
   

Den naturlige skolesekken  

Kyst og hav  

  

Undervisningsopplegg for grunnskolen  
 
FORSKERSPIRER UTFORSKER NATURTYPER OG ARTER  
I SJØEN   
  

Store deler av jorda består av hav, med et utrolig mangfold av rare dyr og planter. Hva  
befinner seg under de blå flater der du bor? Å utforske naturen under vann er  
spennende, det er som en helt annen verden. I dette undervisningsopplegget får elevene  
lære å snorkle, de lager saltvannsakvarium av dyr de har fanget, de jobber som unge  
forskere med å kartlegge naturtyper i sjøen og de kan bli kjent med strandplanter og  
tangtyper. Du kan også se på en naturfilm om naturmangfoldet ved kysten, og gjennom  
internett bli kjent med og løse oppgaver om sjødyr i dyphavet der ute hvor bare  

undervannsbåter og dykkere kan komme.     
  
Nøkkelord  
Feltarbeid, snorkling, vannkikkert, marin naturtypekartlegging, ålegress, sukkertare,  

feltidentifikasjon, naturfilm barn, strandplanter, tilpasning, dyphavet.  
 

 
1.Feltregistrering av naturtyper  
Feltregistrering av synlige naturtyper i sjø langs kystlinjen, med vannkikkert fra båt og med  
dykkermaske.  
   
2.Saltvannsakvarium på brygga  
Se nærmere på smådyrene som lever på sjøbunnen i fjæra, og lag et miljø som de trives i.  

  
3.Lær å kjenne ulike tangtyper  
En gjettelek med tangtyper dere har funnet på feltdagen.  
  
4.Strandplanter og tilpasning  

Lær å kjenne ulike strandplanter og hvordan de er spesielt tilpasset det tøffe livet i fjæra.  
  

 
Kompetansemål for undervisningsopplegg FORSKERSPIRER UTFORSKER NATURTYPER  
OG ARTER I SJØEN   
  
Er oppgitt for hver aktivitet. Dekker et vidt spekter av læremål innenfor naturfag, samt noen  
innenfor kroppsøving, engelsk og kunst og håndverk, med vekt på læremål frem til etter 7.årstrinn.  

  
  

  
 
 
 
 



Den naturlige skolesekken  
Kyst - Aktivitet 2  
  
Forskerspirer kartlegger naturtyper i sjøen med  
Vannkikkert.  

Kort sammendrag  
Å utforske naturen under vann med vannkikkert eller dykkermaske er spennende, og gir  
i tillegg verdifull informasjon for samfunnet som kan brukes når kommunen skal lage  
planer for utbygginger og annet. Du lærer samtidig å gjenkjenne,  
kategorisere og kartfeste naturtyper på grunt vann i sjøen, slik som ålegress,  
sukkertare, skjellsand eller bløtbunn.  

  
Nøkkelord  

Feltarbeid, Vannkikkert, Kartlegging, Marine naturtyper, Ålegress, Sukkertare  
  
Lokalitet  
Beskyttede lokaliteter i skjærgårdsfarvann. Vanndybde 1-5 meter.  
  

Beskrivelse/fremgangsmåte  
  
Forarbeid   
Lærer og klasse prater om marine naturtyper og hva som kjennetegner dem. Studere eksisterende  
kunnskap om de ulike naturtypene i sjø. Forberede eget prosjekt. Snakke med foreldre,  
besteforeldre, lokale fiskere og andre for å skaffe seg et overblikk over hva man vet om hvor disse  
naturtypene er i distriktet.  

  
Feltdag  

 1. Inndeling i grupper. Hver gruppe tildeles en del av sjøen utenfor strandlinjen de  
får ansvar for å kartlegge (50-100m). Hver gruppe får skriveplate og feltregistreringsskjema.  
  
2. Gruppene bruker inntil en time på feltregistreringen.  

  
3. Etter lunsj går man igjennom feltskjemaene i plenum og fyller ut alle rubrikkene, før lærer  
samler inn og godkjenner feltrapportene.  
  
Faglig forklaring  
  

I dette undervisningsopplegget kan de største elevene bidra som unge forskere med å kartfeste  
forekomster av ålegress og andre verdifulle naturtyper på 1-5 meters dyp i skjærgården.   
  
