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Vitenskapelig navn: Lemna minuta Kunth 
Norsk navn: Dvergandemat 
Familie: Araceae - Myrkonglefamilien1 
 
 
Artsbeskrivelse 
Dvergandemat Lemna minuta er en svært liten, frittflytende vannplante (lemnide). Planten er morfo-
logisk sterkt redusert og består av en flat, flytende bladskive (‘frond’) med en rot som går ut fra det 
såkalte nodepunktet på undersiden (figur 1). Bladskivene er 0,7-2(-4) mm lange og bredt ellipseformet i 
omriss (figur 2). Fra noden går det én enkelt, oftest svært utydelig, nerve omlag halvveis ut mot fronten 
av bladskiven. Fronten kan være avrundet eller noe tilspisset. Rota selv er uten rothår og ofte ikke mer 
enn 10-20 mm lang. Den har en avrundet rothette ytterst og rotas ytre del er ofte krokbøyd. 
 

 
Figur 1. Dvergandemat Lemna minuta. En samling bladskiver fotografert i gjennomfallende lys. Det er 
typisk for arten at bare få skiver henger sammen. Bladskivenes omriss kan beskrives som en ‘superellipse’ 
(Piet Hein). Skala 1 mm med 1/100 mm delstreker. Materiale fra Østensjøvannet, Oslo. 5X forstørret. 
Foto: ©Birna Rørslett. 
 
Bladskivene har en lys grønn farge med et svakt blåskjær i. Dette sees neppe på enkeltindividene, men 
blir mer tydelig når dvergandemat danner tettere kolonier. I motsetning til mange arter i slekta får 
dvergandemat ikke rødlig pigmentering verken på over- eller underside av bladskivene. I norsk materiale 
har bladskivene utviklet seg seint i vekstsesongen og til dels funnet grønne i oktober/november etter at 

 
1  Tidligere regnet til en særskilt familie Lemnaceae – andematfamilien 
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f.eks. andemat L. minor har sunket til bunns eller stor andemat Spirodela polyrhiza har løst seg opp i 
turioner (figur 3). Det er usikkert om en slik sein sesongutvikling er typisk for dvergandemat. 
 

 
Figur 2. En samling bladskiver. Det nokså symmetriske omrisset fremkommer tydelig. Materiale fra 
Østensjøvannet, Oslo. 4X forstørret. Foto: ©Birna Rørslett. 
 

 
Figur 3. En bladskive av dvergandmat med enkelt datterskudd (venstre) og en turion av stor andemat 
Spirodela polyrhiza (høyre). Skala 1 mm med 1/100 mm delestreker. Materiale fra Østensjøvannet, Oslo. 
5X forstørret. Foto: ©Birna Rørslett. 
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Ved basis av bladskiven ligger det to ynglelommer, en på hver side, hvor nye datterskudd genereres og 
etter hvert blir til nye, adskilte planter. Oftest henger bare én av disse datterskuddene fast i morplanten. 
Stundom kan en bitteliten blomst dannes fra ynglelommen. Disse blomstene er svært reduserte og består 
av 1-2 støvbærere, én griffel og et lite svøpblad. Det er ikke sett blomstring på norsk materiale og da 
selvsagt heller ikke fruktutvikling. Dvergandemat produserer heller ikke turioner (vinterskudd). 
 

Økologi 
Dvergandemat forekommer gjerne i mindre vannforekomster med et tydelig næringsrikt (eutroft) preg. 
Den vokser i diker, grøfter, kanaler og i bukter av innsjøer, men foretrekker nokså stille eller svært 
sakteflytende vann. Arten har vist seg å være svært vekstkraftig og i stand til å utkonkurrere stedegne 
andematarter, f.eks. andemat L. minor, eller andre flyteplanter som Azolla spp.  (Ceschin et al. 2016a, 
2016b, Paolacci et al. 2016, 2018). 
 
Bruk av dvergandemat til rensing av avløpsvann og fjerning av tungmetaller er vurdert (Ceschin et al. 
2020). 
 

Utbredelse 
Dvergandemat stammer fra de amerikanske kontinentene (Landolt 1986) og ble påvist i Norge så sent 
som i 2019. Den ble identifisert i kulturer av andematsamfunn innsamlet i Østensjøvannet, en velkjent rik 
plante- og fuglelokalitet ved Oslo (Rørslett 2020).  
 

