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rigdomme på netop denne lokalitet. Man 
må se frem til, at rydningen fortsætter 
således, at stedet kan opnå karakter af 
tidligere tiders vældeng. 

Vinteren 2015-16 har Naturstyrelsens 
folk gjort en større indsats i at rydde for 
opvækst langs kysten på Hammeren. 
Fokus har været lagt på at begrænse den 
omsiggribende spredning af Rynket rose. 
Men også det efterhånden tætte krat 
i Guldkilden har man taget fat på, og 
det har straks givet fine resultater i 
botanisk henseende. 

Måske Tue-Star
Forsommeren 2016 kunne jeg således 
notere mig nogle star-tuer, der umisken-
deligt tydede på en mindre bevoksning af 
Tue-Star Carex caespitosa. Dog var der 
en karakter i blomsterstanden, et for langt 
nedre støtteblad, der gjorde, at jeg i første 
omgang tvivlede på artsbestemmelsen. 

Jeg har derfor søgt og fået hjælp til be-
stemmelsen af botanikerne Ole Lyshede 
og J.C.Schou, der bekræfter arten, dog 
således, at tuerne netop på grund af det 
forlængede støtteblad måske snarere er 
et krydsningsprodukt mellem Tue-Star 
og Almindelig Star Carex nigra eller 
Stiv Star Carex elata, hvilket dog gør 
fundet endnu mere interessant. 

Genfundet
Tue-Star er ikke registreret på Bornholm 
i nyere tid, og ifølge Arne Larsens Born-
holms Flora fra 1956 skulle den være 
”Meget sjælden” med kun en henvisning 
til, at Warming havde noteret den i Hund-
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semyre i begyndelsen af 1900-tallet. 
Som bekendt er der netop i Hundsemyre 
både under 1. Verdenskrig og 2. Ver-
denskrig blevet gravet store mængder 
tørv, så arten er uden tvivl blevet bort-
gravet i denne forbindelse. 
Dens foretrukne voksepladser er ”våd 
næringsrig bund i kær og på vældenge”. 
I Bergstedts Flora fra 1883 er der hen-
visninger til, at den ”før i tiden” er ble-
vet noteret fra ”sumpene syd for Rønne, 
Kjæret i Poulsker og Nexø Mose”, 
lokaliteter, der for længst er tørlagt og 
opdyrket. 
Reelt har der således ikke i de seneste 
mindst 100 år været kendskab til, at 
Tue-Star mere voksede på Bornholm før 
her i foråret 2016, hvor arten blev (gen)
fundet i den for skyggende opvækst 
netop ryddede Guldkilde på Hammeren. 
Forekomsten af Tue-Star i Guldkilden 
kan derfor anses for at være et sær-
deles flot resultat af den store indsats, 
Naturstyrelsen har påbegyndt for at få 
genskabt de tidligere tiders store natur-

Fig. 1. Guldkilden med tuer af Tue-Star

Fig. 2. Høje tuer af Tue-Star

Fig. 3. Tue-Star i blomst


