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1 Terugblik op ons kamp in Maurvangen 
  
 Ineke Allis-Sicherer (voorzitter) 
 
 
Wat een overweldigende natuur en wat een afwisseling. Niet alleen loop je 
zomaar in het hooggebergte in het moeras te soppen, maar dan opeens is het 
juist weer een stenige omgeving met door gletsjers afgeronde, grote stenen 
of juist door de waterkracht gevormde holtes. Een mens voelt zich heel 
nederig bij zoveel natuurspektakel. 
 
Daarom is het ook zo fijn om al deze ervaringen en gevoelens te kunnen delen 
met kampgenoten. En al hadden we dit jaar een vrij kleine groep, het zorgde 
er wel voor dat iedereen goed contact had met elkaar en dat iedereen met 
elkaar meeleefde.  
Naast serieuze gesprekken werd er ook erg veel gelachen en de draak 
gestoken met ieders eigen-aardigheden, wat soms tot veel hilariteit leidde. 
 
Al met al een geweldig kamp, waarin we heel eensgezind konden mopperen 
over de buitentemperatuur en de vele regen. Als we dan een lager gelegen 
plaats opzochten (Lom of Fagernes) en daar gezellig met de groep in de zon 
konden koffie drinken, waren we weer ‘bijgetankt’ om de dag daarop de 
elementen weer te trotseren. 
 
Al onze natuurvondsten volgen in dit verslag. Tot slot wil ik Anneloes en 
Francien (en voor de laatste dagen Pauline) dank zeggen voor de teamgeest 
binnen het bestuur. Hanneke en Marc ben ik enorm dankbaar, dat ze 
ondanks hun drukke werkzaamheden de taak van redactie op zich hebben 
willen nemen, verder Nicole en Hans voor de foto-opmaak, en Peter voor het 
printen van dit verslag. 
 

 
 



2 Mijn eerste KNNV-kamp 
 
 Nicole de Winter 
 
Mijn moeder is al vaak meegegaan met de KNNV-kampen. Ik hoorde al jaren 
enthousiaste verhalen over interessante excursies, gezellige chocavondjes en 
bijzondere planten en dieren. Ik vertel jullie eerlijk dat toen ik begreep dat er 
mensen waren die op een dag maar een kilometer aflegden vanwege een paar 
interessante planten, dat ik daar toch wel mijn bedenkingen over had.  
Ik ben opgegroeid en opgevoed midden in de natuur, namelijk in de omgeving van de 
Kromme Rijn. Respect voor de natuur, planten en dieren is me al vroeg bijgebracht. 
Dit is eigenlijk de basis voor het bizarre verloop van dit verhaal. 
 
Waarom besloot ik nu toch om mee te gaan met de KNNV? Waarom stapte ik niet 
gewoon op de fiets? Stiekem wilde ik zo’n KNNV-kamp ook wel een keer meemaken 
en de bestemming Noorwegen trok me ook. Waar begon ik aan? Denkend aan de 
verhalen, maar aan de andere kant, als ik iets begrepen had uit de verhalen van mijn 
moeder, was dat wel dat er altijd erg aardige, misschien wat bijzondere, mensen 
meegingen op de KNNV-kampen. En zo was het ook. 
  
De reis naar Maurvangen was prima. Wel aan de lange kant, mede vanwege wat 
pech. 
Toen we in Noorwegen de ‘snelweg’ verlieten om de weg naar Maurvangen in te 
slaan, genoten we met volle teugen van de prachtige omgeving, maar na Beitostølen 
werd het steeds kaler, kwamen er steeds meer rotsen en de sneeuw kwam dichterbij. 
Gelukkig daalden we na de hoogvlakte, zodat we weer in het groen kwamen. De 
camping lag tussen de kleine berken, waarover Peter en John ons later in het kamp 
tijdens de choc meer zouden vertellen. 
 
We kregen een plek met uitzicht op de sneeuw achter ons. Prachtig! Na de normale 
tentperikelen, was het opschieten voor de eerste choc. In het midden van het 
terrein stond een kleine witte tent, waarin we met een heleboel mensen en stoelen in 
bleken te passen. Gezellig! Geweldig om de choc eindelijk mee te maken. Ik maakte 
me wel zorgen over de chocolademelk, na het horen van het speciale recept waar je 
je vooral aan moest houden, maar hij was heerlijk! De choc bleek een hele 
happening.  
 
Het kamp was wat deelnemers betreft een interes-
sante mix tussen experts en onwetenden. We 
waren niet weg te slaan uit de convo. Er was 
zoveel te vertellen en te laten zien over al het 
moois rond Maurvangen:  de stenen van Piet, de 
foto’s van Hans, de vlinders van Leidy, de 
tekeningen van Willie, de korstmossen van 
Anneloes, de vogels van Francien, de 
(water)planten van John en Hanneke, en nog veel 
meer. Heel bijzonder was het muizentrappetje van 
Hanneke (zie foto hiernaast). 



 
De eerste dag stond er onder andere een korte wandeling op het programma. 
Bergschoenen aan, rugzak met eten, drinken, trui, regenjas, muts en handschoenen 
mee (vaste regels binnen de KNNV had ik begrepen). 
We reden een stukje met de auto naar het begin van de wandeling. Na nog geen 50 m 
was een beekje en een aantal kampleden doken er meteen in. Het komende uur werd 
er gewroet, gediscussieerd en geschreven. Ik stond erbij, luisterde en vroeg, want 
nieuwsgierig naar wat ze allemaal vonden was ik wel. 
Toen we, na het eerste beekje geïnventariseerd te hebben, verder liepen, kwamen 
we bij wat drogere grond met rotsen. Weer allemaal andere plantjes en toen werd ik 
voor het eerst gewezen op de korstmossen! Wacht, ik zag alleen maar korstmossen 
om me heen. Hanneke en Marc stonden me geduldig te woord, want ik vroeg de 
oren van hun hoofd; Wat is dit? Is dit nou datzelfde plantje als net? Wat staat daar? 
Bekertjesmos?! Maar dat ken ik!  
 
Een paar jaar geleden op de Veluwe tijdens een 
wandeling met boswachter Vos, maakte ik kennis met 
rood bekertjesmos. Heel bijzonder! Tot mijn verbazing 
bleek het bekertjesmos hier in Noorwegen in 
overvloed voor te komen! Ik was meteen verkocht en 
kon nergens anders meer naar kijken! Die dag maakte 
ik mijn eerste bekertjesfoto (rechts). 
De cladonia’s werden mijn favoriet, maar er waren 
zoveel korstmossen die er zo mooi uitzagen dat ik niet 
kon kiezen en ze allemaal op de foto moest zetten!  
 
Ik heb die 2 weken zoveel geleerd over de natuur in Noorwegen! Maar vooral mijn 
honger naar kennis over korstmossen werd steeds groter en was niet te stillen! Ik 
ging steeds vaker op stap met de kruipexcursies en kwam met zakken vol 
korstmossen weer terug in het kamp. Om dan vervolgens samen met Anneloes uren 

te determineren met behulp van allerlei 
boeken. Of later tijdens het kamp eerst zelf 
met de boeken van Anneloes en Hanneke 
stoeien, om het daarna te laten nakijken. 
 
Nooit gedacht dat ik urenlang mosjes zou gaan 
determineren. Mijn moeder plaagde me er een 
beetje mee. Maar ze vond het erg leuk dat ik 
op een bepaald moment op een vraag van haar 
tegen haar zei: “Nee, heb geen tijd, ik moet 
korstmossen determineren!”  
Heel bijzonder vond ik de aandacht die een 
ieder kreeg tijdens de choc om iets te vertellen 
over “zijn terrein”. Of het nu over vlinders, 
planten of vogels ging. Zo kwam ik ook aan de 
beurt om te vertellen over de 3 soorten 
IJslands mos dat ik had gevonden. Ik legde 
trots de verschillen tussen de korstmossen uit 

en iedereen luisterde en bekeek de mossen. 



