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Vitenskapelig navn: Sparganium gramineum Georgi 
Norsk navn: Sjøpiggknopp 
Familie: Typhaceae* - Dunkjevlefamilien 

 
 
Artsbeskrivelse 
Sjøpiggknopp Sparganium gramineum er en storvokst vannplante med lange, smale flyteblad 
(nymphaeide). Disse bladene er oftest bare 1-2 mm brede, men kan bli flere meter lange og er flate i 
tverrsnitt, dvs. har ingen kjøl som de andre artene i slekta.  
 
Blomsterstanden er forgreinet og bærer mange små, runde hann- og hunnaks. Hannhodene sitter 
ofte tett sammen, mens hunnaksene har avstand seg imellom (figur 1). På hovedstengelen er det 3-6 
hannaks, mens sidegreinene har 1-4. Hunnaksene består av 2-6 på hovedstengelen og 1-4 på side-
greinene. Det nederste hunnakset kan være stilket og har et støtteblad med forstørret, bredere 
basis. Hver sidegrein har et liknende støtteblad som ofte er lenger og kan stå i en bue. Støttebladene 
er bredere enn flytebladene (figur 2) og kan bli 3-5 mm brede med en utvidet og hinnekantet basis. 
 

 
Figur 1.  Blomstrende sjøpiggknopp Sparganium gramineum.  Sterkt kroket hovedstengel i blomster-
standen og sidegreiner med hann- og hunnaks. Nedre hunnaks på hovedstengel og på alle side-
greinene har støtteblad som er bredere enn flytebladene. Fra Evja, Grue. Foto: ©Birna Rørslett. 

 
* tidligere ført til en særskilt familie Sparganiaceae 
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Figur 2. Blomstrende sjøpiggknopp med sterkt 
kroket hovedstengel i blomsterstanden og side-
greiner med hann- og hunnaks. Nedre hunnaks  
på hovedstengel samt alle sidegreinene har 
støtteblad, og man ser tydelig hvordan støtte-
bladet er utvidet ved basis. Foto: ©Birna Rørslett. 

Figur 3. De lange, svært smale flytebladene av 
sjøpiggknopp ligger tett i tett på vannoverflaten. 
Det er typisk for arten at flytebladene ligger pent 
og pyntelig side om side. Foto: ©Birna Rørslett. 

 

Økologi 
Sjøpiggknopp forekommer i oligotrofe og mesotrofe innsjøer, og vokser oftest på silt- eller mudder-
bunn. I vårt land finnes den mest i skogssjøer i grensetraktene mot Sverige, samt i noen kroksjøer og 
sideløp langs Glomma gjennom Hedmark. Lite er kjent om artens økologiske nisje da faglitteraturen 
som omhandler sjøpiggknopp er svært sparsom, og det lille av opplysninger som finnes spriker i be-
tydelig grad.  
 
Samuelsson (1934) og Glück (1936) angir sjøpiggknopp som typisk for oligotrofe innsjøer, mens f.eks. 
Kurimo & Kurimo (1981) hevder at den trives i mesotrofe lokaliteter. Haugen (1993) påpeker at de 
norske forekomstene langs Glomma alle har et preg av næringstilførsler fra jordbruk. 
 
Forveksling med hybridene kan være en viktig grunn til at opplysningene om artens økologi diver-
gerer. Lilieroth (1950) fant at nord-skånske innsjøer med sjøpiggknopp også huset hybriden 
Sparganium x longifolium (rapportert under navnet S. simplex f. longissimum).  
 
Planten overvintrer ved hjelp av jordstengelen som også fungerer som spredningsenhet i tillegg til 
fruktene.  
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Utbredelse 
Sjøpiggknopp er en art med østlig utbredelse i Nord-Europa og tilstøtende deler av Russland. Flere 
nærbeslektede arter finnes i Nord-Amerika. I Norge finnes arten i østlige deler av Hedmark og 
kanskje også i Østfold.  På grunn av hybridisering med andre arter i slekta er det noe uklart hvordan 
den faktiske utbredelsen er. 
  

