
1 
 

Utarbeidet av Torhild G. Langhelle, foto og oppsett av Gunnar Langhelle 

 

 

Forord til ugressguiden 
          Begrepet ‘ugress’ er et meget tøyelig begrep, og dekker vel stort sett alt som vokser på steder hvor man 
ikke ønsker at det skal vokse. Og det som er dominerende ugress ett sted, kan godt være totalt fraværende et 
annet sted. Denne guiden et utarbeidet etter omtrent 20 års erfaring med hagedrift på Helgeseter og da i 
Eplekarten barnehage. Jeg regner med å ha fått med de fleste av de uønskede gjestene… 

Husk at det alltid er mye lettere å fjerne ugress som er under etablering enn dem som allerede er godt etablert. 

På bildene er det tatt med en ‘målestokk’ i form av en fyrstikk på ca. 5 cm. Men plantene vokser… 

Denne guiden inneholder et utvalg av ugress. I tillegg faller det mye rart ned fra himmelen som kan resultere i 
rogn, ask, lønn, bjørk, hegg med flere. Skulle noen av dem dukke opp i åker og bed behandles de på lik måte 
som alt ugress; -- de fjernes, --- eller omplantes om man ønsker dem på et annet sted. 
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Løvetann, Taraxacum sp.               

 De aller fleste har et forhold til denne planten. Den har 
en kraftig pælerot som kan være forgreinet. Mye lukearbeid 
kan unngås om man er flink med å plukke av de gule 
blomstene før de rekker å bli til ‘gamle menn’ som har en 
rikelig frøsetting som drives av gårde med vinden. 

 Dette er flerårige planter som i mange tilfeller kan 
utvikle seg til små ‘kolonier’ om de får stå i fred. Det han 
ofte være besværlig å få opp hele roten, men et 
‘løvetannjern’ kan være en god hjelp til dette.  

 På bildet ser man at blomsten allerede står i knopp helt i 
basis av den lille frøplanten. 

 I følge Glob (1972) skal avkok av planten ‘få kvindfolks 
ansiktshud klar’. 

 M. Marcussen (1946) anbefaler planten ‘i vår atomalder 
som et beskyttende middel mot den skadelige radioaktive 
stråling’. 

 

Hestehov,  Tussilagi farfara 

 Dette er et annet medlem i 
korgblomstfamilien. Denne planten er en av de 
tidligste blomstrende om våren, og den blomstrer 
nøkent; dvs. at den blomstrer lenge før bladverket 
kommer. Man kan finne den blomstrende allerede i 
februar -mars. Den trivs best i leirholdig jord. 
Blomstene er ca. 10 cm. høye.  Jordstenglene kan 
danne et helt nettverk av røtter. Og om du synes 
blomstene ser ufarlige ut; vent til du ser bladverket 
som kommer litt senere. Luking av hestehov består 
i å endevende hele sengen 

 M. Marcussen (1946) anbefaler avkok av 
urten ‘mod hoste, betændelse i svælg og 
strubehoved, mave og tarmkatar, virker afførende 
og samtidig dæmpende mod diarré. Styrker centralnervesystemet’. 
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 Krypsoleie, Ranunculus repens  

Dette er en som vet å klore seg fast med sin vide 
knipperot. Og har den funnet et sted å trives, vil 
den i likhet med jordbær sende ut sine lange 
utløpere som igjen rotfester seg og bidrar til at 
bakken blir ‘teppelagt’. 

 Ved luking av krypsoleie er det viktig å få godt 
tak ved basis av roten, og så forsøke å riste den 
løs. Om dette blir kombinert med bruk av spade, 
grafse eller løvetannjern er det større mulighet 
for å lykkes. 

 

  

 

 

 

 

 

Vårkål, Ranunculus ficaria 

 Nok et medlem av 
soleiefamilien. Arten kjenneteg-nes 
med de klubbeformete røtter og 
mørkegrønne, hjerteformete blad. 
Blomstrer allerede  i mars – mai. 
Trolig den av soleiene som liker 
fuktige enger best.    

Vårkål hører helt naturlig til i et 
barns første blomsterbukett om 
våren. Sammen med hvitveis og 
engkarse bringes de hjem i en mer 
eller mindre vellykket sammensatt 
bukett som får enhver moders hjerte 
til å smelte. Så får man heller være 

litt overbærende med at de allerede neste dag drysset av sine kronblader.. 
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Hvitveis, Anemone nemorosa 

 Dette er på Vestlandet den 
ultimate vårblomst. Og nok et 
medlem av soleiefamilien. Om 
planten dukker opp i en hageseng; --- 
ikke la deg lure! Den kan se så 
uskyldig og tillitsvekkende ut, men 
får den stå i fred et år eller to har man 
en skikkelig jobb foran seg for å få 
den fjernet. Drar man i stilken skjer 
det samme som med jordnøtt; stilken 
skiller lag fra rotstokken. Og får disse 
rotstokkene ligge i jorden danner de 
etter hvert et helt nettverk av 
jordstokker, --- og desto flere 
hvitveis. 