 
Op de laatste excursiedag ging ik weer met 
de kruipexcursie mee. Samen met John, 
Hanneke en Marc wilden we op zoek naar 
wat hoger gelegen moerasjes. Voor mij 
hoefden die moerasjes niet zo, maar aan de 
randen daarvan groeide heel veel 
korstmossen en daar ging mij het natuurlijk 
om. 
We waren lekker aan het struinen en nog op 
zoek naar het goede moerasje, toen het tijd 

was om wat te eten. Tijdens de lunch zaten we op een heuvel met heel veel 
korstmossen, het leek wel een grasveld. John vroeg aan mij hoeveel soorten er nu om 
ons heen stonden. We gingen eens kijken en toen bleken er ook veel paddenstoelen 
om ons heen te staan. Precies van die kleine bruine die Hanneke verzamelde! Ik 
noemde de korstmossen die om ons heen stonden bij naam en toen bleek dat ik de 
afgelopen week veel geleerd had. 
 
Bakken met korstmossen met namen op papiertjes gingen mee naar terug naar 
Nederland. Gelukkig was er genoeg plek in de auto! 
 
Eenmaal terug in Amersfoort wachtte de grootste verrassing. In de straat waar ik 
woon, staan een aantal oude stenen paaltjes en toen ik in de eerste week na het 
kamp daar langs liep, viel me voor het eerst in 2 jaar op dat daar iets op groeide. 
Inderdaad. Bekertjesmos!  
 
Ik kijk nu nog regelmatig naar de korstmossen die ik 
heb meegenomen en iedereen die maar vraagt hoe 
mijn vakantie in Noorwegen was, krijgt de mooiste 
mossen van mijn verzameling te zien. 
 
Mijn eerste KNNV-kamp was top! Ik wil alle 
deelnemers van Maurvangen 2008 bedanken voor 
zijn/haar bijdrage daaraan! 
 
 
 



3 Overzicht van de excursies 
 
 
We hebben dankzij onze excursieregelaar Anneloes ter Horst kunnen kiezen uit een geva-
rieerd aanbod aan excursies, dichtbij en verder weg. 
Door het nogal eens natte weer en doordat we met een relatief kleine groep waren, gingen 
niet alle geplande excursies door. 
De elanden-excursie 's avonds laat, georganiseerd op initiatief van Peter Veen, en onder 
leiding van een lokale deskundige, was een groot succes. Iets om te herhalen! 
 
Het onderstaande overzicht is gemaakt door Anneloes. 
 
maandag 4 augustus 2008   1b  Kråkehølen 

 1c  Weg naar Sjødalvatnet 
dinsdag 5 augustus 2008   2a  Sikkilsdalskardet 

 2b  Veentje ten NO van Nedre Sjødalvatnet / ten ZW van 
       Styggemyre 
 2c  Hulderstig 

woensdag 6 augustus 2008   3b  Heimdalvatnet + Bruskardet 
 3c  Waterval Nybrue en verder 

donderdag 7 augustus 2008   4a  Leirungsmyrin 
 4b  Gjendeosen 
 4c  Reinvangen 

vrijdag 8 augustus 2008   5a  Valdresflya hoogvlakte 
 5b  Molflyin 

zaterdag 9 augustus 2008   6a  Russdalen 
 6b  Russdalen + Bessvatnet 
 6c  Bessvatnet 

zondag 10 augustus 2008   7   Jotunheimvegen 
maandag 11 augustus 2008   8a  Kampterrein planten 

 8b  Kampterrein korstmossen 
 8c  Kampterrein tekenen 
 8d  Pannekoeken bakken (gezamenlijk) 
 8e  Elanden-excursie Randsverk 

dinsdag 12 augustus 2008   9a  Lom musea + Ridderspranget 
 9c  Grinningsdalenmyrin 

woensdag 13 augustus 2008  10a  Fågernes museum 
10b  Molflyin net boven boomgrens 
10c  Gjendeosen + Bessheim 
10d  Jotunheimvegen 

donderdag 14 augustus 2008 11a  Rondom Gjendehoe 
11b  Boven camping 
11c  Bessheim + Bessvatnet + Reinvangen 

vrijdag 15 augustus 2008 12a  Sikkilsdalskardet 
12b  Veentjes boven camping 

zaterdag 16 augustus 2008 13a  Veentjes ten noorden van camping 
13b  Langs Sjoa 



4 Vlinderen in Noorwegen 
 
    Leidy van Beek 
 
 
Vlinderen in Noorwegen, dat lijkt niet zo voor de hand te liggen. 
Aan de deelnemers aan het kamp was dat ook wel te merken, want ik was de enige "vlinder-
deskundige". Tussen aanhalingstekens, want ik doe dit pas twee jaar. 
 
Hebben de wegblijvers gelijk? Nee, zeker niet. Onderweg zag ik vele mooie vlinders. En in 
het kamp zelf? Tot mijn verbazing zag ik honderden vlinders, maar wel veel van dezelfde 
soort. 
Ga naar een bergheidegebied, en en bij elke stap die je doet vliegen wel 5 tot 10 heide-
blauwtjes op. Maar welke soort, het valse of het gewone heideblauwtje? De 3 blauwtjes,die 
ik op de foto heb gezet, werden door de leden van de insectenwerkgroep Apeldoorn herkend 
als valse heideblauwtjes. Daar houd ik het dus maar op. 
De tweede soort die op bijna iedere excursie werd gezien, was de bos-eribia. Prachtige 
exemplaren, maar ook geheel afgevlogen vlinders waarvan de vleugels wel leken op een 
kapotte paraplu. 
 
Maar natuurlijk wilde ik ook de in Natura aangekondigde veenbesblauwtje en veenluzerne-
vlinder zien. Daarvoor moet je naar een moeras en dus trok ik mijn laarzen aan en ging ik 
mee met de moerasliefhebbers. 
Terwijl de anderen bijna tot hun knieën door het moeras ploeterden, struinde ik rond aan de 
rand ... en ja,ik ving het veenbesblauwtje! Peter van Veen hielp me bij het determineren. 
De veenbesparelmoervlinder heb ik er niet gezien. Wel vloog met grote snelheid een gele 
vlinder voorbij. Was het de veenluzernevlinder? Ik weet het niet. 
 
Wat heb ik nog meer gezien? 
Hier volgt een klein lijstje: kleine vos, grote parelmoervlinder, bergparelmoervlinder, ring-
oorparelmoervlinder, bosparelmoervlinder, zilvervlek, zilveren maan, gewone dauw-eribia, 
groot koolwitje, veenhooibeestje, icarusblauwtje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 De vogels 
 
 Francien Karsten 
 
 
Het was betrekkelijk stil en rustig wat de vogels betreft in ons koude vochtige kamp in 
Maurvangen. 
De blauwborsten deden hun best rondom de tent, dat wel. Ook vinken en gorzen zagen we 
genoeg. 
 
Gelukkig een drietal waterspreeuwen bij Bessvatnet en tijdens verschillende excursies een 
ruigpootbuizerd; tijdens een autorit naar Beitostølen zijn zelfs drie ruigpootbuizerden gezien. 
Top waren ook twee velduilen in het moerassige hoogveengebied ten oosten van het kamp, 
en de kraanvogels die langs Jotunheimvegen liepen te foerageren. 
En de absolute top was misschien wel een adult mannetje kleinste jager, die met  een einde-
loze staart en elegante vleugelslagen rustig voorbij zeilde, op zoek naar lemmingen op de 
hooggelegen fjell bij Valdresflya. Of anders wel de drie taigagaaien in Lom. 
Op een van de laatste dagen zag we een groep kramsvogels in zuidelijke richting trekken – 
het komend einde van de zomer inluidend. 
 
Twee waarnemingen waren met twijfel omgeven. 
Mensen dachten een parel- of roodkeelduiker te hebben gezien. Het was echter te ver weg 
om nader te onderzoeken. Ik was wat dichterbij en concludeerde dat de vogel een middelste 
zaagbek was. Een andere keer zag ik naar mijn overtuiging een boomvalk vanwege de 
rossige “broek”, maar toen ik in het verslag van Jan Westhuis  las dat hij daar een slechtvalk 
gezien had in 2005, geef ik mijn waarneming graag voor een betere. 
De laatste opmerking die ik wil maken is de waarneming van de beflijster die ik misschien 
vergeten ben in de lijst te zetten. 
Waarnemen blijft met twijfels omgeven, maar als je een foto kan maken, zoals Hans, dan kan 
je, rustig op de laptop kijkend, beslissen dat de betreffende vogel een ijsgors is. Erg handig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sneeuwhoen (†)         Tureluur 
     



Lijst van waargenomen vogels 
 
Blauwe reiger  
 
Knobbelzwaan 
Wintertaling 
Wilde eend 
Brilduiker  
Middelste zaagbek 
 
Ruigpootbuizerd 
Torenvalk 
Smelleken  
Boomvalk (?) 
 
