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Orkideer har alltid fascinert mennesker.
Deres fargeprakt og spesielle blomsterformer skiller orkideene fra alle
andre plantegrupper. Noen tror at det ikke finnes slike vakre orkideer i den nordnorske
naturen, men det gjør det. Omtrent 27 viltvoksende arter er kjent fra Nord-Norge.
Her stifter vi nærmere bekjentskap med noen av disse.
rkideer i Nord-Norge» er tittelen
på en bok vi ga ut i 2010. Når
man først skal skrive en bok om planter
i nordnorsk natur, kan det virke overraskende å velge orkideer som tema.
«Det kan da ikke være mange arter her i
det kalde nord?» Men jo da, det er det.
Orkidéfamilien, eller marihandfamilien
som den også er kjent som, rommer så
mye mer enn de tropiske orkideene som
selges som stueplanter. I Nord-Norge
finner vi blant annet hardføre orkideer
som primært vokser over tregrensa,
storvokste orkideer som trives i frodig
varm lauvskog, og ørsmå orkideer som
vokser på næringsfattige kystmyrer.
Overalt hvor man går i landsdelen kan
man finne orkideer.
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Orkideene har de mest avansert oppbygde blomstene av alle karplanter. De
er spesialisert for insektspollinering, og
tilpasset spesifikke insekter som
bestøvere – for å sikre best mulig
spredning av pollenet. Samtidig har
enkelte orkideer utviklet triks for å lure
insektene. Noen orkideer (kun flueblom i
Norge) er så flinke til å imitere hunn-

insekter at hanninsekter tror de kan pare
seg med blomsten. I deres forsøk på å
pare seg får de plassert polliniet, posen
med pollen, på hodet. Denne tar de med
seg til neste blomst. Andre orkideer
lokker til seg insekter ved hjelp av lukt
og farge, men deres nektarier er tomme,
det vil si at insektene flyr derifra uten
mat, men med polliniet festet på hodet.
Hele en tredel av verdens orkidéarter
lurer insektene på denne måten.
Andre orkideer har et ærligere forhold til
sine bestøvere. De tilbyr nektar godt
gjemt i nektarier som kun én eller noen
få insektsarter får tak i – takket være
sine spesialiserte munnpartier, for
eksempel en lang sugesnabel. Disse tre
bestøvningsteknikkene, koblet med samevolusjon som en drivende mekanisme,
har ført til at orkideene har hatt en
rivende utvikling. I dag utgjør de en av
de mest artsrike plantefamiliene på
jorden.
Siden mange orkideer har tilpasset seg
ett eller et fåtall insekter som bestøvere,
er utbredelsen deres i stor grad be-

grenset til de områdene hvor disse
insektene forekommer. Noen foretrekker
enger, andre foretrekker spesielle typer
skog, mens atter andre igjen foretrekker
myr. Felles for de fleste av orkideenes
leveområder er kravet til næringsrikt
jordsmonn. Relativt få orkideer, spesielt
i tempererte og boreale strøk, vokser i
næringsfattig jord.
Orkideenes frø er svært små, og har
derfor svært lite næring med seg. Det
gjør at spirende orkidéfrø trenger rask
tilgang til næring utenifra. Mange
orkideer får næring gjennom å etablere
en sopprot, det vil si et samspill med
sopphyfer som vokser i jordsmonnet.
Gjennom denne rota får planten tak i
mineraler som den trenger for vekst.
Noen orkideer har sluttet å investere
energi i klorofyllproduksjon. Siden de
ikke kan produsere sukker gjennom
fotosyntese, trenger de heller ikke lys.
De lever ofte i skyggefulle habitater.
Slike planter kalles gjerne
mykoheterotrofer. Gjennom sopproten
får de da både sukker og mineraler.
Dette er gjerne næring som soppen har
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fått gjennom en sopprot med en annen
plante, for eksempel et tre i nærheten. På
denne måten snylter mykoheterotrofene

på andre planter, uten å være i direkte
kontakt med dem.

I Nord-Norge som ellers i verden finner
vi de fleste orkideene i næringsrike
naturtyper. Dette betyr at vi finner flest
arter i regioner med baserike bergarter
som dolomitt eller ulike skifervarianter.
Slike regioner er Salten, Ofoten, indre
midt-Troms, Karlsøy, Storfjord, Nordreisa, samt deler av Alta og Porsanger
kommuner. I noen kommuner i Salten
kan en finne rundt 20 av de 27 nordnorske orkidéartene.
Enkelte arter stiller ikke så store krav til
voksestedet. Flekkmarihand, grønnkurle
og småtveblad er arter som kan treffes
nesten overalt i landsdelen. Andre arter,
som krever spesielle voksesteder, finner
vi kun noen få steder i Nord-Norge.
Eksempler på slike arter er fuglereir,
sibirnattfiol og svartkurle. Vi gir her en
omtale av noen arter som samlet gir et
godt bilde av mangfoldet av orkideer i
nordnorsk natur.

