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Følblom Scorzoneroides autumnalis 

• Korleis kjenner vi arten? 

• Kor finst han i landet vårt og i verda 

elles? 

• I kva for miljø veks han?  

• Variasjon (varietetar/underartar) 
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Korleis kjenner vi arten? 

Fleirårig korgplante med 
gule tungekroner som er 
5-tanna i enden. Dei ytre 
tungene har ei raud 
stripe på undersida. 
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Korleis kjenner vi arten? 

Frukta med fnokk utan 
skaft, med fjørstrålar 

• Frå E-Flora BC: Electronic Atlas of the Flora 
of British Columbia 
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Korleis kjenner vi arten? 

Fjørnerva blad, samla i 
grunnstilt rosett. Blada 
er smale og oftast 1-2 
gonger fjørdelte og 
snaue eller med nokre 
ugreina hår. 
 
Stengelen oftast greina 
med et par skafta korger. 
 
Stengel/korgskaft har 
berre små skjel-liknande 
blad. 
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Kor finst følblom i landet vårt  

og i verda elles? 

 

Kart frå Hultén 1971 
Vanleg i heile 
Fennoskandia, litt meir 
sjeldsynt i nord. 
Frå låglandet til opp i 
mellomalpin (1600 moh. i 
Lom (Oppland)) 
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Kart frå Hultén & Fries 1986 

Heimleg i Europa og Vest-Asia; innført, 

kulturspreidd i Nord-Amerika  
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I kva for miljø veks følblom? 

• Lite kravfull når det gjeld jordsmonn 

 

• Finst i mange ulike eng-liknande plantesamfunn:  

strandenger, beitemark, tun, plenar, open gras- og 

urterik skog, setervollar, ymse skrotemark, i fjellet 

også i tidlege snøleie. 
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Variasjon (varietetar/underartar) 

• Variabel og formrik art 

• Lid & Lid (2005) reknar med tre varietetar: 

1. Vanleg følblom (var. autumnalis) – dei vanlege 

låglandstypane. 

2. Fjellfølblom (var. taraxaci) – lågvaksen fjellform 

med lite flika blad. Skaft med berre ei korg med 

svarthåra korgdekke. 

3. Kystfølblom (namnlaus!) – langhåra kystform 

 
Artsdatabanken har berre med dei to første som 

bakkefølblom (ssp. autumnalis) og fjellfølblom (ssp. 
borealis) 