Sneeuwhoen (†) 
Meerkoet 
 
Kraanvogel 
 
Goudplevier  
Tureluur 
Witgatje 
Oeverloper 
Bokje 
Watersnip 
Houtsnip 
 
Kleinste jager 
Stormmeeuw 
 
Houtduif  
 
Velduil 
 
Gierzwaluw 
Boerenzwaluw          
Huiszwaluw              
 

Ardea cinerea 
 
Cygnus olor 
Anas crecca 
Anas platyrhyngos 
Bucephala clangula 
Mergus serrata 
 
Buteo lagopus 
Falco tinnunculus 
Falco columbarius 
Falco subbuteo 
 
Lagopus lagopus 
Fulica atra 
 
Grus grus 
 
Pluvialis apvicaria 
Tringa totanus 
Tringa ochropus 
Actitis hypoleucos 
Lymnocryptes minimus 
Gallinago gallinago 
Scolopax rusticola 
 
Stercorarius longicaulis 
Larus canus 
 
Columba palumbus 
 
Asio flammeus 
 
Apus apus 
Hirundo rustica 
Delichon urbica 
 

Graspieper                
Gele kwikstaart         
Witte kwikstaart        
 
Waterspreeuw          
 
Blauwborst                
Tapuit                        
Beflijster                 
Merel                        
Kramsvogel             
 
Zwartkop                   
Fitis 
 
Matkop                      
Koolmees 
 
Taigagaai                  
Ekster                       
Bonte kraai               
Raaf                          
 
Huismus                   
Ringmus                  
 
Vink                          
Keep                         
Groenling 
Kruisbek 
IJsgors 
Grauwe gors 
 

Anthus pratensis 
Motacilla flava 
Motacilla alba 
 
Cinchus cinchus 
 
Luscinia svecica 
Oenanthe oenanthe 
Turdus torquatus  
Turdus merula 
Turdus pilrus 
 
Sylvia atricapilla 
Phylloscopus trochilus 
 
Parus montanus 
Parus major 
 
Perisorius infaustus 
Pica pica 
Corvus cornix 
Corvus corax 
 
Passer domesticus 
Passer montanus 
 
Fringilla coelebs 
Fringilla montifringilla 
Chloris chloris 
Loxia curvirostra 
Crecarius lapponicus 
Miliaria calandra 
 

 
 



6 Maurvangen als plantenparadijs 
 
 Hanneke den Held 
 
 
Voor iemand die aan planten doet, én aan mossen, én aan korstmossen, én aan padde-
stoelen, is Maurvangen een paradijs. 
Een nadeel is, dat door de noordelijke ligging en grote hoogte er niet ontzettend veel soorten 
zijn. Maar elk nadeel heb z'n voordeel, want dan word je in de veertien dagen die het kamp 
duurt tenminste niet helemaal overspannen van alle onbekende of toch misschien bekende 
soorten . 
 
Hogere of vaatplanten 
De meeste aandacht kregen de gewone, ofwel hogere, ofwel vaatplanten, die elders in dit 
verslag gedegen worden behandeld door John Bruinsma. 
Ik denk onder meer met genoegen terug aan die leuke kleine keverorchissen. En met wat 
meer gemengde gevoelens aan al die zeggen, ook mooi en héél interessant, maar vaak 
moeilijk te determineren, ook omdat er nogal wat bastaarden voorkomen. Uiteindelijk zijn we 
er wel min of meer uitgekomen. Maar verreweg de allermooiste plant vond ik wel het  ge-
wone wilgeroosje, dat zo prachtig paarsrood op ons kampterrein stond te bloeien! 
 
Mossen 
De mossen kwamen tijdens dit kamp niet zo erg aan bod, je kan nu eenmaal niet álles doen. 
Maar ze waren óók heel mooi en interessant. Al die veenmossen met hun prachtige kleuren, 
het flesgroen van Sphagnum cuspidatum, het maïsgeel van Sphagnum lindbergii, het goud-
bruin van Sphagnum fuscum en het wijnrood van Sphagnum magellanicum. 
Verder vielen in het moeras mossen als Paludella squarrosa, het muizentrappetje, en het 
grootbladige sterremos Rhizomnium pseudopunctatum op. En natuurlijk tonnen schorpioen- 
en sikkelmossen, bijvoorbeeld rood schorpioenmos (Scorpidium scorpioides).  
Ik heb het een en ander aan mossen verzameld, maar van determineren komt het op z'n 
vroegst pas in de winter. 
 
Korstmossen 
De korstmossen (symbiosen van schimmels en wieren) hadden in ons kamp hun eigen 
fanclub. Ze zijn in Noorwegen zo prachtig dat je er wel van moet gaan houden! De beeldige 
grijsgroene miniatuurstruikjes van Stereocaulon tomentosum bijvoorbeeld. Of Solorina 
crocea, zeg maar saffraankorstmos, met z'n omkrullende oranje onderkantjes. Of Rhizocar-
pon geographicum, dat als geelzwarte landkaartjes op veel stenen te vinden is. Zomaar een 
paar soorten uit deze overdaad aan fantastische vormen en kleuren. 
Zie de bijdragen van Anneloes ter Horst en Nicole de Winter! 
 
Paddestoelen 
Voor de aardigheid begon ik in dit kamp ook maar eens wat serieuzer aan paddestoelen, 
waarbij ik vooral val voor kleine paddestoeltjes met donkere sporen. Van het een kwam het 
ander. Marc maakte van vier blikjes/blikken, een steen, gazen bakjes en waxine-lichtjes een 
droogapparaatje. Je moet paddestoelen namelijk drogen om ze achteraf te kunnen bekijken. 
Nicole ontdekte in diverse winkels zeer  adequate doosjes met deelvakjes – eigenlijk bedoeld 
om schroeven of in het bijzonder dobbers en vishaakjes en zo in te bewaren – super handig 
om kleine paddestoeltjes in te verzamelen. Ik werd daar heel  blij  én hebberig van. Op de 
terugweg heb ik er in Zweden nog meer van gekocht, en in Stockholm bovendien nog een 
goede Zweedse veldgids voor paddestoelen, in de ramsj. 
Ook de meeste paddestoelen wachten nog op determinatie. Mijn eerste determinaties 
leverden na heel veel gepuzzel om te beginnen twee hele gewone mosklokjes-soorten op: 
Galerina atkinsoniana en Galerina vittaeformis (door sommigen bovendien als slechts één 



soort opgevat), en een iets minder algemene, Galerina pseudomniophila. 
Waarschijnlijk groeiden hier ook twee zeldzaamheden tussen: Omphalina demissa (purper-
trechtertje, een witspoorder) en Hypholoma eximium (Laplands zwavelkopje). 
Maar één vondst is in ieder geval nu al een topper: een piepklein inktzwammetje op oude 
elandpoep, totaal slechts 2 mm groot en ook met ongewoon kleine sporen, totaal onbekend 
in de vakliteratuur. Waarschijnlijk dus een soort die nieuw is voor de wetenschap! Ik heb uit 
de meegenomen keutels nog wat extra exemplaren kunnen opkweken. 
Vreemde hobby hoor, die paddestoelen. 
 
Kranswieren 
Wie aan kranswieren doet komt er bekaaid af: zoals John constateerde slechts één, soort: 
Nitella opaca ofwel donker glanswier ,op een paar plaatsen in ondiep water langs Jotunheim-
vegen. Maar op zich wel leuk op deze hoogte. 
 