I Nord-Norge vokser flueblomen utelukkende i de fire kommunene Gildeskål,
Beiarn, Bodø og Fauske i Nordland. Den
vokser bare på kalkrike berg, bakker og
enger, som oftest nær havet. Utbygging
av arealer til boligformål eller annen
infrastruktur har enkelte steder ført til
en reduksjon i bestanden av flueblom.
Selve blomsten hos flueblom lukter og
ligner så mye på hunner av graveveps
at hannene forsøker å pare seg med
den.
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Flueblom – den
varmekjære

Flueblom er en av våre mest spesielle
orkideer. Den kan bli opp mot 30 cm
høy, men blir ofte ikke mer enn 10 cm i
Nord-Norge. Den har en rak, spinkel
stengel, med noen få brede og av og til
smalt tungeforma, litt blågrønne blad
nær basis. Langs den øvre delen av
stengelen sitter flere atskilte blomster.
Selve blomsten lukter og ligner så mye
på hunnlige graveveps at hannene
lander på blomsten og forsøker å pare
seg med den. Dette er et av de beste
eksemplene på at planter kan narre
insekter. Flueblomen er freda.

er en liten plante, ofte ikke høyere enn 10
cm, men kan stedvis bli opptil 15 cm
høy. I blomsterakset sitter to til tolv
blomster som ikke dufter. Leppa er hel
og smalner mot tuppen, og gulkvit med
et svakt, grønlig skjær.

Sibirnattfiol –
den kalde

Sibirnattfiol (Lysiella oligantha)
vokser i fjellet i Norge kun noen få
steder fra Målselv og nordover og er
derfor en av landets sjeldneste
orkideer. Denne er fra Porsanger.
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Sibirnattfiol vokser svært spredt på
kalkrik mark i fjellet i Troms og
Finnmark. Kun et fåtall voksesteder er
kjent i kommunene Målselv, Storfjord,
Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Alta og
Porsanger. Der vokser den primært på
noe fuktig hei og urte-eng, skjult blant
lyng og urter opp til 850 meter over
havet. På noen få lokaliteter vokser den
på kalkrike, tørre rabber. På flere av
lokalitetene vokser den også noe
nedover i den øvre delen av bjørkebeltet.
På slike steder kan den være svært
vanskelig å få øye på.

Ettersom den er så vanskelig å finne, og
har en geografisk begrenset utbredelse i
Norge, er den også blitt kalt «den
forjettede orkidé». Sibirnattfiolen er
freda.

I motsetning til nattfiol, har sibirnattfiol
som regel kun ett grunnstilt blad. Dette
er bredt tungeforma, og danner en slire
rundt den kanta stengelen. Sibirnattfiol
Blomsten hos sibirnattfiol er gulgrønn
og leppa smalner mot spissen.
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Myggblom – den
kystbundne
Myggblomen er en sjelden og trua
plante i Nord-Norge. Den er funnet nord
til Balsfjord kommune i Troms. Den
vokser i sig på mellomrik eller ganske
fattig myr med stabil vannstand. Der
finner man den gjerne blant torvmoser
og andre moser. Myggblom finnes kun
på myrer i lavlandet, opp til rundt 200
meter over havet. De fleste nordnorske
funnene er gjort nær kysten på
strekninga fra Lofoten til Sør-Senja.

Myggblomen (Hammarbya paludosa)
er kortvokst og er ofte vanskelig å
oppdage blant annen vegetasjon på
myra. Arten vokser langs kysten nord
til Balsfjord. Dette eksemplaret er
fotografert i Vågan i Lofoten.
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Stengelen er tynn, opp til 10–12 cm høy,
men av og til ikke høyere enn 4 cm, og
har en liten bladrosett ved basis.
Bladene er som oftest små, og bredt til
smalt ovale. I bladspissen dannes små
yngleknopper. Dette er et uvanlig trekk
hos orkideer. Disse kan falle av og spire,
og fungerer på den måten som ukjønna
formering. Blomsterakset er få- til
mangeblomstra, og utgjør ofte over
halvparten av stengelens lengde.
Blomsterskaftene er lange og vridde.
Siden de er vridd helt rundt, vender
leppa oppover. Leppa er kvitgrønn, kort
og spiss. De øvrige blomsterbladene er
lyst grønne og vendt oppover eller
nedover, og ikke så mye til sidene.

