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Den 18. august 2017 tog Dánial Jespersen og 
undertegnede færgen til Suðuroy, som er den 
sydligste af de ialt 18 øer, som Færøerne består af. 

Vi havde planer om at koncentrere os om den nordlige 
part af øen, og på vores ”ønskeliste” stod der blandt andet 
Spinkel Vandaks (Potamogeton pusillus), Blank Star (Carex 
saxatilis), Strand-Trehage (Triglochin maritima), Krum Star 
(Carex maritima) og Almindelig Havgræs (Ruppia maritima), 
som alle er sjældne på Færøerne. Jeg må lige nævne, at vi på 
vores ture altid går efter en eller nogle få bestemte arter, så 
alt andet er ekstra bonus for os. 

Den første plante vi så, da vi stod ud af bilen, var et lille 
siv, som stod talrigt i et område på ca. 40 x 20 meter og 
Dánial sagde straks, at dem havde han aldrig set før. Ingen 
af os ved ret meget om siv, men jeg tog fire siv med hjem 
for en sikkerheds skyld og tog også nogle fotos. Nogle 
måneder senere sad Marita Gulklett og ordnede nogle 
plantefotografier til vores hjemmeside (www.jenskjeld.info), 
og da fik jeg spørgsmålet - ”hvad er det for nogle siv, du har 

fotograferet? De står ikke i Føroysk Flora”. Ja, så var det ikke 
andet at gøre end at kontakte Flemming Thorning-Lund i 
Jerup (DK). Jeg sendte to siv og nogle fotos og svaret var, 
at det antageligt var Stilk-Siv (Juncus alpinoarticulatus 
subsp. nodulosus), men Flemming ville se nogle siv, som 
var taget lidt tidligere på året for at være helt sikker på 
artsbestemmelsen. I sommeren 2019 var vi så tilbage på 
stedet for at hente nogle siv, og så oprandt dagen i august 
2019, hvor Flemming var sikker på artsbestemmelsen, og 
Færøerne have fået en ny art. 

Stilk-Siv er antagelig ikke en ny plante her, men blot 
en overset art! Nu er 11 arter af siv (Juncaceae) kendt fra 
Færøerne indtil videre. 

Stilk-Siv vokser bl.a. i Island, Storbritannien og 
Skandinavien. I Danmark er underarten rødlistet som 
sårbar og kun kendt fra Nordjylland og Nordøstsjælland. I 
forbindelse med Atlas Flora Danica er den fundet i fire ruder, 
men angives som muligvis underrapporteret på grund af 
forveksling med andre arter. h
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Flere planter, som er sjældne i Danmark, er mere eller mindre 
almindelige på Færøerne, og derfor finder flere udenlandske 
botanikere vejen til Færøerne. Færøerne har stadigvæk 
uopdagede planter, som gør ture i naturen endnu mere 
spændende. Det er godt nok ikke så tit, at nye arter bliver 
fundet, men i 1999 besøgte 2 botanikere Færøerne, og sammen 
med en færøsk botaniker fandt de Fjeldskær Saussurea alpina, 
som var ny for Færøerne. Næste nye art omtales i Urt i 2008, 
og det var Hjortetunge Asplenium scolopendrium, som i 2007 
blev fundet i et lille hulrum på en meget stejl fjeldhylde på en af 
nordøerne. Næste nye art for øerne var fundet af Bjergbregne 
Oreopteris limbosperma, som blev fundet på en bjerghylde i 
2012, og som omtales i Urt i 2013.