Norge har sammen med de andre landene i verden blitt enige om at de skal kjenne til og ivareta  

sitt eget biologiske mangfold. Naturtyper er særegne og viktige levesteder for artene. Kartfesting  
av viktige naturtyper sørger for at naturverdier og -mangfold kan bli tatt vare på i forbindelse med  
utbyggingsprosjekter og forvaltningstiltak.   

  
Direktoratet for naturforvaltning har laget en egen håndbok om viktige naturtyper i sjøen og  
hvordan de kan kartlegges. Både ålegress, skjellsand, østersplasser, sukkertare og fjærepytter  
egner seg svært godt for å kartlegges av skoleelever med enkelt feltarbeid. Ålegress/sjøgress er en 
av de mest verdifulle naturtypene vi har i kystsonen i Sør-Norge. Det kan vokse mellom 1 og 5 
meters dyp på bløt bunn, kan bli flere meter høyt og danne tette enger. Det er en av  
verdens mest produktive undervannsplanter, og lager dermed næring og skjulesteder for annet liv. 

Hundrevis av typer smådyr bor inne i ”ålegressjungelen”, mange av dem er ennå uoppdaget. Torsken 
har dette undervannsgresset som viktigste oppvekstområde for barna sine.  
  
Om marine naturtyper  

http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500030572  
Om ålegress:  

http://naturvern.imaker.no/data/f/1/09/83/7_2401_0/aalegressfaktaar 
k.pdf  



Materiale og utstyr  

  
• Felt-skriveunderlag og blyanter   
• Feltidentifiseringsplansje laminert med oversikt over naturtypene, lag selv basert på marine  
håndbøker Naturtyper i sjø, vedlagt   

• Kart over området. 
• Vannkikkert  
 
Vedlegg, kilder og fakta:  
  

Feltskjema Naturtyper i sjø  
  
Udir-1-2008 Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen  
 Om dyr i fjæra http://miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn13/marinedyr.php   
Om planter i fjæra http://miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn15/marineplanter.php  

  
Hva lever i sjøgresset? http://www.vattenkikaren.gu.se/fakta/sjogra.html  

  
Kompetansemål aktivitet FORSKERSPIRER KARTLEGGER NATURTYPER I SJØEN MED  
VANNKIKKERT OG DYKKERMASKE  
  
Naturfag  
Delpunktet ”mangfold i naturen”  

• Planlegge og gjennomføre undersøkelse i noen naturområder sammen med andre.  
• Beskrive kjennetegn til et utvalg plante og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet  
systematisk.  
  
Delpunkt ”forskerspiren”  

• Trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier.  

• Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved feltarbeid  
• Publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy  
• Forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner, og  

hvorfor det er viktig å sammenlikne resultater.  
  
Kroppsøving  
• utføre varierte aktivitetar som byggjer opp kroppen på ulike måtar  

• utføre basisferdigheiter i individuelle idrettsaktivitetar, med og utan bruk av apparat og  
småreiskapar  
• vere med i eit breitt utval av idrettar  
• følgje reglar og prinsipp for samhandling og fair play  

• symje på magen og på ryggen og dukke  
• praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



Den naturlige skolesekken  
Kyst - Aktivitet 3  
  
Lag saltvannsakvarium på brygga   
  
Kort sammendrag  
Å forske i fjæra er spennende. Hva finner vi her?  
Vi samler inn dyr og planter og lager akvarium på stranda.  
Vi arbeider med tilleggsaktiviteter (nysgjerrigpermetoden)  
  

Mål:   
Jeg kan lage et akvarium og lage et miniøkosystem  
  

Nøkkelord  
Økosystemet i fjæra, Gjeller, Saltvannsakvarium, feltidentifikasjon, arter  
  
Beskrivelse/fremgangsmåte  

  
Forarbeid   
Plantene lager oksygen.  
Hvordan utnytter landdyr oksygenet ?  
Hvordan utnytter dyr i sjøen oksygenet?(lunger, gjeller)  
  
Feltarbeid   

Hvordan brukes utstyret?  
Hva trengs for at dyra kan leve i akvariet?  
  