Marisko – den
smukke
Marisko finnes spredt i Nord-Norge nord
til Porsanger. Den er vanligst i kalkrik
lågurtskog, både med løvtrær og furu i
tresjiktet, men den kan også påtreffes i
kalkrik rasmark. I regioner med mye
kalk i berggrunnen er arten tallrik, mens
den mangler i områder med surere
berggrunn. Marisko finnes hovedsakelig
i lavereliggende strøk, men er i Troms
funnet opp til 350 meter over havet.
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Marisko er høyvokst, oftest mellom 20
og 50 cm høy. Arten står ofte i klynger,
som følge av krypende jordstengler. Den
har tre eller fire blad oppover stengelen.
Disse er bredt eggforma med spiss tupp.
I toppen finnes én til tre store blomster.
Det mest påfallende med blomsten er
den gule bolle- eller tøffelforma leppa.
Bakerst på leppa finnes noen gjennomsiktige flekker. I hulrommet innvendig
fanges insekter midlertidig i forbindelse
med bestøvinga. De øvrige blomsterbladene er utstående, lange og rødbrune.
De to nederste er sammenvokste nesten
helt til tuppen. Blomstene er velluktende, men mangler nektarspore.

Den vakre mariskoen (Cypripedium
calceolus) er storvokst, og kan bli
inntil 50 cm høy. Den er lett
gjenkjennelig på sin spesielle blomst
med leppa formet som en bolle. Dette
eksemplaret er fotografert i Målselv.
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Fuglereir – den
gåtefulle
Fuglereir er en svært sjelden plante i
Nord-Norge. Den er kjent nord til Evenes
i den nordlige delen av Nordland. Første
funn i Nord-Norge ble gjort så seint som
i 1975. Forekomstene i Nord-Norge er
hovedsakelig i næringsrik løvskog,
gjerne høgstaudeskoger i varme, sørvendte lier, og ofte på baserik grunn.
Funnene er i all hovedsak gjort i søndre
deler av Salten og i Ofoten. Nylig er den
også blitt påvist i Sømna helt sør på
Helgeland.

Fuglereir (Neottia nidus-avis) vokser
i kalkrik skog med høgstauder nord til
Ofoten. Den er vanskelig å oppdage
etter som den ofte vokser godt gjemt
blant bregner og storvokste stauder.
Denne er fotografert i Beiarn.
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Stengelen er kraftig, og kan bli opp til 40
cm høy, men sjelden over 30 cm i NordNorge. Den er brunlig eller gulbrun, og
bærer noen ørsmå, smale, bleikbrune
blad. I toppen dannes en tett klase med
mange bleikbrune eller gulbrune,
honningduftende, noe hengende
blomster. Leppa med sine to tungeforma
fliker er det lengste blomsterbladet. I ei
fordypning ved grunnen dannes nektar.
Blomsterbladene bøyer seg noe ut og
fram, som en parasoll rundt arret og
polliniet. Den kan begynne å blomstre
tidlig på sommeren, av og til selv når
blomsterstanden ennå er dekket av løv.

Svartkurle – den
sjeldneste av de
sjeldne
I Nordreisa i Troms vokser svartkurle
på kalkrik mark mellom 500 og 630
meter over havet. Den er også kjent fra
en lokalitet i Tamokdalen i Balsfjord i
Troms, der den sist ble sett i ei slåtteeng
i 1990. Da var bestanden allerede trua av
gjengroing som følge av at geitebruket i
området var nedlagt. Mange har vært i
området for å gjenfinne lokaliteten, men
uten hell. Vi var der i 2008, også uten
hell. Ungskogen sto da tett i de rike
dalsidene, og vi antar at svartkurla er
gått ut her.

Foto: Geir Arnesen, Ecofact.

Svartkurle kan bli 20 cm høy med flere
lange, smale blad oppover stengelen. De
nederste spriker utover, mens de øverste
er smalere og opprette. I toppen sitter et
tettblomstra, hodeforma aks med mørkt
purpurrøde blomster. Leppa vender
oppover fordi fruktemnet ikke er vridd,
slik det er på de aller fleste andre norske
orkideer. Den er breiest like over basis,
og smalner mot tuppen. De andre fem
blomsterbladene spriker utover, og gir
blomsten en form som ei stjerne.
Svartkurla har en sterk vaniljeduft.

