
Planter i Berga 
Berga er et spesielt rikt område med stort mangfold av planter 

Vi er her innen den geologisk rikeste delen i Rissa kommune. Det er også de klimatisk beste områdene på Fosen, med lang vekstsesong, 

korte vintre og høye temperaturer gjennom året. Landskapet i Berga er topografisk også særlig gunstig for et spesielt rikt planteliv, med 

mange sørvendte skråninger. Dette utgjør også særlig gode livsvilkår for et spesielt rikt dyre- og fugleliv i hele området.  

Vi finner her de fleste plantearter som finnes på hele Stadsbygd samlet innen et relativt begrenset område. Samtidig vokser det mange 

særegne planter som man på Stadsbygd bare finner her. 

Kvitveis ved Gapahuken i mai. 

Flekkmarihand—en orkide 

med særlig stor bestand 

ovenfor helleristningene ved 

Stykket. 

Sanikel vokser på 

rik moldjord. 

Rike plantelokaliteter 

Leinslia i nordvest er godt kjent. Skogliene mellom Rein og Slakken har 

de fleste av de samme artene som Leinslia. Mellom Stykket og Ve-

mundstad finner man også mange varmekrevende plantearter. Det er 

mange såkalte «hotspot»-lokaliteter spredt gjennom Berga. Dette er 

små lommer av voksesteder med mange plantearter samt store be-

stander av enkeltarter.  

Særlig stort artsmangfold av planter i Berga: 

Her er det vist et lite utvalg av karplanter fra Berga og kantene mot dyrkamark og stranda.  Det er 

kjent minst 250 karplantearter (blomster, bregner, trær, mm.), over 60 mosearter, minst 45 lavar-

ter, og langt over 100 sopparter i området. 

Samlet utgjør både alle enkeltarter, stor rikdom av mange arter, og mange ulike naturtyper med 

hver sine artsinventar, at man stadig kan oppdage nye planter man ikke tidligere har blitt kjent 

med.  

Blåveis - tidlig vårblomster. I Berga vokser 

den flere steder. Den har store krav til vok-

sestedet, med rik, kalkholdig moldjord. 

Berberis er her ved sin nordgrense. Den 

vokser på tørre og kalkrike skogkanter, 

tallrikest Slakken, også Vemundstad. 

Vårmarihand er en særegen vårplante 

som vokser på kalkholdig jord i edel-

lauvskogsområdene ved Berga.  

Rødflangre — på noen 

vokseplasser ved Berga. 
Bergfrue— som vokser 

berglendt. 

Liljekonvall vokser i 

edellauvskogliene. 

Hassel vokser gjennom det meste av Berga. 

De rikeste vokseplassene er i vest og øst. 

Hasselskog og -kratt er voksested for svært 

mange plantearter. 

Tannrot krever kalkholdig, 

næringsrik moldjord. 

Perlevintergrønn er en 

vanlig plante i Berga. 

Korsved vokser i edellauvskog og langs skogkanter 

i moldjord, særlig der det er kalkrikt.   
Einer kan bli store busker. Som 

her i Haltvollen. 

Kvitbladtistel med lys jordhumle, ved Gapa-

huken. Mange planter i Berga er viktige for 

pollinerende bier og humler. 

Rød jonsokblom er vanlig. 

Rødkløver med åkerhumle ved Gapahuken. En 

av mange arter i området som er meget viktige 

for pollinerende insekter som bier og humler. 

Blåknapp er også en viktig plan-

te for  pollinerende insekter. 

Firblad  vokser mange steder i Berga, 

særlig der det er fuktig moldjord. 

Hegg  vokser i utkantene av Berga, 

der skog grenser til dyrkamark. 

Engstorkenebb trenger særlig nærings-

rik leirjord og vokser noen få steder. 

Skogstorkenebb er en vanlig plante i 

skogkanter og åpne partier i skogen. 

Sverdlilje vokser noen få plasser i 

utkanten av Berga.   

Hanekam vokser åpent og fuktig. 
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Vårkål vokser 

i april-mai på 

fuktig, næ-

ringsrik 

moldjord. 