Slik lager vi akvarium: Ta utgangspunkt i HIMMEL OG HAV, vedlagt. Se på tegningen.  
Her finner du de vanligste dyr, planter, fugler, fisk, tang og tare.  
   

a)     -hvilke dyr kan jeg finne i vannet ?  
 -hva må akvariet inneholde for at dyra kan leve der ?  
 -hypotese: hvorfor må det være slik ?  
  
b) -     utstyr: hvordan kan det brukes?  
  
c) -     akvariet er ferdig.   

 -     dyr og planter bestemmes og systematiseres.  
 -     stemte hypotesen i a ?  
  
d) -     arbeidet presenteres for medelever på stranda.  
  

e) -     tøm akvariet forsiktig i vannet så dyra ikke blir skadet eller skremt.  

  
Observer dyrene. Er de redde ? Hva gjør dem trygge ? Prøv ut !  
  
Observer et dyr i 15 min. Noter det dyret gjør. Hvordan forklarer du adferden ?  
    
   
Etterarbeid  

Reinskrive feltarbeidet i arbeidsboka di.  
Arbeidet skal presenteres for medelever. Velg måte.  
Prøv gjerne stereolupe til planktonpreparat.  
  
  
  

  
 
 



Praktiske tips  

Bruk nysgjerrigpermetoden  
http:/www-nyskjerrigpermetoden.no/  
1 Dette lurer jeg på.  
2 Hvorfor er det slik?  
3 Legge en plan for undersøkelse.  
4 Ut for å hente opplysninger.  

5 Dette har jeg funnet ut.  
6 Fortell til andre.  
  
Oppskrift på akvarium  
1. Fyll sand i bunnen av akvariet (4 cm).  
2. Fyll akvariet ¾ fullt med sjøvann.  
3. Samle dyr. Vær forsiktig så du ikke skader dyra.  

4. Finn tang, tare og fine steiner dyra kan gjemme seg bak.  

5. Plukk skjell, sneglehus og lignende til å pynte med.  
6. Du må tømme alle dyra forsiktig tilbake i vannet etterpå.  
  
 
  
Materiale og utstyr  

Stanghov  
Mjølsikt  
Planktonhov  
Lupeboks  
Beger  
Plastakvarium  

Bestemmelsesbok, ”Livet i fjæra”.    
  
Vedlegg, kilder og fakta:  
  
Boka Livet i fjæra, til norsk av Kirsten Bergan, utgitt på Cappelen forlag, er standardboka for alle  
som er glad i livet i fjæra.  

  
Kompetansemål aktivitet LAG SALTVANNSAKVARIUM PÅ BRYGGA  
  
Naturfag  
Forskerspiren  
•formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert  
hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet  

•bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid  
•trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier  
  
Mangfold i naturen (Bærekraftig utvikling)  

•planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre  
•beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene  
 •beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er  

ordnet systematisk  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



Den naturlige skolesekken  

Kyst - Aktivitet 4  
  
Lær å kjenne ulike tangtyper   
  
Kort sammendrag  
Gjennom en liten gjettelek med ulike eksemplar av fersk tang lærer du navnet på de vanligste  
tangtypene.  
  
Nøkkelord  

Tang, Tare, Sjøgress, Feltidentifikasjon  
  
Beskrivelse  

  
1) Lærer bestemmer de ulike eksemplarene ved hjelp av  
egenkunnskap eller håndbok, og legger de så spredt ut på  
bakken med et laminert nummer på hvert eksemplar.  

  
2) Samlingsstund. Elevene samler seg klare i grupper på 2- 
4. Lærer holder opp og viser frem tangtypene en og en,  
med nummer. Beskriver karakteristiske kjennetegn  
sammen med elevene, men avslører ikke artsnavn.  
  
3) Elevene får så 20 min til å skrive opp sin liste med  

forslag til riktige artsnavn.  
  
4) gjennomgang i plenum. Riktige svar kan notere seg 1  

poeng.  
  
  

Faglig forklaring  
Tang, tare og sjøgress er veldig viktig levested for både store og små sjødyr.  De kan her gjemme  
seg for rovdyr, og finne næring. En enkelt tarebusk eller sjøgress kan huse flere titalls ulike arter  
smådyr, akkurat som et tre kan gjøre på land. Torskebarn har tang og sjøgress som sitt viktigste  
oppvekststed, og hvis taren og sjøgresset blir borte forsvinner også småtorsken. Tang og sjøgress  
trenger akkurat som landplanter sollys for å vokse, så derfor finner du ekstra mye av det i fjæra  
hvor det er mye lys ned i sjøen.  