   
Figur 4. Dvergandemat har fått en stor utbredelse i Europa og på de amerikanske kontinentene. Arten er i 
aktiv spredning i varmere strøk. Norsk utbredelse (venstre; artskart.no hentet 1.10.2020) og på verdens-
basis (høyre; Rørslett 2020). 
 
Dvergandemat er påvist også i Sverige (Ryman & Anderberg 1999), men foreløpig ikke i Danmark (Schou 
et al. 2017). På de britiske øyene har arten spredt seg nesten eksplosivt i nyere tid (Leslie & Walters 1983, 
Lucey 2003). Det samme gjelder kontinentale deler av Europa (Ceschin et al. 2016a, Rørslett 2020). 
Andematartene spres lett med fugler, båttrafikk og vannstrømmer (CABI 2019, Coughlan et al. 2010). 
 
Om dvergandemat er i stand til å holde seg i vårt land er selvsagt uvisst, men med tanke på klima-
endringene kan det ikke utelukkes at arten kan få en adskillig større utbredelse i sørlige deler av Norge. 
Dvergandemat er da også nevnt blant mulige problemplanter i et fremtidig varmere klima (Hallstan 2005, 
Hussner 2012). 
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Synonymer 
Dvergandemat Lemna minuta har gått under en rekke synonymer i årenes løp: 
 Lemna abbeviata (Hegelm.)Hegelm. 
 Lemna minima Chev. 
 Lemna minima (Hegelm.) Phil. ex Hegelm. [nom.illeg.] 
 Lemna minuscula Herter 
 Lemna valdiviana Phil. var. abbreviata Hegelm. 
 Lemna valdiviana Phil. var. minima Hegelm. 
 

Hovedkjennetegn 
Dvergandemat Lemna minuta kan kjennes igjen på følgende trekk;  
 frittflytende bittesmå grønne bladskiver, 0,7-2 mm lange og 0,5-1 mm brede, mer sjelden opptil 4 

mm lange 
 omrisset av bladskivene er nokså symmetrisk og gjerne ellipseformet (‘superellipse’), fronten kan 

være svakt tilspisset 
 bladskivene har en enkelt rot på underskiven som går ut fra et festepunkt (node) i bakre del av 

skuddet  
 bladskivene har bare én nerve som går fra noden omlag halvveis ut mot fronten av skuddet 
 det dannes datterskudd fra ynglelommer i bakre del av bladskiven 
 det henger sjelden mer enn 1 datterskive fast i morplanten 
 rødlig pigmentering utvikles ikke, hverken på over- eller underside av bladskivene 
 
Når det gjelder andemat generelt er det viktig å ta med samtlige nevnte kjennetegn for å nå frem til en 
sikker identifikasjon. Det kan være nødvendig å dyrke plantene (i små kar) over tid for å se på deres 
eventuelle turiondannelse eller pigmentering. Ha alltid med i betraktningen at det kan være flere enn 
én art i et andematsamfunn der prøver er hentet.  
 

Forvekslingsarter 
Å identifisere andemat til art kan være en svært krevende oppgave. Andematartene bør helst studeres på 
populasjonsnivå og gjerne dyrket i kultur. Det at andematartene er så morfologisk reduserte gjør identifi-
seringen vanskelig, simpelthen fordi det er så få robuste kjennetegn å anvende. Bladnervene og antall 
røtter fra noden er viktige diagnostiske kriterier. Bog et al. (2020) har en nøkkel til andematfamilien på 
verdensbasis, og Rørslett (2020) har en nøkkel til de påviste artene i Norge. Rydman & Anderberg (1998) 
supplerer med en nøkkel hvor flere svenske adventive arter er tatt med. Selv den mest oppdaterte og 
omfattende nøkkelen (i Bog et al. 2020) kan likevel føre til store feilbestemmelser om ikke spredningen av 
kjennetegnene i den studerte populasjonen tas i betraktning. 
 
