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RESSURSPERM I BOTANIKK FOR SKOLEN

Bjørk er vårt vanligste treslag. Det vi kaller bjørk omfatter 
egentlig tre arter/underarter; lavlandsbjørk eller hengebjørk 
(Betula pendula), vanlig bjørk eller dunbjørk (Betula pubescens 
ssp. pubescens) og fjellbjørk (Betula pubescens ssp. tortuosa). 
Dessuten har vi busken dvergbjørk (Betula nana), som vi 
vesentlig finner på myr og på fjellet.

Til sammen finner vi de tre storvokste artene i omtrent hele 
landet, bortsett fra på høyfjellet og i værharde kyststrøk. 
Dvergbjørk er vanlig stort sett i hele landet.

Bjørkesaft ble drukket om våren. Den ble sett på som 
vitaminrik. Man kunne fjerne bark/never og slikke sevjelaget 
som var under. Eller man hogg av en kvist for å henge et 
kar under for å samle opp sevja. Ei dame som ble intervjuet, 
fortalte at mora sendte ungene ut i skogen med øks om våren 
for at de skulle lage små groper i bjørketrærne. Der samla 
sevja seg, og de drakk den gjennom strå, som dagens sugerør.
Helt unge bjørkeblad har en frisk, litt stram smak og har vært 
brukt til te og som strø på poteter.

FAKTADEL De enkelte plantearter 3. - 7. trinn: MAT OG DRIKKE

Beskrivelse

Utbredelse

Tradisjon

BJØRK 
Betula



55
RESSURSPERM I BOTANIKK FOR SKOLEN

Plantenavn Vår Høst Voksested Utbredelse i Norge

Bjørk x x ”Overalt” Hele landet

Einer x x Hei, lysåpen skog, beitemark Hele landet

Furu x x Skog, myr, hei Det meste av landet

Groblad x x Veikant, gårdstun, park Det meste av landet

Gullris x x Lysåpen skog, hei, fjellet Hele landet

Hegg x x Lysåpen skog, ur, kratt Det meste av landet

Hvitbladtistel x x Skog, veikant, kulturmark Det meste av landet

Karve x Eng, veikant, gårdstun Hele landet

Kvann x x Langs bekker, fuktig eng, myr, 
strand (i N-Norge)

I Nord-Norge ned til 
strandkanten, i Sør-
Norge i fjellet

Løvetann x Eng, veikant, plen, skogkant Hele landet

Marikåpe x x Plen, veikant, eng, fjellet Hele landet

Ryllik x x Eng, veikant Hele landet

Selje/vier x x Fuktig mark i mange 
naturtyper Det meste av landet

Åkersnelle/kjerringrokk x Veikant, eng, skog, fjellet Hele landet

Bjørk er vårt vanligste treslag. Det vi kaller bjørk omfatter 
egentlig tre arter/underarter; lavlandsbjørk eller hengebjørk 
(Betula pendula), vanlig bjørk eller dunbjørk (Betula pubescens 
ssp. pubescens) og fjellbjørk (Betula pubescens ssp. tortuosa). 
Dessuten har vi busken dvergbjørk (Betula nana), som vi 
vesentlig finner på myr og på fjellet.

Til sammen finner vi de tre storvokste artene i omtrent hele 
landet, bortsett fra på høyfjellet og i værharde kyststrøk. 
Dvergbjørk er vanlig stort sett i hele landet.

Den tynne hinna innerst på bjørkenevra ble lagt på sår som 
ikke ville gro. Denne delen av nevra ble mange steder kalt 
silkenever. I samisk folkemedisin har vi mange opplysninger 
om bruken som sårmiddel og ”plaster”.

FAKTADEL De enkelte plantearter 8. - 10. trinn: MEDISIN

Beskrivelse

Utbredelse

Tradisjon

BJØRK 
Betula