Vegetaties 
Planten groeien niet in hun eentje. Ze vormen vegetaties, dat zijn natuurlijke begroeiingen 
waarvan de soortensamenstelling afhankelijk is van de verschillende milieufactoren, zoals 
bodem, vocht, voedselrijkdom en beheer, om maar eens wat te noemen. 
Vooral de enorme variatie in de moerasvegetaties en in de drogere grazige en heideachtige 
fjell-vegetaties vormt een bijna onuitputtelijk onderwerp van natuurstudie en natuurbeleving. 
Ik heb, net als in 2005, van harte ervan genoten, en wil zo weer terug! 
Verderop in dit verslag staat een aantal beschrijvingen van de vegetatie, gemaakt tijdens de 
excursies. 
 
Literatuur 
- Verslag KNNV Zomerkamp Maurvangen, Noorwegen, 2005. 
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7 De korstmossen 
 
 Anneloes ter Horst 
 
 
Wat waren de korstmossen mooi met ons natte weer! 
Er staan aanzienlijk meer korstmossen op de lijst als in 2005. 
Dit zal hoofdzakelijk door twee oorzaken komen: ten eerste had ik meer boeken, waardoor ik 
gedeeltelijk gek werd, elk volgend boek gaf weer een aantal nieuwe mogelijkheden (tamelijk 
gek makend) en ik had dit keer een korstmossenmaatje (Nicole) die zeer vasthoudend en 
kritisch keek. 
Sommige soorten die wel in 2005 voorkwamen en nu niet, zijn misschien anders benoemd; 
dit geldt niet voor Pycnothelia papillaria, ik weet zeker dat ik die de vorige keer heb gevonden 
en nu niet, wellicht zijn we door het natte weer niet op de juiste plekken geweest. 
 
Ik heb de korstmossen niet per excursie gerangschikt, omdat de meeste korstmossen op 
bijna elke excursie weer voorkwamen; ik heb wel aangegeven op welk substraat ze groeien 
(E voor epifytisch, E voor terrestrisch en S voor saxicool, dus op steen). 
Ik heb ook, voor zover het opvallend was, proberen aan te geven of het een korstmos van de 
fjell (F) is, meer beschut in het bos groeiend (B) of specifiek van veengrond (V). 
Verder heb ik nog met * aangegeven welke korstmossen voorkwamen op de steen bij de tent 
van Hanneke en Marc, omdat ik het fascinerend vind wat daar allemaal groeit. 
Het leermos-achtige kuipje met roze soralen dat we daar ook hebben gevonden blijft 
een raadsel. 
 
Literatuur 
De korstmossen zijn op naam gebracht met behulp van:  
 - Moberg/Holmåsen: Lavar. En fälthandbok 
 - Krog/Østhagen/Tønsberg: Lavflora 
 - Wirth: Die Flechten Baden-Württenbergs. 
De  Nederlandse namen komen uit Van Herk/Aptroot: Veldgids Korstmossen. 
 
 

 



Lijst van korstmossen 
 

Korstmos Nederlandse naam Zweedse naam Noorse naam 

Substraat 

G
ebied 

2005 

2008 

Alectoria ochroleuca  Fjälltagellav Rabbeskjeg T F X X 
Bryocaulon divergens  Spärrlav Fjelltag T F X X 
Bryoria fuscenscens Bruin paardenhaarmos Manlav Mørkskjegg E B X  
Bryoria glabra   Glattskjeg E   X 
Bryoria nadvornikiana  Violettgrå tagellav Sprikeskjegg E B X  
Bryoria simplicior  Björktagellav Buskskjegg E B X X 
Cetraria cucullata  Strutlav Gulskjerpe T  X x 
Cetraria delisei  Flikig islandslav Snøskjerpe T  X X 
Cetraria ericetorum*  Smal islandslav Smal islandslav T   X 
Cetraria islandica IJslands mos Islandslav Islandslav T  X X 
Cetraria juniperina  Enlav Einerlav E  X X 
Cetraria nivalis*  Snölav Gulskinn T  X X 
Cetraria pinastri  Granlav Gullroselav E  X X 
Cetraria sepincola  gärdsgårdslav Bjørkelav E B  X 
Cladina arbuscula* Gebogen rendiermos Gulvit renlav Lys reinlav T  X X 
Cladina rangiferina* Echt rendiermos Grå renlav Grå reinlav T  X X 
Cladina stellaris Kerststukjesrendiermos Fönsterlav kvitkrull T B X X 
Cladonia amaurocraea  Stor piggslav Begerpigglav T   X 
Cladonia bellidiflora  Blombägarlav Blomsterlav e/t  X X 
Cladonia cervicornis spp. 
                        verticilata* 

Stapelbekertje  Etasjebeger T   X 

Cladonia cenotea*  Puderlav Meltraktlav    X 
Cladonia coccifera* Rood bekermos Kochenillav Grynrødlav e/t  X X 
Cladonia coniacrea Smal bekermos Mjölig trattlav Stubbesyl e/t  X X 
Cladonia cornuta* Gevlekt heidestaartje Syllav Skogsyl T   X 
Cladonia crispata Open heidestaartje Taggig bäggerlav Traktlav    X 
Cladonia crispata spp. 
                   cetrariiformis 

      X 

Cladonia digitata Vertakt bekermos Fingerlav Fingerbeger e/t  X X 
Cladonia fimbriata* Kopjes-bekermos Naggbägarlav Melbeger e/t  X X 
Cladonia furcata Gevorkt heidestaartje Rislav Gaffellav T   X 
Cladonia gracilis Girafje Stängellav Syllav e/t  X X 
Cladonia macrocea    T   X 
Cladonia pyxidata*  Trattlav Kornbrunbeger e/t  X X 
Cladonia rangiformis* Vals rendiermos  tuegaffel T   X 
Cladonia subulata* Kronkelheidestaartje Hornbägarlav Hornlav e/t  X X 
Cladonia sulphurina  Trasig pöslav Fausklav T  X X 
Cladonia turgida*  Sväll-lav Narreskjell T  X X 
Cladonia uncialis Varkenspootje Pigglav Pigglav T  X X 
Coelocaulon aculeatum Gewoon kraakloof Hedlav Groptag T F X X 
Ephebe lanata  Trådlav  S  X X 
Haematomma ventosum  Vindlav  S F X X 
Hypogymnia 
                  intestiniformis 

 Korallblåslav  S  X X 

Hypogymnia alpicola  Fjällblåslav     X 
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos Blåslav Vanlig kvistlav E   X 
Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos Pukstockslav Kulekvistlav E B X  
Icmadophila ericetorum  Vitmosslav  V F X X 
Lecidea silacea  Ockraröd skivlav  S  X X 
Lecidea lithophila  Rostskivlav  S   X 
Melanelia exasperata  Vårtig sköldslav Vortelav    X 
Melanelia olivacea  Snömärkeslav Snømållav E B X X 
Melanelia panniformis*  Finflikad sköldslav Blokkrinslav S   X 
Melanelia stygia  Svart sköldslav Blankkrinslav S   X 
Nephroma arcticum  Norrlandslav Storvrenge T B X X 
Nephroma parile*  Bårdlav Grynvrenge T   X 
Parmelia saxatilis Blauwgrijs steenschildmos Färglav Grå fargelav S   X 
Parmelia sulcata Gewoon schildmos Skrynkellav Bristlav E B X X 
Peltigera aphtosa  Torsklav Grønnever T B X X 
Peltigera canina Groot leermos Filtlav Bikkjenever T  X X 
Peltigera didactyla Sordieus leermos Styverlav Smånever T  X  
Peltigera malacea*  Matt filtlav Mattnever T  X X 
Peltigera polydactyla  Trevarlav Fingernever T   X 
Peltigera venosa  Åderlav Kalknever T  X  
Peltigera praetextata  Fjällig filtlav Skjellnever T   X 
Phaeophyscia sciastra  Mörk kranslav Stiftrosetlav    X 
Pycnothelia papillaria  Papill-lav  S F X  



Pseudephebe pubescens  Stentagel Vanlig steinskjeg S  X  
Pseudevernia furfuracea Purper geweimos Gällav Elghorns;av E   X 
Psoroma hypnorum  Skållav Skjellfiltlav    X 
Rinodina milvina  Krimmerlav     X 
Rhizocarpon 
                geographicum* 