Dvergandemat Lemna minuta hører til seksjonen Uninerves (Landolt 1986). Som navnet antyder har 
artene her bare én nerve i bladskiven, mot 3-7 i resten av slekta. Nerven går fra nodepunktet og knapt 
1/2 frem mot fronten av bladskiven. Den er ofte være særdeles vanskelig å se uten god belysning. 
Dvergandemat har stundom noen små papiller langs midtnerven, noe som gjør at bladskivene ser ut til å 
ha en svak kjøl. Enkelte floraverk f.eks. Mossberg & Stenberg (2018) legger stor vekt på denne karakteren, 
men i praksis er den upålitelig og kan ikke brukes til sikkert å differensiere dvergandemat fra andre av 
slektningene.  
 
Generelt er bladnervene hos Lemna utydelig og dermed nokså vanskelige å se, i motsetning til slektene 
Landoltia og Spirodela (Rørslett 2020). Det trengs kraftig motlys og sterk lupe, helst en binokularlupe 
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med 20-40X. Ofte er det lettest å se nerver på bladskivene som er i ferd med å gå i oppløsning. Levetiden 
for den enkelte bladskive er nemlig ofte kort, bare 4-5 uker, så det vil alltid være eksemplarer i en 
populasjon som nettopp er døde. Om nødvendig kan plantematerialet farges slik at nervemønsteret 
bedre kommer frem, men dette er en omstendelig prosess som involverer fjerning av klorofyll og 
destruksjon av stivelse, før fargestoff kan settes til. Landolt (1986) gir en god beskrivelse av en velprøvd 
fremgangsmåte, men én av ingrediensene (laktofenol) er siden i praksis fjernet fra markedet. Glyserin i 
kombinasjon med melkesyre kan delvis erstatte laktofenol. Alternative metoder for preparatfarging kan 
finnes i mikroskoplitteraturen. Det anbefales å prøve seg frem. Natriumhypokloritt kan også være en 
reagens for å frilegge andematenes bladnerver. 
 
Artene tilhørende slektene Spirodela og Landoltia (ikke sikkert påvist i Norge, men funnet i Sverige) har 
alltid tydelige nerver, gjerne minst 5-11, og har 2-30 røtter i et knippe fra noden. Disse kjennetegnene 
sikrer at artene ikke kan forveksles med noen arter av Lemna. Småvokste skudd av Landoltia punctata 
kan dog bli omlag like liten som en stor dvergandemat, men vil alltid ha minst 2 røtter. 
 
Dvergandemat Lemna minuta kan tenkes å bli forvekslet med turioner av stor andemat Spirodela 
polyrhiza. Disse turionene er omtrent like store som bladskiven på en dvergandemat og har et elliptisk 
eller nyreformet omriss. Turionene av strengandemat Lemna turionifera er ofte bare 1 mm, stort sett 
nokså sirkulære i omriss. Felles for turionene fra begge arter er at de aldri har røtter og også mangler 
nerve. Turionene av stor andemat har som regel et tydelig rødlig anløpet ‘navlemerke’ på den ene siden 
(se figur 3). Dette merket mangler på turionene av strengandemat. Floraverkene nevner sjelden 
turionene i sine bestemmelsesnøkler. 
 
Om det er vanskelig å finne bladnervene sikkert, så kan opplagt dvergandemat Lemna minuta forveksles 
med små individer av andemat L. minor (jfr. Ceschin et al. 2016b). L. minor har ofte et tydelig skjevt 
omriss av bladskivene og det henger oftest flere bladskiver sammen, så planten danner små flak. Roten 
av L. minor kan bli godt over 10 cm lang, mens L. minuta har sjelden lengre rot enn ca. 2 cm. 
 
Dvergandemat Lemna minuta har ofte blitt blandet sammen med den nordamerikanske arten L. 
valdiviana; den sistnevnte er ikke funnet i vårt land, men rapporteres nå fra europeiske land. L. valdiviana 
har i likhet med L. minuta bare én nerve, men denne går lenger ut mot bladspissen (3/4 mot 2/3 hos L. 
minuta), er ofte tydelig, og bladskivene er spissere og tynnere. Bladskivene kan flyte noe under vann-
overflaten slik at plantene finner en mer skyggefull nisje i flytebladsamfunnet (Armstrong 2011). Mange 
bilder angivelig av L. minuta funnet på internett er i virkeligheten av L. valdiviana. 
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