 Man må foreta et valg; skal 
man dyrke hvitveis eller noe annet… 

 

 

 

 

 

 Engkarse, Cardamine pratensis 

 Engkarsen er valgt som en representant for karsene, som 
alle er uønsket i bed og hagesenger. Ganske tidlig på våren 
ligger bladrosetten klar til å ekspandere med både 
bladverk, stengel og blomst. Etter blostring dannes det 
skolmer som frøene ligger i, likt en sukkert; men mye 
tynnere og mindre. Om man luker etter at disse er dannet 
kan man oppleve at de ‘sprenges’ ved den minste be-røring, 
og frøene fyker utover. 

 Luking bør finne sted før eller under blomstring. Ta et 
godt tak helt nede i bladro-setten hvor man kjenner et 
fortykket  punkt, og så rister man den løs fra jorden. 
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Rosettkarse, Cardamine hirsuta 

 Rosettkarsen er en annen og mindre representant for karsene. Den skiller seg 
fra engkarsen med å være tynnere og ofte mindre. Denne arten er mye mer solitær enn 
engkarsen, og dukker opp enkeltvis i åker og bed. Den blomstrer med sine hvite blomster 
gjerne i en høyde på bare 5-7 cm.  

 Man tror gjerne at det er en liten engkarse, og når man i tørt vær luker dem etter 
at skolmene er dannet, kan man fornemme deres sprengkraft ved den minste berøring, 
og frøene fyker utover. 

  

 

Krattmjølke, Epilobium montanum  er nok den representanten fra 
mjølkefamilien som hageeieren strir mest med. Den kommer med 
livskraftige skudd tidlig på våren fra en knipperot. Etter hvert som den 
vokser til ser den ganske uskyldig ut med en liten rosa blomst på 
toppen av planten. Får den stå i fred kan den bli opp i 40-50 cm høy 
og sterkt forgreinet. Etter blomstring dannes skolmer som åpnes i tørt 
vær, og sender ut et stort antall frø som svever avsted med vinden der 
de henger under sin fnokk-dusk.  

 

  

 

Geiterams, Epilobium angustifolium  er 
en annen, og en langt mer kjent representant 
for mjølkefamilien. Denne er utstyrt med 
krypende rotstokk med tallrike stengler, og 
kan nærmest karakteriseres som 
kolonidannende. Å bearbeide jorden i et 
etablert geite-ramsfelt kan by på store 
utfordringer da det nærmest dannes en 
underjordisk ‘matte’ av røtter. 

 Denne arten produserer store mengder 
svevefrø lik forrige art, men i langs større 
mengder. 
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Stankstorkenebb,         Geranium 
robertianum   

 Det karakteristiske ved denne planten er 
de dypt flikete bladene som alle springer ut fra 
samme punkt, og den vonde lukten fra planten; 
derav navnet. 

 Den er rimelig enkel å luke, og får den stå 
i fred kommer den med rosa blomster. På 
blomstene er griflene sammenvokst til et 
‘storkenebb’, som til slutt spaltes eksplosivt i fem 
delfrukter. 

 

 

 

 

 

Engsyre, Rumex acetosa 

  er en representant for syrefamilien som barn 
ofte har et forhold til. Den blir da gjerne omtalt som 
‘surblad’.  

 Engsyren har en kraftig rotstokk med 
forgreininger, og med en karakteristisk brungul farge. En 
vel etablert engsyre kan være gjenstridig å få fjernet. 

 Også denne art formerer seg i rikt monn ved at 
hele blomstens mange deler ender opp som frø som faller 
til bakken. 
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Høymole, Rumex longifolius  

er storebror i syrefamilien, og er det ultimate 
ugress. Den kan nå en høyde på 130 cm, og en 
veletablert plante kan være håpløs å dra opp av 
jorden selv for en voksen mann. Den har en 
kraftig, forgreinet rotstokk. Fotoet viser 
bladsetting fra en fjorårsrot. Selv frøplanter setter 
til dels store blad og spirer fortere enn gresset 
rundt. 

 Høymolen har et enormt former-
ingspotensiale; og en grei måte å forhindre den i å 
spre seg er å klippe av blomst-erstanden fra 
nærvoksende individer. 

 Oppsliting eller luking av høy-
moleplanter i "rotlausveka" før blomst-ring, 
er en gammel metode som frem-deles kan 
være aktuell, særlig i frøeng.  

 

 

 

Revebjelle, Digitalis purpurea 

 Er en representant for maskeblomst-familien, 
og en blomst som alle har et forhold til. Den kan bli 
opptil 1,5 m. høy, og er som regel et kjærkomment 
innslag i vår flora. Men ikke i åker og bed; --- og i 
hvert fall ikke i en barnehage. Den er dødelig selv i 
små doser; men er også benyttet i legevidenskapen, og 
da som hjertemedesin. 