Gewoon landkaartmos Kartlav  S  X X 

Solorina crocea  Saffranslav Safranlav T F X X 
Sphaerophorus fragilis  Sprödlav Grå korallav T   X 
Sphaerophorus globosus  Korallav Brun korallav    X 
Stereocaulon 
                   condensatum 

Stuifzandkorrelmos  Sandsaltlav T   X 

Stereocaulon 
                dactylophyllum 

 Korallpåskrislav Fingersaltlav T   X 

Stereocaulon 
                     vesuvianum 

Grof korrelloof Spretig påskrislav Skjoldsaltlav T  X X 

Stereocaulon pasquale*  Påskrislav Vanlig saltlav T   X 
Stereocaulon saxatile  Klipp-påskrislav Grå saltlav T   X 
Stereocaulon 
                   tomentosum* 

 Luddig påskrislav Lodnesaltlav T   X 

Thamnolia vermicularis  Masklav Makklav T F X X 
Umbilicaria cylindrica  Strållav Frynseskjold S  X X 
Umbilicaria deusta Hunebed-navelmos Svedlav Stiftnavlelav S   X 
Umbilicaria hyperboria*  Nordlig navellav Vanlig navlelav S  X X 
Umbilicaria polyphylla*  Glatt navellav Glatt navlelav S   X 
Umbilicaria polyrrhiza  Bronsnavellav Kobberlav S   X 
Umbillicaria vellea  Grå navellav Lys navlelav S  X  
Usnea hirta Bleek baardmos Luddig skägglav Glattstry E   X 
Usnea subfloridana Gewoon baardmos Kort skägglav Piggstry E B X  
Xanthoparmelia 
                        centrifuga 

 Vinterlav  S  X X 

Xanthoparmelia 
                        conspersa 

Granietschildmos Kaklav siftsteinlav S  X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Cetraria nivalis 
 



8  De vaatplanten (en kranswieren) 
 
 John Bruinsma m.m.v. Hanneke den Held 
 
 
De soortenlijst van de vaatplanten (in de bijlage bij dit verslag) volgt Lid (2007). Daarnaast is 
vooral uitgebreid gebruik gemaakt van Mossberg & Stenberg (2003). Ook de Zweedse 
excursieflora van Krok & Almquist (2004) werd wel gebruikt. Voor deze flora’s waren twee 
lijsten met vertaalde Noorse/Zweedse woorden aanwezig, zodat ook de tekst gebruikt kon 
worden. Een bijzonder handig, in de rugzak passend, tot de bergflora beperkt boekje is 
Nilsson (1995), met foto’s, tekst en sleutels.  
 
In het kamp is gebruik gemaakt van een streeplijst die van tevoren gemaakt was op basis 
van de soortenlijst van het Maurvangen-kamp in 2005. Deze soortenlijst is soms onderweg al 
ingevuld, soms in de middagpauze en dan ’s middags aangevuld, en soms na de excursie.  
Nadeel van een streeplijst is dat je wellicht blijft hangen bij de (eventueel soms foutieve) 
namen van 2005, voordeel is dat de lijsten veel vollediger worden ingevuld dan wanneer alle 
namen moeten worden opgeschreven. Nog een voordeel is, dat het maken van de tabel in 
het kampverslag veel vlugger en systematischer gaat.  
Er zijn verschillen tussen de lijsten van 2005 en 2008. De voornaamste oorzaken zijn:  

• bovengenoemde grotere volledigheid als gevolg van het gebruik van een streeplijst; 
• er is in 2008 minder aandacht besteed / geloof gehecht aan variëteiten; 
• in 2005 is een kalkrijker en soortenrijker gebied (Rondane) bezocht; daarheen was in 

2008 geen excursie; 
• er is in 2008 meer aandacht besteed aan waterplanten; 
• er zijn in 2008 meer pogingen gedaan om wilgen en havikskruiden te determineren. 

De determinaties zijn niet alle even betrouwbaar. Zo is bijvoorbeeld verwarring blijven 
bestaan over Salix hastata en phylicifolia.; 

• determinatieverschillen; minstens de volgende verschillen vallen op (aantal = aantal 
keren genoemd in excursieverslagen): 
  
 2005 2008 
Cirsium heterophyllum (C. helenioides)   3 12 
Carex paupercula (C. magellanica, C. irrigua)   3 12 
Harrimanella hypnoides(Cassiope h.) 10   2 
Gentiana nivalis 10   2 
Luzula multiflora ssp. frigida   2 13 

 
Opmerkingen bij de soortenlijst 
Lijst 7 (moerassen Jotunheimvegen) is de dag na het kamp nog aangevuld met de gegevens 
van een excursie van Hanneke den Held, Marc Schmitz en Willie en John Bruinsma.  
Aan lijst 8a (kampterrein) is vooral tijdens de rustdag gewerkt; daarnaast is hij geregeld 
aangevuld.  
Lijst 12b (moerasjes en plasjes ten noorden van de camping): niet alle ruderalia zijn hier 
genoteerd.  
 

Literatuur 
- Lid, Johannes & Dagny Tande Lid (2007). Norsk flora. 7th rev. ed. Edited by Reidar Elven. Det 
Norske Samlaget, Oslo.  
- Krok, Th.O.B.N. & S. Almquist (2004). Svensk Flora. Bearbetad av Lena Jonsell & Bengt Jonsell. 
Liber AB, Stockholm. 
- Mossberg, Bo & Lennart Stenberg (2003). Den nya nordiska floran. Wahlström & Widstrand, 
Stockholm. 
- Nilsson, Örjan (1995). Nordisk fjellflora. Reidar Elven. J.W. Cappelens Forlag a.s., Oslo.  



Kranswieren 
 
Op twee plaatsen langs de Jotunheimvegen (aanvulling op exc.7a) is een kranswier 
gevonden. Het betreft Nitella opaca, in Noorwegen een van de algemeenste kranswieren 
(Langangen, 2007): 
- Nitella opaca. 17-8-2008. Nedre Sanddalsbäcken (een rivier, ter plaatse matig stromend) 
die uit Sandddalstjernet (een meer) komt. 61� 19’ 26,5” NB; 8� 54’ 19,7” OL. Met 
Myriophyllum alterniflorum, Sparganium angustifolium/hyperboreum, Subularia aquatica, 
Ranunculus reptans en Callitriche palustris. Nitella opaca groeit ook in het meer zelf.  
- Nitella opaca. 17-8-2008. Meer, zonder naam op de kaart, ten noorden van Jotunheim-
vegen. 61� 19’ 16” NB; 8� 56’ 32” OL. Met Potamogeton alpinus. 
Het herbariummateriaal is gedeponeerd bij Anders Langangen, de Noorse kranswier-
specialist. 
 

Literatuur 
- Langangen, Anders (2007). Charophytes of the Nordic countries. Saeculum ANS, Gan (N).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twee top-soorten, onaanzienlijk, maar in Nederland uiterst zeldzaam resp. verdwenen: 
links Listera cordata (kleine keverorchis), rechts Subularia aquatica (priemkruid) in vrucht, in 

Nederland voor het laatst in 1881 gevonden 
 



9 Vegetatiebeschrijvingen 
 
 John Bruinsma m.m.v. Hanneke den Held 
 
 
Excursie 2b, ten noordoosten van Nedre Sjodalsvatnet (ten zuidwesten van 
Styggemyre) 
Vegetatiezonering rond het 'zonnedauw-meertje':  
• Vrijwel ongewijzigd t.o.v. 2005. 
• Aantal korstmossen op de wat hogere bulten erbij gevonden (zie korstmossenlijst). 
• In de zuid-hoek van het meertje een zeer ondiep, kaal en modderige gedeelte met veel 

Carex livida en verder Scorpidium scorpioides. 
 