  
Kommentar/praktiske tips  
  
Varsle elevene når det er 10 min igjen av oppgaveløsningstiden.  

  
Det er lurt å finne en naturlig avgrensning av området der oppgaven legges frem, for eksempel  
langs en vegg eller liknende.  

  
Materiale, utstyr og lenker  
  
Tallene 1-10 trykket på hvert sitt laminerte ark.  
Felthåndbok om tang og tare. Naturvernforbundets nettbutikk tilbyr flere gode felthåndbøker.  
Eksemplar av lokal tang og ålegress funnet tidligere samme dag.  

  
Kompetansemål for aktivitet LÆR Å KJENNE ULIKE TANGTYPER  
  
Naturfag  
  
Mangfold i naturen (Bærekraftig utvikling)  

•planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre  

 •beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er  
ordnet systematisk. 



Kyst - Aktivitet 5  
  
Strandplanter og deres tilpasning til hardt liv i fjæra  
  
Kort sammendrag  
Her ser vi nærmere på planter som vokser rett ved sjøen, såkalte strandplanter. Hvilke av plantene  
vi finner på stranden er typiske strandplanter og hvilke tilpasninger må de ha for å leve i de  
omgivelsene.  
  
Nøkkelord  

Strandplanter, tilpasning,  
  
Tidsangivelse  

  
Beskrivelse  
  
  

Forarbeid  
• Elevene bør i forkant kjenne til plantenes oppbygging og funksjon til de ulike plantedelene.  
Fint om dere kan ha en gjennomgang av dette på skolen før feltdagen. Rot, stengel, blad  
og blomst.  
• Elevene bør ha snakket om hvilke faktorer de tror er viktige for at planter skal overleve. De  

fleste vil nok tenke jord, vann og sol. Kan de tenke på noen andre?  
• Hvilke utfordringer tror dere planter som vokser på stranden kan ha? Fint om dere stiller  
spørsmålet slik at elevene har «tenkt litt» før de kommer, men dette trenger ikke være  
arbeidet med. Dette skal vi snakke mer om på stranden.  
  

Feltdagen  
Vi går samlet lang stranden og snakker litt om hva slags vegetasjon vi ser. Er vegetasjonen høy,  
lav, tett, glissen, variert, monoton og så videre. Hvilke utfordringer har planter generelt og hva er  
utfordringene til strandplanter. Repetisjon av plantens oppbygging og de ulike delers funksjon. Se  
på noen planter som eksempel. Litt om biologisk mangfold og bærekraft. Ca 30 min.  
Så går elevene i grupper og får hver sin oppgave om en plante som vokser på stranden. Elevene  
arbeider med oppgaven og får veiledning underveis. Ca 30 minutter  

 Vi samles for en oppsummering. Hva fant gruppene ut, hva har de lært i dag. Ca 30 minutter.  
  
  
Etterarbeid  
Elevene samler notater og bilder fra turen. Finn ut mer om planten ved å søke i bøker og på nett.  
Gi eksempler på andre arter i samme familie. Se på det latinske navnet – hva betyr det og har det  
en sammenheng mellom navnet og levestett/utseende? Arbeid i grupper og lag en presentasjon  

  
  
Alternativ 1: Elevene presenterer resultatene sine digitalt for resten av klassen.   
Alternativ 2:  Elevene presenterer resultatene sine ved å lage en poster/veggavis.  
Alternativ 3: Elevene presenterer resultatene sine på skolens læringsplattform.  
  

  
 
Kommentar/praktiske tips:  
Å vekke nysgjerrighet og undring over det vi ser i naturen. Det er lov å spørre ”hvorfor” og så  
forsøke å komme med så mange svar som mulig selv.  
  
  

  
  

 
 
 



Materiale og utstyr:  

  
Eksterne lenker:  
Lid, J og Lid, D.T. 1994. Norsk flora. Det Norske Samlaget.  
Mossberg, B og Stenberg, L.1992. Gyldendals Store Nordiske Flora. Gyldendal Norsk Forlag.   
Skard, O. 2003. Ville vekster, røtter i kulturhistorien. Landbruksforlaget.  
  

Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no  
Den virtuelle floraen: http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/angel/angearc.html  
Spør en biolog: http://www.bio.no/bio/enbiolog/?submeny=Sp%F8r%20en%20biolog%20(forum)  
Cappelens gratis leksikon på nett: http://www.caplex.no  
  
Kompetansemål aktivitet STRANDPLANTER OG DERES TILPASNING:  
  

 

Forskerspiren  
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne   
• bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid   
• trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier   

• publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy  
  
Mangfold i naturen (Bærekraftig utvikling)  
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne   
• planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre   

• undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene   
• fortelle om hvordan noen plante-, sopp- og dyrearter brukes i ulike tradisjoner, blant annet  
den samiske  
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Den naturlige skolesekken  
Fakta- og oppgaveark til   
undervisningsopplegg kyst  
  

Strandplanter og deres tilpasninger  
  
 

 
  

Rynkerose Rosa rugosa  
  
Tilhører rosefamilien. Den finnes på strender, veikanter og brakkmark.  
Denne planten er en busk som blir mellom 0,4 og 2 meter høy.  

Rynkerosen har store rosa blomster som danner store tomatrunde nyper  
på høsten. Nypene er rike på C vitamin og kan brukes til å lage te eller  

syltetøy (frøene brukes ikke). Stammen har tettsittende torner. Rynkerose  
kan vokse der det er både tørt og fuktig. Rosen er en innført art og  

begynte å spre seg i naturen her i landet i 1940 årene. Nå finnes den  
langs hele kysten og innover i landet. Denne arten er det vi kaller en  

fremmed art i Norge og har kommet med på det som kalles ”svartelisten”.  
Det er en liste over arter ikke naturlig hører hjemme i Norge, men som  

sprer seg raskt og overtar steder der våre naturlige arter vokser.  



Fremmede arter er et økende problem.  

  
• Tegn en skisse av planten.  

• Lag en beskrivelse av planten. Mål hvor høy den er og ha det med i  

din beskrivelse.  
• Hvordan tror dere planten sprer seg?  

• Hvorfor tror dere planten bare vokser der det er åpent (som  

strender og veikanter) og ikke der det er tett skog?  
  

  

 

 
  
Strandarve Honkenya peploides  
  
Tilhører nellikfamilien. Den vokser ofte i vide matter på sandstrender og  
er viktig for å binde sanddyner. Den tåler å bli dekket av sand. Planten  
blir mellom 5 og 10 cm høy, men planten kan ha lange utløpere.  
Blomstene er ofte enkjønnet. Bladene er sukkulente. Vi finner den ofte  
sammen med strandrug og strandreddik.   
  
• Tegn en skisse av planten.  
• Lag en beskrivelse av planten. Mål hvor høy den er og ha det med i  
din beskrivelse.  
 



• Se godt på hvor planten vokser. Hvorfor tror du den vokser der den  
gjør og ikke mellom høyere planter på stranden?  
• Ser du noen spesielle ting ved planten som du tror kan være en  
fordel for at den kan vokse der den gjør?  
• Den vulkanske øya Surtsey ble dannet etter et vulkanutbrudd i  
1963. Strandarve var den første planten som klarte å vokse der.  
Hvorfor tror dere at strandarve klarte å vokse der før andre  
planter?  
  
 
 
 

 
 

Bitterbergknapp Sedum acre  
  

Tilhører bergknappfamilien. Den vokser ofte i vide matter. Vi finner den på  
bergknauser, tørrbakker, murer og torvtak. Den er spesielt vanlig på  

strandberg. Den blir mellom 5 og 10 cm høy. Planten inneholder giftige  
alkaloider og saften fra planten kan gi varige øyeskader. Planten har vært  

brukt i folkemedisinen bla som et middel for å fjerne vorter.  
  

• Tegn en skisse av planten.  

• Lag en beskrivelse av planten. Mål hvor høy den er og ha det med i  
din beskrivelse.  

• Se godt på hvor planten vokser. Hvorfor tror du den vokser der den  

gjør og ikke mellom høyere planter på stranden?  
• Ser du noen spesielle ting ved planten som du tror kan være en  

fordel for at den kan vokse der den gjør?  

• Hvorfor tror du planten har fått navnet sitt?  
 



 

Fjørekoll Armeria maritima  
  
Tilhører fjørekollfamilien. Den blir av og til kalt  
strandnellik, men den tilhører ikke nellikfamilien.  

