle Hydrocotyle vulgaris 
Bær-perikon Hypericum androsaemum 
Storblomstret perikon Hypericum calycinum 
Dværg-perikon Hypericum humifusum 
Have-perikon Hypericum maculatum 
Smuk perikon Hypericum pulchrum 
Alm. kongepen Hypochoeris radicata 
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Plettet kongepen Hypochoeris maculata 
Alm. kongepen Hypocoeris radicata 
Kristtorn Ilex aquifolium 
Gul iris Iris pseudacorus 
Blåmunke Jasione montana 
Strand-siv Juncus acutus 
Glanskapslet siv Juncus articulatus 
Tudse-siv Juncus bufonius 
Lyse-siv Juncus effusus 
Blågrå siv Juncus inflexus 
Ene Juniperus communis 
Tornet salat Lactuca serriola 
Harehale Lagurus ovatus 
Liden tvetand Lamium amplexicaule 
Rød tvetand Lamium purpureum 
Haremad Lapsana communis 
Laurbær Laurus nobilis 
Træ-katost Lavatera arborea 
Liden andemad Lemna minor 
Hundesalat Leontodon saxatiles 
Hvid okseøje Leucanthemum vulgare 
Hindebæger Limonium normanicum 
Alm. torskemund Linaria vulgaris 
Vild hør Linum catharticum 
Liriope Liriope muscari 
Kant-lobelie Lobelia erinus 
Lobularia Lobularia maritima 
Gedeblad Lonicera nitida 
Kaprifolium Lonicera periclymenum 
Sump-kællingetand Lotus pedunculatus 
Træ-lupin Lupinus arborescens 
Trævlekrone Lychnis flos-cuculi 
Sværtevæld Lycopus europaeus 
Kattehale Lythrum salicaria 
Muskat-katost Malva moschata 
Liden katost Malva pusilla 
Alm. katost Malva sylvestris 
Vellugtende kamille Matricaria recutita 
Skive-kamille Matricaria suaveolens 
 Medicago arabica 
Vand-mynte Mentha aquatica 
Enårig bingelurt Mercurialis annua 



 25

Pletter i luften Meulenbeckia complexa 
Blåtop Molinia caerulea 
Natlys Oenanthe crocatha 
Toårig natlys Oenanthera biennis 
Natlys Oenothera stricta 
Mark-krageklo Ononis spinosa ssp. maritima 
Gyvelkvæler sp. Orobanche sp. 
Surkløver Oxalis exculis 
Surkløver Oxalis latifolia 
Alm. hirse Panicum miliaceum 
Gul bartsie Parentucellia viscosa 
Springknap Parietaria judaica 
Passionsblomst Passiflora caerulea 
Femtunge Pentaglossum sempervirens 
Vand-pileurt Persicaria amphibia 
 Persicaria capitata 
Bidende pileurt Persicaria hydropiper 
Fersken-pileurt Persicaria maculosa 
Bredbladet persille Petroselinum neapolitanum 
New zealandsk hør Phormium tenax 
Tagrør Phragmites australis 
Vingekurv Picris echioides 
Ru bittermælk Picris hieracioides 
Håret høgeurt Pilosella officinarum 
Østrigsk fyr Pinus nigra 
Fliget vejbred Plantago coronopus 
Lancet-vejbred Plantago lanceolata 
Glat vejbred Plantago major 
Strand-vejbred Plantago maritima 
Mangefrø Polycarpum tetraphyllum 
Spæd mælkeurt Polygala serpyllifolia 
Storbladet engelsød Polypodium interjectum 
Gul portulak Portulaca oleracea 
Liggende potentil Potentilla anglica 
Tormentil Potentilla erecta 
Storblomstret kodriver Primula vulgaris 
Alm. brunelle Prunella vulgaris 
Mirabel Prunus cerasifera 
Laurbærkirsebær Prunus laurocerasus 
Slåen Prunus spinosus 
Ørnebregne Pteridium quilinum 
Strand-loppeurt Pulicaria dysenterica 
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Sten-eg Quecus ilex 
Stilk-eg Quercus robur 
Tyrkisk eg Qurcus cerris 
Kær-ranunkel Ranunculus flammula 
Stivhåret ranunkel Ranunculus sardous 
Kiddike Raphanus raphanistrum 
Klit-rose Rosa pimpinellifolia 
Brombær Rubus plicatus 
Rødknæ Rumex acetosella 
Nøgle-skræppe Rumex conglomeratus 
Butbladet skræppe Rumex obtusifolius 
Skov-skræppe Rumex sanguineus 
Musetorn Ruscus aculeatus 
Mark-firling Sagina apetala 
Håret firling Sagina micropetala 
Alm. firling Sagina procumbens 
Sodaurt Salsola kali 
Alm. hyld Sambucus nigra 
Høst-skilla Scilla autumnalis 
Brunrod Scrophularia scrorodonia 
Bidende stenurt Sedum acre 
Engelsk stenurt Sedum anglicum 
Eng-brandbæger Senecio jacobaea 
Alm. brandbæger Senecio vulgaris 
Eng-skær Serratula tinctoria 
Dag-pragtstjerne Silene dioica 
Nikkende limurt Silene nutans 
Strand-limurt Silene uniflora 
Smyrnium Smyrnium olusatrum 
Natskygge Solanum chenopodoides 
Bittersød natskygge Solanum dulcamare 
Kænguruæble Solanum laciniatum 
Sort natskygge Solanum nigrum 
Alm. gyldenris Solidago virgaurea 
Ru svinemælk Sonchus asper 
Alm. svinemælk Sonchus oleraceus 
 Spergularia petraea 
Hindeknæ Spergularia rupicula 
Skrueaks Spiranthes spiralis 
Ager-galtetand Stachys arvensis 
Skov-galtetand Stachys sylvatica 
Alm. fuglegræs Stellaria media 
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Strandgåsefod Suaeda maritima 
Djævelsbid Succisa pratensis 
Snebær Symphoricarpos albus 
Syren Syringa vulgaris 
Tamarisk Tamarix gallica 
Alm. matrem Tanacetum parthenium 
Alm mælkebøtte Taraxacum vulgaris 
Taks Taxus baccata 
Nålebæger Tesium humifusum 
Klase-kortlæbe Teucrium scorodonia 
Smalbladet timian Thymus serpyllum 
Hvas randfrø Torilis japonica 
Hare-kløver Trifolium arvense 
Hvid kløver Trifolium repens 
Strand-kamille Tripleurospermum maritimum 
Lugtløs kamille Tripleurospermum perforatum 
Bredbladet dunhammer Typha latifolia 
Tornblad Ulex gallii 
Småbladet elm Ulmus minor 
Klippe-navleurt Umbilicus rupestris 
Stor nælde Urtica dioica 
Liden nælde Urtica urens 
Kongelys Verbascum phlomoides 
Filtet kongelys Verbascum thapsus 
Tykbladet ærenpris Veronica beccabunga 
Tveskægget ærenpris Veronica chamaedrys 
Smalbladet vikke Vicia angustifolia 
Stor vinca Vinca major 
Marts-viol Viola odorata 
Skov-viol Viola reichenbachiana 
Ålegræs Zostera marina 
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