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Sprikesnøgras Phippsia concinna (Th.Fr.) Lindb. 
Rødlistet 2010 som sårbar (VU) 

Først beskrevet i 1869 fra Svalbard  (1868) av Thore M. Fries  som Catabrosa 
concinna. Funnet på Knutshø av Carl Johan Lindeberg og E. Haglund 1897. 
Beskrevet av Lindeberg som Phippsia concinna. Materiale samlet på Knutshø 
1835 av Mathias Numsen Blytt bestemt til sprikesnøgras i 1917 av Harry Smith. 



Sandfjellet i Forollhogna nasjonalpark  

Sprikesnøgras vokser i nord- og østvendte våtsnøleier i baserike fjell. 

Vil gjerne ha smeltevatn rundt «beina» i vekstsesongen, som ofte bare 
varer fra midt august til midt september. 



Nordre Knutshø 13.8.2011 

 Snøgrasene kan forekomme i tette bestand, men aldri over store areal. 



Concinna: den harmoniske, elegante. 

Sprikende småaks – enblomstrete med en pollenknapp. Lange, smale og 
elegante blad, foldete og baugformete. Bladslirehinne spiss A-tak-
formet.Rustrød farge på strå og også blad ved basis. Strå nedliggende ved 
basis, men så med en tydelig knekk opp. Kan bli opp til 10 cm høy på 
fastlandet. 



Vanlig snøgras Phippsia algida (Sol.) R.Br. 
Algida: den som vokser kaldt. Bare ca. 5 cm, tett, kompakt. Ofte nokså 
nedliggende. Lyst grønn farge på stengel og blad. Blad brede, foldete 
med baugspiss. Sammenknepne, lyse aks. Tverr bladslirehinne.  Rosett 
litt  som en «kvervil». Først funnet på John Phipps Svarbard-eksp. 1773. 
Som sprikesnøgraset rødlistet 2010 som sårbart (VU). 



Dalbusjøhøgda i Forollhogna 27.8.2011 

Phippsia concinna ssp. algidiformis! Mellomform beskrevet av Harry 
Smith fra innsjøen Isengälta sør for Helagsfjället i 1914.  Svært typisk 
østover i utbredelsesområdet, dvs. Forollhogna (som her i 
Dalbusjøhøgda), Storskarven, Kjølifjellet og ved riksgrensen. 



Kvalitativt skille i blomsten.  Her frukt, forblad og inneragn. 
Bilder fra Elven, Blyttia 1986 

A, B: algida: Stor eggformet frukt som kryper ut av mellom agnene. Glatt inneragn og forblad. 
Små ytteragner fjernet her, men sitter gjerne lenge på. 

C, D: concinna: Smal spoleformet og godt gjemt frukt. Tydelige tenner på inneragn (og ofte på 

forblad). Dette er et helt sikkert skille, sees i håndlupe. Små ytteragner faller tidlig av. 

E, F: algidiformis: Mellomstor frukt, tydelige  hår på inneragn (nedre kant dessverre klippet 
vekk ved kopiering over til power point, ble vist i lysbildeserien i foredraget. Se neste bilde). 

 

 





Utbredelse i Norge. Artskart lest november 2014 

Er regnet som sørlig unisentrisk i Norge. Kommer igjen på Bjørnøya, Svalbard 
og Grønland. 

Nylig registrert to belegg i O fra Hatten og Gryttind i Hattfjelldal, Ove Dahl 
1908, bestemt av E. Lundström i 1917. Bryter det unisentriske mønsteret. 



Akse Knutshø – Forollhogna- riksgrensen 

Etter årtusenskiftet har undertegnede «fotfulgt» snøgrasene fra Knutshø 
over Leirtjønnkollen og Brattfonnhø, gjennom Forollhogna nasjonalpark, 

Storskarven i Holtålen/Røros, Kjølifjellet på grensa til Tydal og til 

riksgrensa i Skardølfjella. Røde prikker = sprikesnøgras. 
Se artikkel i Blyttia 70: 173-203  (nr. 3 2012). 



Fra Knutshø med utsikt mot Snøhetta …. 

Stort snøleie på Nørdre Knutshø 



… gjennom Forollhogna nasjonalpark 

Sprikesnøgras registrert på 13 fjell i nasjonalparken hittil, også 
i sjølve Hogna (NV for toppen).  



… over Storskarven SØ for Killingdal-gruva 

Først funnet her av søstrene Thekla Resvoll og Hanna Resvoll-
Holmsen i 1918. Gjenfunnet i 2011. 



… Kjølifjellet i tett tåke og ingen sikt 

25.8.2011: Gikk en hel dag på kompasset uten å se noen ting 
av fjellet, men ….. 



… sprikesnøgraset dukket opp! 

Gikk inn i  tre daler på kompasset og fant arten alle tre 
stedene. 



… til veis ende i Skardøra .. 

.. med utsikt mot vakre Helagsfjället og den kunstige Sylsjön. 
Her fant Harry Smith mye algidiform sprikesnøgras i 1914-19. 
Nå er det bare noen strå igjen på svensk side. Klimaendringer 
har smeltet breen i Helagsfjället og tørket ut sprikesnøgras-
lokalitetene. 



På en gabbrostripe i granitten opp for Sylsjön .. 

… blir snøleiene lovende; våte og med leire tytende opp 
mellom steinene.  (10.9.2011). 



.. og her er det fortsatt litt sprikesnøgras igjen 

.. nokså puslete etter regnvær med påfølgende frost 
(10.9.2011). 



Blåurdfjellet (Blåola) NV for Forollhogna 25.8.2011 

Østvendt våtsnøleie. Her har det helt fram til 2001 ligget 
oversomrende snø i bunnen der det nå er fargerik mose. De siste 
årene har all snø forsvunnet tidlig. Dermed har mosen etablert seg. 



Slik så det ut så lenge snøflekken lå. 

Det var pene bestand av sprikesnøgras. 



Nå har mosene inntatt snøleiet der det før var snø. 

Sprikesnøgraset er trengt ut (noen strå nederst i bildet). 



Sprikesnøgras i tørr mose 

Her overlever det ikke lenge 



Neste suksesjonstrinn. 

Lysegrønt, «kvervilformet» vanlig snøgras har tatt over. 
Heller ikke det vil overleve mange tørkesomrer her. 



Enda verre når snømosene Anthelia  vandrer inn! 

I de blågrå, seige mattene vokser bare musøre Salix herbacea og 
jøkelstarr Carex rufina. 

Dette scenariet er nokså vanlig østover i Forollhogna og i 
Storskarven. Likevel: Enn så lenge lever sprikesnøgraset i vår 
landsdel. 