Excursie 4a, Leirungsmyrin, zuidelijke deel 
A. Vegetatie drogere, min of meer horizontale gedeelte: microreliëf met mooi isodiametrisch 
bulten- en slenkenpatroon (door vorstwerking; op de bulten o.a. veel Antennaria dioica, in de 
slenken veel Nardus stricta; langs de randen en in slenken ook Betula nana en Salix div. sp., 
verder soms Geum rivulare en Juncus trifidus. 
B. Moerasvegetatie: 
a) Overgang van rotsondergrond naar natter moeras met o.a. Carex canescens (curta), C. 

nigra, Eriophorum angustifolium en Comarum palustre. Deze wijzen op invloed van 
mineraalrijke bodem, evenals de mossen Rhizomnium pseudopunctatum, Drepanocladus 
spec. en Calliergon cf. sarmentosum. 

b) Natter en voedselarmer moeras op diepste punt met vooral Carex rostrata, verder Erio-
phorum angustifolium.  

c) Weer wat mee richting tegenoverliggende helling: iets droger moeras met o.a. Carex 
paupercula (magellanica), C. limosa, Paludella squarrosa, Calliergon cf. giganteum, 
Rhizomnium pseudopunctatum en Drepanocladus spec. (weer minerotrofer).  
In zowel a als c bovendien soms “eilandjes” veenmos: plaatselijke bultvorming. 

d) Verder hellingopwaarts nog meer invloed van water dat oppervlakkig en vanuit iets dieper 
opkwelt vanuit de helling met o.a. kwelvlies in plasjes en smalle stroompjes (een ervan 
verdwijnt in gat onder het veen!); met veel Carex chordorrhiza en Scorpidium scorpioides; 
verder o.a. Carex nigra, Trichophorum cespitosum, Riccia cf. latifrons en multifida, ook 
wat Carex canescens, Comarum palustre en wat veenmoseilandjes, hier en daar Betula 
nana, Salix sp. en Viola palustris.  

  
Excursie 4c, omgeving Reinvangen 
De rivier heeft een pH van 4,8. De oever gaat abrupt over naar de rivier, en vormt een droge 
hei met hier en daar plasjes. Hier is ook een bosje met berken die zeer lijken op Betula nana 
x pubescens (verzameld). Hoger op de helling is bos met weinig variatie in de ondergroei. 
Op het parkeerterrein ook ruderalen zoals Artemisia vulgaris enz. 
 
Excursie 5a, Valdresflya  
De helling is hier soortenarmer en droger dan die van vorige excursies. Het aspect wordt 
bepaald door Juncus trifidus. Ook de oevers van de watertjes zijn relatief arm aan soorten. 
Alle soorten zijn minder ver ontwikkeld dan op lagere hellingen. 
 
Excursie 7, Jotunheimvegen 
Langs de meeroever in het dal groeien o.a. Equisetum fluviatile, Eriophorum scheuchzerii, 
Ranunculus reptans en Subularia aquatica, in het diepere water Isoetes lacustris. 
De veenhellingen vlak langs het meer zijn door het afstromende water relatief mineraalrijk, 
wat zich uit in het voorkomen van o.a. Parnassia, Menyanthes, Comarum, Carex pauciflora 
en C. echinata. 
De hogere veenhellingen- en vlakten hebben uitgestrekte vegetaties met Carex rostrata, C. 



paupercula, C. lasiocarpa, C. saxatilis, C. rotundata (en hybriden van C. rotundata met C. 
rostrata en C. saxatilis). In het riviertje dat hier loopt en in een verderop gelegen meer groeit 
Nitella opaca (zie ook eerder). 
 
Excursie 9c, Grinningsdalenmyrin 
Aan de westzijde een flauwe, venige maar relatief mineraalrijke, soortenrijke helling met o.a. 
veel Carex capillaris en verder Carex capitata, Parnassia enz. 
Aan de voet hiervan een vlak veen met o.a. Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. chordorrhiza, C. 
paupercula, C. livida, Eriophorum angustifolium, Pedicularis palustris, Comarum palustre en 
Menyanthes trifoliata. 
In een droge greppel langs de weg, dus mineraalrijk, bijvoorbeeld soorten als Carex micro-
glochin en Juncus castaneus en J. triglumis. 
In Grinningsdalen langs de beek en in de plassen o.a. Hippuris vulgaris, Potamogeton alpi-
nus, Sparganium hyperboreum en natans, en Utricularia minor.  
 
Excursie 10b, Molflyen tot rand boomgrens 
• In het berkenbos onder andere Orthilia secunda en Listera cordata. 
• Op/net boven de ‘boomgrens’ een plateau met mooie natte vegetaties, o.a. met veel 

Carex capillaris, verder o.a. Carex dioica, C. buxbaumiii, C. atrata, C. atrofusca, C. ros-
trata, C. vaginata, Parnassia, Pinguicula vulgaris enz.  

• Veen vlak ten noorden van de camping met o.a. Carex lasiocarpa en C. rostrata.  
 
Excursie 12b, moerasjes en plasjes ten noordoosten van de camping 
Bij de camping zijn veel kleine moerassen. Deze kunnen erg verschillen. Misschien speelt 
toeval bij de vestiging een grote rol. Bovendien vertonen ze ook vegetatieverschillen over de 
lengte en over de breedte. De kant dicht bij een rots kan/zal weer anders zijn dan waar de 
oever vlak is.  
De daken van de huisjes op het nieuw aangelegde huisjesterrein zijn gemaakt van gras-
zoden die kant en klaar worden gekocht. Ze bestaan voor een groot deel uit Elytriga repens 
(Kweek). Is dit de eerste commerciële toepassing van Kweek?  
 
Excursie 13a, Staurhagen en Hosketjønning 
Er is een aantal verschillende moerasjes, moerassen en plasjes, o.a. een met grote velden 
Carex lasiocarpa. Er is er ook een met een modderzone met Carex livida. Mooie zoneringen 
met aan de rand hoogveenbulten. Ook veenwallen en “veenverzakking”. In het bos o.a. 
Cicerbita alpina en veel Listera cordata.    
 
Literatuur 
- Dierssen, K. Vegetation Nordeuropas. Eugen Ulmer, Stuttgart 1996. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

John in z'n element ...        ... evenals Willie



10 Gletsjers en fjorden, gesteenten en stenen 
 
 Piet Hollander 
 
 
IJs en gletsjers 
We waren in Maurvangen in een gletsjerdal, en op 1000 m hoogte, wat invloed heeft op het 
klimaat. 
De eerste ijstijd begon al zo'n 600 miljoen jaar geleden, wat tot gevolg had dat verschillende 
bekkens zijn volgeschoven met morene-materiaal. Dit materiaal is vaak ook weer versteend. 
Er zijn over een lange tijd verschillende ijstijden geweest. Hoe hoog de bergen waren in de 
tijd daarvoor, is slechts gissen. De hoogte van ons dal was ca. 2500 m, en hoe hoog was de 
berg dan in die tijd? 
Het pakket ijs van 2000 m (Nederlanders schrijven wel 3000 m) moet toch die laag van zeg 
2500 m of dikker hebben weggeschoven. Want de bodem bestaat nu uit gabbrogneis, en 
grabbo en graniet zijn dieptegesteenten. Deze dieptegesteenten worden gevormd op de 
grens van de aardkorst en het diepere vloeibare magma, maar ook bij vulkanisme en dan 
“slechts” op enkele kilometers diep. Grabbo is basisch, en graniet is zuur. Is gabbrogneis 
door de metamorfose zuur geworden? Door het regenwater dat er voortdurend overheen is 
gestroomd zou je namelijk verwachten dat de pH (zuurgraad) van het water hoger is dan 4. 
En je hebt dus de vraag “hoe diep is diep?” En tevens de vraag van de werkelijke dikte van 
de laag die is weg geërodeerd in een tijd van ca. 300 miljoen jaar. 
 
Het simpele gezegde bij de ijstijd is, dat het ijs uit het noorden kwam. Ik heb wel eens mijn 
leermeester tegengesproken die dat veronderstelde over een bepaalde gletsjerafdruk, omdat 
ik wist waar het noorden lag en dat was een hele andere richting! Tegenwoordig denk ik dat 
de gletsjerstroom zich helemaal niets aantrekt van het noorden, maar dat de massa, de druk 
en de snelheid van het ijs allemaal tezamen een rol spelen. We hebben dit allemaal kunnen 
zien aan ons grote gletsjerdal met dwars daarop het schoolvoorbeeld van een u-vormig 
gletsjerdal (Sikkilsdal), dat loopt van west naar oost. 
Er zijn nog twee artikelen over gletsjerijs bij Kloosterhaar; het ene zegt dat het ijs uit het 
noordwesten kwam, het andere uit het zuidoosten. Misschien is er een verrassende conclu-
sie te trekken? Deze materie is dus niet zo eenvoudig. 
 