Planten blir mellom 10 og 40 cm høy. Den har en lang  

stengel med en rosa blomsterstand i toppen. Bladene  
er smale og danner en rosett nederst. Den vokser på  

strandenger og strandberg. Den er rik på mineraler  
som jod, fluor og brom, noe som henger sammen  

med at den vokser så nær saltvann. På grunn av  
mineralene her den tidligere vært brukt i  

folkemedisin, blant annet mot plager med  
skjoldbruskkjertelen.  

  

• Tegn en skisse av planten.  
• Lag en beskrivelse av planten. Mål hvor høy den  

er og ha det med i din beskrivelse.  

• Kan det være en fordel å ha blader i rosett?  
Hvorfor?   

• Hvorfor tror dere bladene er så smale?  

• Vokser fjørekolle alene, sammen med andre  
planter eller begge deler?  

  

 
 



 
Strandkvann Angelica archangelica ssp.  
littoralis (ssp. står for subspecies (underart)).   
  
Det er to underarter av kvann: strandkvann som vokser  
på stranden og fjellkvann som vokser i fjellet.  

Tilhører skjermplantefamilien. Strandkvann vokser på  
tangvoller og steinvoller. Den blir mellom 50 og 150 cm  

høy. Planten lukter sterkt/stramt. Kvann har vært mye  
brukt i folkemedisin og ble i vikingtiden og  

middelalderen brukt som grønnsak.   

  
 

• Tegn en skisse av planten.  

• Lag en beskrivelse av planten. Mål hvor høy den er  

og ha det med i din beskrivelse.  
• Se godt på hvor planten vokser. Hvorfor tror du  

den vokser der den gjør og ikke på den åpne  
stranden?  

• Planten har ganske tykk stengel. Tror du det er en  

fordel eller ulempe når den vokser på en strand?  



 

 
 
Strandrug Elymus arenarius  

  
Strandrug tilhører gressfamilien og er en vanlig gressart på  

sandstrender langs kysten. Strandrug blir mellom 50 og 150  
cm høy. Den er lett å kjenne igjen fordi den har en mer  

blåaktig grønnfarge enn de fleste andre gressarter. Bladene  
ruller seg ofte sammen. Planten er flerårig, det vi si at den  

kommer igjen år etter år. Den har en krypende jordstengel og  
vokser ofte i tette tuer og binder sanden godt.  

  

• Tegn en skisse av planten.  
• Lag en beskrivelse av planten. Mål hvor høy den er og  

ha det med i din beskrivelse.  
• Hvorfor tror du fargen på strandrug er annerledes enn  

på gresset du finner i gressplener?  

• Hvorfor tror du bladene ofte ruller seg sammen?  
• Kan du se noe på planten som gjør at du tror den tåler å  

vokse på strand bedre enn andre planter?  

• I nødsår har strandrug blitt brukt som mat. Hvilken del  
av planten tror du har vært brukt og hvilke gressarter  

bruker vi i dag til det samme?  
  

 
 



 
 
Strandvortemelk Euphorbia palustris  
  

Tilhører vortemelkfamilien. Den er vokser på strandenger og  
fuktige grus-og steinstrender sør i Norge. Strandvortemelk blir  

mellom 50 og 150 cm høy. Selve blomsten er liten og mangler  
kronblader og begerblader. Stengel og blader er grønne, mens  

de øverste bladene som sitter rundt blomstene blir gule. Om  
høsten blir hele planten rød. Den har hule stengler og en giftig  

melkesaft. Denne melkesaften kan brukes som middel mot  
vorter, men det må gjøres med forsiktighet. Planten er  

flerårig, det vil si at den kommer igjen år etter år, og den  

vokser ofte i bestander (flere sammen).   
  

• Tegn en skisse av planten.  
• Lag en beskrivelse av planten. Mål hvor høy den er og  

ha det med i din beskrivelse.  

• Se godt på hvor planten vokser. Hvorfor tror du den  
vokser der den gjør og ikke på den åpne stranden?  

• Planten har ganske tykk stengel. Tror du det er en fordel  

eller ulempe når den vokser på en strand?  
Hvorfor/hvorfor hvorfor ikke?  

• Hvorfor tror du bladene som sitter rundt blomsten blir  
gule?  



 
  


