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KURS: Mispel i Sunnhordland  
 

Der er registrert  
22 arter mispel i 
Norge1. To av 
disse forekommer 
naturlig, dverg-
mispel og 
svartmispel, de 
andre er forvilla 
hageplanter – og 
altså fremmed-
arter i vår natur.  
 

 

 

 
     Bulkemispel, Mosterhamn. Foto: Alf Harry Øygarden 

I Sunnhordland er det registrert 12 av disse artene, og i Mosterhamn på Bømlo finner vi de fleste på 
et relativt avgrenset område.  

På et avgrenset område i Mosterhamn finner vi altså 2/3 av de artene som er registrert i 
Sunnhordland. Det er en viktig grunn til at Kartleggingsgruppa i SBF har valgt Mosterhamn  
som kursområdet. 

Hvorfor et kurs om mispel? 
• Det er en gruppe med mange fremmedarter som sprer seg «aggressivt» i Sunnhordland 
• Artsbestemming. Vi har behov for å bli bedre til å skille artene i gruppen 
• Vi ønsker å utarbeide bestemmelsesmateriell som kan være et «verktøy» i vår kartlegging av 

mispel i Sunnhordland. Kan dette bidra til bedre kunnskapen om mispel i Norsk Botanisk 
Forening (NBF)? 

Sted/tid:   Mosterhamn, Bømlo, lørdag 19. september 2020. Oppmøte ved Moster gamle kirken 
   Kl. 1100. Feltarbeid vil foregå i Mosterhamn, gjennomgang og lunsj blir i Moster Amfi. 

Pris:    Gratis for medlemmer av Sunnhordland Botaniske Forening. Ikke-medlemmer betaler   
   450 kr2 som betales til konto 5300.54.0831 (merket «mispelkurs»).  

Lunsj:  Det serveres lunsj i Moster Amfi (Amfisalen) ca. kl. 1400 

Påmelding: Der er begrenset antall plasser. Kartleggingsgruppa i foreningen blir prioritert,  
   ellers blir det «første mann til mølla». Påmelding innen mandag 14. september til  
   Alf Harry (alf.harry@botaniskforening.no, tlf. 90 56 95 72). Oppgi e-post adresse  
   og telefonnummer. 

Ansvarlig:  Kartleggingsgruppa i SBF. Faglig ansvarlig er Anders Often (NINA) 

 
1 Alle data fra Artskart 27. august 2020 
2 Dekker kostnader for lunsj 
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Kartleggingsgruppas arbeid med mispel gjennomføres i flere faser, og feltkurset er første fase: 

1. Feltkurs lørdag 19. september. Artsbestemming/presentasjon av de ulike arter gjøres i felt. 
Det samles inn informasjon/materiell fra representative individer av de ulike artene 
(kommentarer fra faglig kursleder, geografisk posisjon, bilder, prøver av plantene). Det kan 
være aktuelt med gjennomgang i kurslokale (væravhengig). Dersom tiden tillater det, vil vi 
også se på andre fremmedarter i Mosterhamn. 

2. Innsamlet plantemateriale blir fotografert inne av Alf Harry søndag 20. september (nær- og 
makrofotografering). 

3. Supplerende informasjon/fotografering blir gjort gjennom et år for å sikre ulike livsstadier 
(bl.a. blomster og frukter). 

4. Rapport basert på feltinformasjon, bilder og litteraturstudier vil foreligge til feltsesongen 
2021. I rapporten vil vi også trekke inn informasjon om arter som ikke er registrert i 
Mosterhamn. Rapporten tas i bruk i kartleggingsarbeidet. Kartleggingsgruppas registreringer 
blir lagt inn i Artsobservasjoner. 

5. Revidert rapport foreligger høsten 2021. 

Kartleggingsgruppa i SBF 
v/Alf Harry Øygarden 


