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Marmorøyen – the marble and orchid island in the centre of Bergen.

The brackish lake Nordåsvannet is situated near the middle of Bergen municipality. It is about 5 km2 and con-
tains six small islands and reefs, of which Marmorøyen – the Marble islet – is the largest. The name refers to 
a 50 meter deep layer of marble, which was mined between 1706 and 1855. Marble has been exported to the 
king in Copenhagen. An old native pine forest covers most of the island, and some of the trees on the western 
side are more than 220 years old. On the northeastern side there is a small area with mixed pine and hazel 
forest on calcareous ground near the marble quarry. Four orchid species were found here: Epipactis helle-
borine, Neottia nidus-avis, Neottia ovata and Orchis mascula. They are rare in the region, especially Neottia 
nidus-avis which is known in Bergen only from this single locality. In the southern part of the island the orchids 
Platanthera chlorantha and Dactylorhiza maculata grow in a previously grazed meadow near the seashore. In 
the old pine forest on the western part of the island Neottia cordata grows among mosses and heather. These 
seven species of orchid found on Marmorøyen make it a hot spot area in Bergen, where soils are mostly more 
acidic, overlaying gneiss. The Nordåsvannet archipelago is still in part pristine, in contrast to the surrounding 
mainland that is dominated by urban areas. The islands represent natural refuges of high biological value.
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Nordåsvannet eller Fjøsangerfjorden er en vid 
fjordarm på ca. 5 km² med et trangt innløp ved 
Straume sør for Bergen sentrum. Landemerkene 
Edvard Griegs Troldhaugen og Christian Michels-
ens Gamlehaugen ligger begge ved sjøen. I vannet 
er det seks skogkledde øyer og holmer med kort 
avstand til landet omkring, omtrent midt i Bergen 
kommune. Den største av dem er Marmorøyen, og 

bare et femti meter bredt sund skiller denne øyen 
med intakt natur fra villabebyggelsen ved Hop. Ikke 
langt unna går en av byens mest trafikkerte veier, 
så kontrasten er stor. 

De andre øyene er Bønesholmen, Ormøyna, 
Ternholmen, Ulvøyna og Flatøyna (figur 1). Som 
navneformene indikerer lå Marmorøyen i den gamle 
Bergen kommune, mens de øvrige lå i gamle Fana 

Figur 1. Nordåsvannet med 
Marmorøyen (t.v.) og Flatøy-
na sett mot sør fra Løvstak-
ken. Foto: BM 12.12.2020.
Lake Nordåsvannet with 
the islands Marmorøyen 
(left) and Flatøyna as seen 
towards south from Mt. Løv
stakken.
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kommune (fram til sammenslåingen i 1971). Fra 
Marmorøyen går det bro over til Flatøyna med 
tilhørende tilrettelegging for bading og båtliv. Dette 
er meget populære friluftsområder som driftes av 
Bergen og omland friluftsråd. Deler av Marmorøyen 
er tilrettelagt for ferdsel med stier fra strandbergene 
i sør og inn i skogen på øyen. På Bønesholmen, 
Ternholmen og Ulvøyna er det ikke gjort inngrep i 
nyere tid. 

Naturgrunnlag, berggrunn
Marmorøyen følger formasjonen til den lille Ber-
gensbuen med ulike bergarter som går i nord-sør 
retning (Fossen 1989). Sentralt gjennom øyen går 
det et belte med konglomerat, og her ligger øyens 
høyeste nivå på 42 moh. I vest er det et kompleks 
av metamorfe bergarter med både amfibolitt og sur 
mylonitt. Denne bergartsformasjonen kan følges 
innover fastlandet i nordlig retning. Spesielt for 
øyen er marmorforekomsten som ligger på østsiden 
(figur 2). Marmorformasjonen fortsetter som en 
smal sone nordover på fastlandet ved Paradis. De 
markerte grensene i bergartene gjør seg utslag i 
store forskjeller i skogen og vegetasjonen på øyen. 

Marmorøyen har en utstrekning på ca. 600 m 
fra sør til nord, mens bredden fra øst til vest er ca. 
300 m. I nordvest har øyen stupbratte klipper mot 
sjøen, mens i sør er det lett tilgjengelige strandberg 
og flere badeviker. 

Figur 2. Geologisk kart som viser marmorbruddet nordøst på Marmorøyen (Fossen 2004).
Geological map showing the marble quarry at the northeastern part of Marmorøyen.
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Figur 3. På vestsiden av 
Marmorøyen er furuskogen 
gammel og grovvokst. Det 
har vært skog her siden 
slutten på 1700-tallet. Foto: 
BM 14.06.2020.
On the western part of Mar
morøyen, the pine forest is 
old and the trees are bulky. 
This part of the island has 
been forested since the end 
of the 18th century.
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Kystfuruskog
Marmorøyen er dekket av en relativt gammel fu-
ruskog. Grovvokst furu med diameter på opptil 70 
cm forekommer. Mange av trærne står eksponert 
og skogen har karakter av kystfuruskog. Det gjelder 
særlig på vestsiden der en avflatet kroneform og 
skjeve furustammer er påvirket av dominerende 
vindretning fra sørvest. Her inneholder skogen noe 
død ved med både gadd og læger. Den herskende 
generasjonen med furu har en alder på 150 år, mens 
noen trær er eldre og godt over 200 år, avhengig 
av hvor på øyen man er. Etter avgang av gammel 
furu, kommer det opp yngre trær, og spredningen 
i trærnes alder er ganske stor. Dette gir skogen et 
preg av naturskog med lang kontinuitet (figur 3, 4). 