Metamorfe gesteenten 
Metamorfe gesteenten zijn het gevolg van metamorfose: structurele en/of mineralologische 
verandering van magmatische, metamorfe of sedimentaire gesteenten. Dit vindt plaats gedu-
rende een zeer lange tijd, onder hoge druk en temperatuur. De temperatuur kan variëren van 
150 tot 700 oC, de druk van 2 kb (kilobaar) tot en met 12 kb. 
Het Baltische schild bestaat voor bijna 100% uit magmatische en metamorfe gesteenten; 
slechts een fractie is sediment, en dan nog niet allemaal mariene afzettingen. 
 
Fjorden 
Een fjord is een door een gletsjer uitgeslepen dal, dat  – waar het de zee bereikt – dieper is 
dan het niveau van de huidige zeebodem. De gletsjer trok als het ware de rotsen uit zijn 
bedding. Waar de fjord in zee uitkomt, ligt een drempel van gesteente (morene). Na de ijstijd 
rees het peil van de zeespiegel, en de oprijzing van het kustland hield hiermee geen gelijke 
tred. Het lijkt nu of de see met lange armen het land insteekt. 
De wanden van een fjord zijn dikwijls steil. Hun u-vorm getuigt van een hard en weerstand 
biedend gesteente. Maar er komen ook zachte glooiingen voor, en wel daar waar zachte 
sedimenten of metamorfe gesteenten gemakkelijk afbreekbaar waren. Rivieren hadden in de 
tijden voor de vergletsjering vaak al hun weg door deze gemakkelijk eroderende zones ge-
baand, zodat de gletsjers hun dalen daar slechts verder hoefden uit te diepen. Hoe hoger de 
omringende bergen en hoe dikker het ijspakket, des te dieper de fjord. De Sognefjord bereikt 



zelfs een diepte van 1300 m beneden het huidige zeeniveau. De Oslofjord is in grote lijnen 
ontstaan langs noord-zuid verlopende breuklijnen. In de zo gevormde slenk bleven vrij 
zachte sedimentgesteenten lang voor erosie gespaard; ten gevolge van de glaciatie werden 
ze echter voor een belangrijk deel opgeruimd. 
In Noorwegen heeft het begrip fjord een ruimere betekenis dan hier. Men rekent er ook 
“normale” wijde zeearmen toe, zoals de Vestfjorden, maar ook veel meren, bijv. de Tyrif-
jorden. De Noorse meren zijn vaak oude gletsjerdalen; ze zijn soms zeer groot en diep en 
kunnen u-vormige profielen hebben. Het diepste meer is het Hornindalsvatn in de Nordfjord, 
dat ruim 50 km2 groot en 514 m diep is. 
Glaciale afzettingen die een dam opwierpen en de uitstroming van water verhinderden, 
hebben vaak aan de vorming van meren bijgedragen. Wanneer in het Noors een zaaknaam, 
bijv. fjord, wordt verbonden met een eigennaam, dan krijgt de zaaknaam de uitgang “en”, dus 
het wordt Tyrifjorden. En zo wordt ook “bre” = gletsjer “breen”, dus bijv. Jostedalsbreen. 
 
Stenen 
Aan stenen hebben we gezien: gabbro, gabbrogneis, kwarts (al dan niet met mangaan), 
pegmatiet (kristallijn van veldspaat), epidoot, olivijn, epidoot-chloriet, micaschist en fylliet. 
In Lom was er ook nog thuliet en myloniet (zeer fijn gemalen metamorfe steen) te zien. 
 
Tot slot 
Als je bedenkt dat er in Noorwegen vlak na de laatste ijstijd geen vegetatie was, mag je 
aannemen dat er door de explosieve groei van korstmossen en mossen, samen met erosie-
effecten, een enorme rijkdom aan hogere planten is gekomen, bijna 3000 soorten. 
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Piet neemt de bergen en dalen, gesteenten en stenen in ogenschouw



11 Onze zusterorganisatie in Noorwegen: Norges 
 Naturvernforbund (NNV) 
 
 Peter Veen 
 
 
Reeds in 1914 werd onze Noorse zusterorganisatie NNV, de Noorse Vereniging voor Natuur-
behoud, opgericht. NNV is nauw verbonden met Friends of the Earth, een internationale 
milieu-organisatie en is lid van INFORSE-Europe. NNV telt 30 medewerkers. Er zijn 28.000 
leden die als vrijwilligers binnen NNV actief zijn. 
Opvallend is dat NNV 4 keer haar naam wijzigde in de nu bijna honderdjarige geschiedenis. 
Sinds 1965 wordt het tijdschrift Norsk Natur uitgegeven. En in 1967 werd een jeugdorgani-
satie opgericht (Natur og Ungdom). Er zijn 155 lokale groepen verspreid over het land. 
Iedere twee jaar houdt men een nationale vergadering; het bestuur bestaat uit 23 leden. 
NNV heeft een interessante website: www.naturvern.no/engl/ 
 
Opvallend zijn de vele buitenlandse activiteiten van NNV met een staf van zes personen. Zij 
publiceren zelfs een Engels jaarverslag op de website. Ik ontleen de volgende activiteiten uit 
het jaarverslag 2007: 

• SPARE is een energie-project dat in 16 landen wordt uitgevoerd met 3.000 scholen 
en 130.000 scholieren; 

• milieu-groepen in Noordwest Rusland: dit project is gericht op milieu-organisaties in 
deze regio en richt zich bijvoorbeeld op de invloed van oliepijpleidingen op het milieu 
en de invloed van verouderde kernreactoren; 

• SPARE projecten worden ook uitgevoerd in Rusland, Macedonia, Oekraïne, Centraal 
Azië, Caucasus en Moldova; 

• zonne-energie in Kroatië: trainingprojecten worden uitgevoerd om de toepassing van 
zonne-energie te stimuleren; 

• water- en milieuprojecten in Togo en Nigerië, Afrika: er loopt in dit land een project om 
water te zuiveren via zonne-energie en om een bewustwordingsproces voor olie-
verontreiniging op gang te brengen. 

 
De fondsen voor deze projecten komen meestal van de Noorse overheid. 
Opvallend is wel dat natuurbehoud weinig aandacht krijgt in deze projecten. Dat kan ons 
verbazen, maar heeft waarschijnlijk te maken met de prioriteiten die de Noorse overheid stelt 
voor buitenlandse projecten. 
 
 
 