  
Figur 4. Utbredelse av sjøpiggknopp i Norge (artskart.no, hentet 12.11.2018) (venstre) og på nordlig 
halvkule (Hultén og Fries 1986) (høyre). Det norske utbredelseskartet inkluderer trolig hybridfunn og 
usikre observasjoner. 
 

Synonym 
Sparganium friesii Beurl., S. natans auct. non L. 

 
Rødlistestatus 
Sjøknopp Sparganium gramineum er vurdert som sårbar (VU) på grunn av begrenset utbredelse og 
nedgang i habitatkvalitet (Solstad m.fl. 2021). 
 

Hovedkjennetegn 
Sjøpiggknopp kjennetegnes ved følgende karakter: 
 lange, flate og svært smale flyteblad, ofte bare 1-2 mm brede 
 lang, forgreinet blomsterstand med mange små hann- og hunnaks 
 hovedstengel og sidegreiner har hannaks nokså tett samlet i toppen, med hunnaksene i god 

avstand nedenfor 
 stengel og blomsterstand krummet i en S-form 
 fruktene har et bøyd eller bakoverkrummet nebb 
 

Forvekslingsarter 
En greinet blomsterstand skiller sjøpiggknopp fra alle andre piggknopparter, unntatt 
kjempepiggknopp Sparganium erectum og hybridene med henholdsvis flótgras S. angustifolium og 
rankpiggknopp S. emersum. 
 
Kjempepiggknopp er en stor og grovvokst plante, med svært brede blad (opptil 30 mm) med kvass 
kjøl, mangler oftest flyteblad, og har grove sidegreiner i blomsterstanden med sikksakk-form og en 
lang rekke hann- og hunnaks. Sjøpiggknopp har svært smale flyteblad, mangler sikksakk-formen på 
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sidegreinene og har bare få hunnaks på hver grein. Ofte har sidegreinene bare få (1-2) tettsittende 
hannaks.  Blomsterdekkbladene har svart parti mot spissen hos kjempepiggknopp, mens sjøpigg-
knopp mangler dette. 
 
Viktigste kilder for feilbestemmelser for sjøpiggknopp er utvilsomt de to hybridene S. x longifolium 
(rank- x sjøpiggknopp) og S. x speirocephalum (flótgras x sjøpiggknopp). Disse to er beskrevet i egne 
faktablad og begge kan lett tas for å være den egentlige sjøpiggknopp, inntil man finner de avvikende 
kjennetegnene. Først og fremst har hybridene en større og grovere blomsterstand, bredere flyteblad 
og viktigst av alt, tydelig misdannet eller feilslått fruktutvikling. Hybridene med delvis fruktsetting 
viser stor variasjon i fruktenes utforming, samt utseende på griffel og arr, som gjerne veksler mellom 
å likne snart den ene, snart den andre av foreldreartene, selv i samme hunnaks. I likhet med hva som 
er kjent for andre vannplanteslekter, kan piggknopphybrider finnes langt utenfor foreldreartenes 
forekomstområde. S. x longifolium opptrer f.eks. i Telemark (Norsjø) og S. speirocephalum angis i Lid 
& Lid (2005) å forekomme sporadisk på Østlandet og i Finnmark. 
 
Er plantene uten blomsterstand eller frukt, så er det bare bladkarakterene som kommer til an-
vendelse. Er flytebladene bredere enn 3 mm eller har kjøl, så er dette ikke sjøpiggknopp. Meterlange 
smale flyteblad som er 3-4 mm brede tyder på flótgras S. angustifolium, er de bredere og har klare 
tegn til kjøl under så er rankpiggknopp S. emersum eller en av hybridene nevnt ovenfor hovedkandi-
dater. Fjellpiggnopp kan ofte kjennes på den mer gulgrønne fargen og tenderer dessuten til å være 
mindre i vekst enn de øvrige nevnt ovenfor. Flytebladene er bredere enn hos sjøpiggknopp og langt 
kortere, mindre enn 1 m. 
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