 Småplanten kjennetegnes med at de er lodne, 
spesielt på undersiden av bladene. Rot-en er en 
knipperot, og den kan være gjenstridig å få opp når den 
er blitt veletablert. 
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Kveke, Elymus repens 

 Enhver ‘ugress-guide’ ville være 
mangel-full om den ikke også inneholdt 
gress. Og blant de ultimate ugressene 
befinner kveken seg. Kveke er en 70 cm høy 
art av gressfamilien med lange, krypende og 
dyptgående jord-stengler, rike på næring. 
Kveke har flattrykte småaks med flatsiden 
vendt mot strået. Kveke er et av våre 
vanskeligste ugress. 

 Og det er de ‘lange, krypende og 
dyptgående jordstengler’ som gjør denne 
art-en til en utfordring, og som gjør at den 
skiller seg fra de aller fleste andre gressarter 
som stort sett bare har røttene rett under 
seg… 

 

 

Lyssiv, Juncus effusus   

 Flerårig plante med gruntliggende, tykk og sterkt 
greinet jordstengel, tett med siderøtter og med knopper som 
utvikler lysskudd. Vokser i tette tuer. Strå og blad er runde 
og har en skumgummilignende marg som kan plukket ut som 
en streng.  

 Blomsten er en løs knapp. Formerer og sprer seg 
hovedsakelig med frø, men i en viss utstrekning også ved 
hjelp av den langsomt krypende jordstengelen. Lyssiv 
produserer 6 000 frø per stengel. Spirer bra på overflaten og 
fra små dyp i fuktig jord. Vokser i store, faste tuer. Stråene 
kan bli opptil en meter høye. Både strå og blad er runde. Blad 
ovenfor knappen ser ut som en fortsettelse av stengelen. 
    

Liker best fuktig, sur fastmarksjord og myr. Fram til nylig 
vokste plantene bare langs bekker, strender og på andre våte 
områder, men de siste årene har sivet bredd seg mye; også på 
tørr mark i aktiv drift.  

 Margen ble brukt til veike i tranlamper før stearin-
lyset sin tid; derav navnet.  
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Tunsmåarve,  Sagina procumbens  

 Dette er antagelig det mest krypende 
ugresset i samlingen, og blir gjerne ikke 
mer enn maks en cm. høyt; men kan til 
gjengjeld danne tette tepper om den får 
utfolde seg fritt.  Artsnavnet 
‘procumbens’ betyr ‘den som ligger på 
bakken’. 

 De lange trådaktige røttene kommer fra 
ett punkt. Både blomster og frukt er små 
og uanselige; men ikke desto mer kan 
den irritere når den etablerer seg i 
steinbed hvor den er vanskelig å få tak 
på. 

 

 

 

  

Vassarve, Stellaria media  

 Her er nok et medlem av de klassiske 
ugressene. Den har en rekke lokalnavn; vassarv, 
svinarve, grisegras, hønsegras, fuglegras, 
gørrarve, dritarve, surpegras og mittinggras 
(mitting = gjødselhaug). 

 Den blir opp til 30 cm. høy, og har 
relativt sprø, væskefylt stengel som legger seg ned 
og rotslår seg, slik at det dannes store matter av 
planten. Roten er ofte tynne, svært elastiske 
(gummiaktig) knippetråder som går ganske dypt i 
jorden.   

 Vassarve har små hvite blomster som 
kan blomstre hele sommeren igjennom. Frukten 
er en kapsel som sprekker opp. Frøene modner 
raskt og vassarve kan rekke å danne flere 
generasjoner med planter i løpet av en sommer.  
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Åkersvineblom, Senecio vulgaris 

 Dette er en representant for korgplantefamilien og er en 
ettårig plante som blir ca. 30 cm. høy.  De gule blomstene 
åpner seg liksom ikke, og minner derfor om en rund, liten 
malerkost. Når frukten er modne, bøyer kurvdekkbladene 
seg helt tilbake slik at frøspred-ningen kan skje uhindret. 
Oftest skjer frøspredningen med vind på løvetann-vis. 

 Åkersvineblom er normalt selvbestøvende, og planten 
kan blomstre og sette frø nesten hele året, såfremt været 
tillater det. Hver plante kan produsere fra 2000 til 7000 frø 
som spirer fort og kan resultere i at to til tre generasjoner 
er i vekst samtidig. 

(Denne arten blomstrer på ettersommeren; bildet er hentet 
på Wikipedia ) 

 

 

 

Bringebær, Rubus idaeus. Bringebær er vel mer å regne 
som en busk med stengel og bark.  

 Om denne dukker opp i åker eller bed har den som 
regel kommet krypende, --- under jorden. Og det er utrolig 
hvor langt fra morplanten en sånn busk kan dukke upp. Og 
gjør den det; er det viktig å forfølge roten tilbake til der den 
kom fra, ellers blir det kortvarig glede av fjerningen. Vær 
obs på at slike rotstiklinger kan dukke opp flere meter fra 
morplanten. 

 Det er som regel nytteløst å dra opp planten og få 
med roten med mindre jorden er meget godt bearbeidet og 
løs. 

Lykke til! 
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