Svartkurle (Nigritella nigra) i
Nordreisa. Dette er den eneste sikre
lokaliteten i Nord-Norge.
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I Nord-Norge vokser vanlig brudespore
over store deler av landsdelen der det er
kalkrik grunn. Den er imidlertid sjelden
langs den ytre kysten fra Lofoten og
nordover. Den kjennetegnes ved lange,
smale blad, som er inntil 10 mm brede
og uten flekker. Blomsterakset er 3–9 cm
langt, og har mange små, vakre rosa
blomster. Hver blomst har en lang og
buet nektarspore som har gitt navnet til
denne orkideen.
Imidlertid vokser også en mye sjeldnere
slektning til vanlig brudespore i NordNorge. Praktbrudespore, eller tettbrudespore som den tidligere er blitt kalt, har i
Nord-Norge et tyngdepunkt i Salten,
men det ser ut som den finnes spredt
langs kysten nord til grensa mellom
Nordland og Troms. I vår landsdel ser
den ut til å være knytta til kalkrikt
jordsmonn ved havnivå. Høyeste kjente
voksested er 100 meter over havet, og de
øvrige funnene har høydeangivelser på
under 20 meter over havet. Flere av de
nordnorske beleggene er samlet fra
strandberg eller kalkberg. Den vokser
gjerne sammen med brudespore, og de
er i slike tilfeller ofte lett å skille fra
hverandre. I 2011 og 2012 er det påvist
flere lokaliteter med praktbrudespore i
Salten og på Helgeland. Samtlige funn er
gjort nær kysten og under 50 meter over
havnivå. Mange av disse siste funnene
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er gjort på skjellsandbakker nær
nåværende strandlinje.
Praktbrudespore er en høyvokst og
kraftig plante som kan bli minst 55 cm
høy. Fram til blomstring er den gjerne
ikke høyere enn 20–30 cm. Bladene er
bredere enn hos vår vanlige brudespore,
gjerne inntil 20–25 mm breie og 20–30
cm lange. Blomsterakset er robust,
langt, gjerne rundt 20 cm, av og til enda
lenger, og tettpakka med blomster. Den
har en krydra duft som kan minne litt
om kløver. Leppa er klart breiere enn
den er lang. Sidelappene er større enn
midtlappen. De midtstilte blomsterbladene har en butt tupp og står ut
horisontalt. De øverste blomsterbladene
er bøyd framover som en tydelig hjelm.
Blomstringa i Nord-Norge er på det
høyeste omtrent to til tre uker seinere
enn hos brudespore. Sporen er som hos
vår vanlige brudespore.

Praktbrudesporen (Gymnadenia
conopsea ssp. densiflora) har mye
breiere blad enn det vanlig brudespore har.

Foto: Karl-Birger Strann ©

Praktbrudespore –
lite kjent orkidé i
Nord-Norge

Småtveblad – et
bortgjemt liv

Foto: Karl-Birger Strann ©

Småtveblad er en vanlig plante som
finnes i næringsfattige lyng- og lågurtskoger i hele landsdelen, både i barskog
og løvskog. Den forekommer både på
øyene i havgapet og opp til skoggrensa i
innlandet. I Meløy i Nordland er den
påvist tallrik på særlig kalkrike områder
i fjellet. Noen lokaliteter ligger her godt
over 600 meter over havet. Andre steder
vokser den også i betydelige antall i
fattig til mellomrik sigemyr. Siden den
oftest opptrer på voksesteder med nokså
magert jordsmonn, er den svært avhengig av å finne en sopp-partner som
kan bidra med næring.
Ikke alle orkideer er fargerike når det
gjelder blomsterprakt, eller høyvokste
og store. Småtveblad er et godt
eksempel på dette. Stengelen blir sjelden
mer enn 10 cm høy, og er svak og tynn.
Litt nedenfor midten på stengelen sitter
ett par små, korte, breie blad med hjerteforma spiss. I toppen sitter en kort klase
med få, forholdsvis små blomster. Leppa
er lys fiolett eller rødbrun og mangler
nektarspore. Den stå ofte bortgjemt
mellom annen vegetasjon og er ikke lett
å finne. Dette gjør at selv om denne
orkideen er svært vanlig, er det få som
kjenner til den.
Småtveblad (Listera cordata) er en av
våre vanligste orkideer. Det er likevel
ikke mange som kjenner den, fordi
den er kortvokst, og har en brungrønn
farge som gjør den vanskelig å
oppdage. Denne er fotografert i Meløy.
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