
Naturens dronninger
Som sukkertøy for øyet kan man beskrive orkideene, dronningene i plan-
teverdenen. I Sylan er det registrert 10 ulike orkideer, så vakre at de må 
oppleves. 

T e k S T o g f o To :  B e N T e H a a r S Ta d

› Botaniske hager blir overflødige når man går langs T-merket sti fra Skarpdalen i 
Tydal til ramsjøhytta innunder fongenmassivet. I månedsskiftet juli-august er dette 
den reneste blomster(g)leden. Blåklokkene blomstrer i tusentalls, om kapp med 
mange og fargesterke orkideer. Blant annet brudesporen (gymnadenia conopsea), 
som med sin rødrosa farge og nydelige duft kan oppleves mange steder i disse 
fjelltraktene. Brudesporen er ikke av de mest sjeldne, men krever kalkrik grunn, og 
er oppført på rødlista som nær truet. Så en bør ikke plukke den, men isteden bøye 
seg ned for å se og snuse.

krav til voksestedet   orkideene finnes altså ikke bare i tropiske skoger og 
norske stuer. Noen av de norske artene er relativt vanlige mange steder i landet, 
mens andre er meget sjeldne. Mange orkideer har helt spesielle krav til vokseste-
det og er derfor sårbare til forandringer i miljøet. flere norske orkideer har hatt 

orkideer i fjellet

T.V: flekkmarihånd er en 
av våre vanligste orkideer. 
den stiller ikke store krav og 
finnes ofte i næringsfattig 
myr. Men den har fantastiske 
blomster med stor variasjon.
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Blodmarihånd, som blant 
annet finnes i Stugudal og i 
Sølendet i Brekken

I Sølendet naturreservat i 
Brekken mellom røros og 
Tydal finnes Skandinavias 
største bestand av orkideen 
svartkurle, pluss 12 andre 
arter pluss mange hybrider 
mellom arter.

kutte bilde tekst



en negativ utvikling de senere år, og 20 av de 36 artene er nå oppført på den 
norske rødlista over truede og sårbare arter.

Botanisk nasjonalpark 
feltstudier i Sylan var livsverket til rolf Nordhagen (1894-1979). den kjente botani-
keren skrev 20 sider om Sylan i dNTs årbok i 1930. der kalte han området for den 
botaniske nasjonalparken. Vitenskapsmuseet i Trondheim gjorde i 2003 en utredning 
om Sylan med tanke på landskapsvernområdet. det ble påvist 331 plantearter her, 
pluss 35 krysninger og underarter. Sankåkleppen, Bandaklumpen og remsliklep-
pen er blant spesielt rike områder.   

– Myrene nord for esandsjøen har internasjonal verneverdi, og Sylan har generelt 
en rik flora, sier asbjørn Moen, professor ved NTNU.

– det var ikke uten grunn at Nordhagen, som er en av vår største botanikere, 
kalte Sylan en botanisk nasjonalpark. Sylan ligger langt fra folk både på norsk og 
svensk side og er derfor lite brukt til utmarksslått, setring og beiting. det er få 
fjellområder i Sør-Norge som er så stort og relativt lite kulturpåvirket som Sylan. 
Slik var det på Nordhagens tid, og slik er det fortsatt, sier Moen. 

klimaendring Somrene 1918-21 foretok rolf Nordhagen omfattende botaniske 
studier i Sylan, og utga i 1928 ett av de største og viktigste vegetasjonsøkolo-
giske arbeidene i Norge, om Sylan. Selv regnet han med at han brukte 10 årsverk 
på studiene.

I 1954 dro han tilbake til Nedalen, sammen med sønnen Per Jonas Nordhagen 
og oppsøkte alle stedene han hadde fotografert i årene 1918-21. Sønnen tok nye 
foto av de samme stedene, og Nordhagen foretok kontrollundersøkelser av plante-
samfunnene, ikke minst i Nedalsmyrene. det ble funnet endringer i vegetasjonen 
som Nordhagen mente skyldtes utvikling mot et varmere klima fra 1920 til 1954. 
Senere undersøkelser viser at Nordhagenhadde rett, skriver Moen og Lyngstad i 
sin rapport fra 2003. 

I 1962 holdt Nordhagen et foredrag i Trondhjeims Turistforening, om forandringer 
i vegetasjonen ved Nedalen-Sylene i årene 1920-1954, som bevis på klimaendringer. 
Her viste han dobbelt sett med lysbilder tatt med 30-35 års mellomrom. Nordhagen 
holdt foredraget som ledd i kampen med å berge naturparken fra neddemming. 
Han planla at hans sønn skulle fotografere områdene om igjen i 1989, og at man 
i 2024 ”…ville da få en i verdenslitteraturen enestående registrering av et uberørt 
landskaps forandringer i ca. 100 år” (Nordhagen, 1963). Nedalsmyrene ble neddemt 
i 1968 og tapt for ettertiden. 

Landskapsvernområde kombinasjonen av store areal med godt utvikla utfor-
minger av en rekke vegetasjonstyper, og verdien som referanseområde for lite 
påvirka fjellvegetasjon gir Sylan høy botanisk verneverdi. Sett i sammenheng med 
den sentrale posisjonen området har for friluftsliv i Norge og Sverige konkluderte 
forfatterne av rapporten "Botaniske verneverdier i Sylan", asbjørn Moen og anders 
Lyngstad, begge fra Vitenskapsmuseet ved NTNU, at nasjonalpark var den natur-
lige verneform. På grunn av den private eiendomsretten ble Sylan vernet som 
landskapsvernområde 11. april 2008. 

Mellomtitler

(kilde: Moen, a. & Lyngstad, 
a. Botaniske verneverdier i 
Sylan, NTNU/VM, 2003)

årbok 2009 › blomster.....  99  



Brudesporen er oppført på rødlista 
som nær truet, og kan oppleves mange 
steder i området rundt Sylene.

interpolere