12 Brandende liefde 
 
 Marc Schmitz 
 
 
Een vlammend verleden 
Regelmatig blijk ik de jongste deelnemer in een KNNV-kamp, en dat is een gemengd 
genoegen.  Het streelt natuurlijk de ijdelheid de jongste te zijn (een paar jaar terug 
was ik zelfs “het kind”), maar met het stijgen der jaren vraag je je ook af wat de 
toekomst is als de kampsamenstelling qua leeftijdsopbouw ieder jaar een jaartje 
ouder wordt.  Gelukkig vormen de zomerkampen hierop een uitzondering: en er 
waren in ons kleine kamp toch nog drie “kinderen”. 
In dit kamp bleek overigens dat ondanks mijn “jeugdige” leeftijd mijn kamp-historie 
tegelijk de langste was – voor mij was het een verrassing dat Piet niet al sinds de 
vroege steentijd meegaat. 
Dit verleden schept verplichtingen  er wordt namelijk veel vastgehouden aan 
tradities en gewoonten – maar waaruit bestaat de KNNV-kamp-kanon dan wel? 
Tot zo’n 40 jaar geleden waren de KNNV-kampen echte familiekampen, en verzorgd!  
D.w.z. een keukenstaf, keukentent, fouragemeester, gamellen, corvée en vaak ook 
georganiseerd vervoer in de vorm van een afgehuurde bus, en natuurlijk een 
vrachtauto voor de reusachtige keukenuitzet. Kampen waren er in de mooie 
uithoeken van Nederland, en in het nabije buitenland*.  Gekampeerd werd er “bij de 
boer”, dus meestal gewoon in een idyllisch gelegen hooiweide. 
In die tijd ontstond er onder de toen wat jongere, avontuurlijker deelnemers de 
wens om ook eens iets te organiseren in de wat verderweg gelegen buitenlanden, en 
in een wat losser verband dus zonder alle verplichtingen van de “verzorging”.  In die 
geest waren er namelijk al wel Hemelvaart- en Pinksterkampen, geen centrale 
verzorging, kleine tentjes en weinig “organisatie”.  Zo was er 35 jaar geleden een 
beroemd “Schotland-kamp” (ik weet het niet zeker, maar wellicht was dit het eerste 
echte “zelfverzorgingszomerkamp”), daarna Cap Frehel/Bretagne, 
Rauland/Noorwegen, Dolgellau/Wales en daarna steeds meer, en vervolgens ook 
meer keuze in de bestemmingen.  Ook deze zelfverzorgingskampen waren niet zelden 
bij de boer, of vaker zelfs “niet direct bij de boer” dus een eind lopen voor het water 
en met een gegraven “plee”, of anders op zeer primitieve campings.  Deze kampen 
waren een breuk met de traditie, en waren bij uitstek de kampen voor de wat 
avontuurlijker deelnemers die eens wat meer/anders wilden, vaak gezinnen met niet 
te kleine kinderen. 
Toch waren er bijna van de start af aan bepaalde tradities: een caravan of camper 
bijvoorbeeld was een grote uitzondering, de norm was eigenlijk een beige katoenen 
Carl Denig- of Sleetent.  Een avondbespreking was er ook vanaf het begin, maar de 
“sjok” was een stuk losser georganiseerd.  Aangezien “travelling light” niet ongewoon 
was, was er een meer decentrale “sjok” en was “sjok” niet alleen chocolade maar ook 
koffie, of thee of zelfs soep of wijn – de traditionele gamellen en gasbranders zijn 

                                                 
*  Bij mijn weten vond het laatste verzorgde kamp plaats in 1985, bestemming Torgny (Z-België).  Dit 

kamp had een 80-tal deelnemers (incl keukenstaf), en besloeg dus een reusachtig terrein, met een 
enorme “convo” om ook met z’n 80-en gezamenlijk te kunnen eten. 



pas van later tijd.  Een andere traditie was overigens het kampvuur: als de 
mogelijkheden het maar eventjes toelieten was er een serieus kampvuur.  Niet 
zozeer een traditie was, maar vooral door de praktijk ingegeven: de auto niet naast 
de tent – als je in een mooie hooiweide kampeert dan wil je niet graag dat het na 
twee weken eruit ziet als verkeersplein Hoevelaken, en is het een klein bosweitje dan 
zet je de auto beter niet op die schaarse grazige vlakke plekjes.  Vanaf het moment 
dat er meer caravans en camper komen wordt dit gebruik ondergraven, en wanneer 
er ook op (niet gereserveerde) delen van een camping wordt gekampeerd wordt het 
zelfs onhoudbaar om aan deze “traditie” hard vast te houden.  Omgekeerd: de 
traditionele “convo” d.w.z. de centrale tent bestond de eerste jaren niet; zelfs in 
een berucht zomerkamp in Andorra (met nachtelijke sneeuw) was er geen convo*.  
In de praktijk blijkt dat ook te gaan, en dan wordt dat kampvuur weer een stuk 
aantrekkelijker/nuttiger, en als de nood echt hoog is, is er altijd wel caravan met een 
grote luifel, of een schuur waar je onderdak kunt vinden. Ooit was er, met name in 
de verzorgde kampen, een zekere “blauwe-knoop” traditie (waarbij dan wel vooral in 
het geniep alcoholische dranken werden genuttigd); in de zelfverzorgingskampen 
werd met deze traditie gelukkig snel gebroken, al was het maar omdat het zelf-
verzorgen ervoor zorgt dat ieder zijn eigen foeragemeester is. 
Goed beschouwd is dus de echte traditie van de KNNV-zelfverzorgingskampen het 
avontuurlijke, verkennende karakter, en daarbij juist het breken met de vaste 
tradities. 
 
Een vurig verlangen 
Niet zozeer om ook maar enige traditie hoog te houden – uit voorgaande mag 
duidelijk zijn dat ik naar het anarchistische nijg: met tradities moet je (kunnen) 
breken – maar gewoon omdat ik het leuk vind ben ik een groot voorstander van een 
kampvuur, groot of klein.  Als je een beetje stevig stookt dan heb je een convo 
nauwelijks nodig.  En als het terrein het toelaat dan is een klein vuurtje bij de tent 
ook leuk om bijv. worstjes of een forel op te roosteren.  Een mooi groot vuur heeft 
voor de “sjok” slechts een groot nadeel: je verstaat niet wat er aan de andere kant 
gezegd wordt – de kolom met hete lucht werkt als efficiënt geluidscherm, dus 
zolang er nog iets zinnigs gezegd wordt blijft het beter koud. 
Soms zijn er bedenkingen tegen vuur.  Als het erg droog is, is dat natuurlijk meer 
dan terecht.  Is het echter niet erg droog, en wordt het vuur niet in de directe 
nabijheid omgeven door droog gras, blad of andere vlot brandende materialen, dan is 
er qua brandgevaar eigenlijk niks te duchten.  Dat niet alleen, het is dan in het 
algemeen verstandiger om een rest-vuur uit te laten branden: een goed vuur doof je 
niet eenvoudig, en een smeulend vuur kan nog heel lang weer opflakkeren terwijl een 
rest-vuur snel opbrandt; een gloeiende kern kan zolang er geen storm opsteekt geen 
kwaad. 
En dan de natuur: moet dat hout niet gewoon verteren?!  Ja, en nee!  Gewoon verval 
geeft een groot aantal van organismen leefruimte, oude brandplekken bieden 
evenwel ruimte voor een beperkter aantal gespecialiseerde organismen. Het gaat 
daarbij vooral om mossen, en meer nog om paddestoelen.  Soms is er zelfs een 
                                                 
* In plaats daarvan waren er wel uiterst onhandige, en vooral ook grote pleetenten, die dus op hun beurt 

weer voor een transport-probleem zorgden 



“dubbele bodem”: zo is er een mosklokje (Galerina, een paddestoel) dat alleen groeit 
op oude brandplekken in (hoog)veen.  Sommige soorten vestigen zich snel op een nog 
duidelijk als zodanig herkenbare brandplek, andere doen er langer over; je vindt de 
oude brandplek dan pas door dieper in de bodem te wroeten – de paddestoel weet 
dus beter.  Geheel andere organismen profiteren soms ook:  de as bevat de 
mineralen uit het hout, maar dan geconcentreerd.  Ik heb al meegemaakt dat iedere 
ochtend de vuurplek geheel schoon was omdat paarden de as hadden opgelikt als 
was het een liksteen. 
Tenslotte: mag het maar zo, en hoe staat het met de CO2?  Of het mag, hangt van 
de locale omstandigheden en regels af.  Als de locale bewoners, bosbouwers of 
trekkers ook vuurtjes maken, waarom zal je het dan beter weten.  In Scandinavië 
maakt een vuurtje onderdeel uit van het “Almansrecht”: je mag hout verzamelen, 
zelfs kappen, om een vuur te kunnen maken (met de gedachte dat je onderweg in 
het veld moet kunnen overleven), net zo als je overal bessen en paddestoelen mag 
plukken. Een en ander natuurlijk binnen grenzen van redelijkheid (is vuur 
bijvoorbeeld in een natuurreservaat verboden, dan is er gewoonlijk wel in een aantal 
vuurplaatsen voorzien). 
En dan de CO2: ook dat valt mee!  Als je zoveel vuur zou stoken dat de aanwas van 
de hoeveelheid brandhout het verbruik niet kan goedmaken, dan zit je fout.  
Echter, vuurtjes met mate zijn CO2-neutraal: in de nieuwe aanwas van brandhout is 
de CO2 vastgelegd die je bij het verbranden weer vrijmaakt.  Zou het vuur zijn 
verterende werk niet doen, dan verteert de natuur het hout zelf, en daarbij komt 
dezelfde hoeveelheid CO2 vrij. 
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