Fra en nylig felt furu i nordvest ble det tatt med 
en skive av stammen for å telle årringer, og alderen 
ble bestemt til 224 år. I perioder er det svært tette 
årringer som viser en veldig langsom tilvekst. Hele 
vestsiden at øyen er urørt av moderne skogbruk, og 
et kupert terreng gjør at det er lite ferdsel her. Det 
gjelder særlig oversiden av de stupbratte klippene 
der øyen er utilgjengelig fra sjøsiden. 

På vestsiden inngår bjørk Betula pubescens, 
rogn Sorbus aucuparia, trollhegg Frangula alnus 
og einer Juniperus communis i furuskogen. Vegeta-
sjonen er dominert av lyng, og skogtypen er til dels 
blåbærskog og til dels røsslyng-blokkebærskog. 
Spesielt røsslyngen Calluna vulgaris er forvedet, 
høg og gammel. I bunnsjiktet er det svært mye 
torvmose, hovedsakelig lyngtorvmose Sphagnum 
quinquefarium som kan dominere helt, særlig i 

nordvendte skråninger. Ellers finnes furutorvmose 
Sphagnum capillifolium og lyngartene klokkelyng 
Erica tetralix og tranebær Oxycoccus palustris. Inn-
slag av levermosene storstylte Bazzania trilobata og 
rødmuslingmose Mylia taylorii gir vegetasjonen et 
oseanisk preg. Hertil kommer bjønnkam Blechnum 
spicant og små planter av kristtorn Ilex aquifolium 
som ser ut til å være i spredning på øyen. 

Østsiden av Marmorøyen har en mer artsrik 
furuskog med hassel Corylus avellana i og ved 
marmorforekomsten der. Her finnes innslag av 
kalkfuruskog med basekrevende arter knyttet til 
berg og forvitringsjord i skogen, som vill-lin Linum 
catharticum, murburkne Asplenium ruta-muraria og 
gjeldkarve Pimpinella saxifraga. Et furutre sør på 
øyen ble bestemt til 130 år. Vegetasjonen her er 
dels en blåbærskog og dels en tørrere tyttebærskog 
med småplanter av eik. Karakteristiske arter er nik-
kevintergrønn Orthilia secunda, klokkevintergrønn 
Pyrola media, fagerperikum Hypericum pulchrum, 
bråtestarr Carex pilulifera, stri kråkefot Lycopodium 
annotinum og einstape Pteridium aquilinum. 

Skogshistorie
Treet vi aldersbestemte nordvest på øyen viser at 
det har vokst furu der siden slutten av 1700-tallet. 
Før den tid var det antagelig lite eller ingen skog 
på øyen. Aktiviteten i marmorbruddet krevde ved til 
å brenne kalk, og dette gikk trolig ut over skogen. 
Særlig på østsiden nærmere marmorbruddet har 
det vært lite eller ingen skog over en lengre periode 
sammenlignet med vestsiden. Alderen til dagens 
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Figur 4. Gammel furu med 
flat kroneform sett mot nord. 
Ulriken til høyre i bakgrun-
nen. Foto: BM14.06.2020.
Old pine with flattened crown 
shape, seen towards the 
north. On the right in the 
back ground, Mt. Ulriken.
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furutrær tyder på at mye av skogen på østsiden 
etablerte seg etter 1850. Gamle fotografier viser tett 
furuskog i begynnelsen på 1900-tallet, men alderen 
på trærne varierte nok en del. 

Øyen er blitt brukt til beitemark for gårdene 
ved Nordåsvannet. Sporene etter beiting kan sees 
på dagens vegetasjon med gras og beiteplanter 
som rødsvingel Festuca rubra, knegras Danthonia 
decumbens, jonsokkoll Ajuga pyramidalis, kyst-
maure Galium saxatile, blåkoll Prunella vulgaris og 
smalkjempe Plantago lanceolata. Også tuer med 
stor bjørnemose Polytrichum commune indikerer 
tidligere kulturpåvirkning. Beitepåvirkningen har 
vært størst på sør- og østsiden og minst på vest-
siden. Det er blitt funnet en gammel brønn, samt 
noen planker som skal være rester etter en løe. 
Men utover dette har det ikke vært bygninger eller 
bosetning på øyen.

Fra skogen etablerte seg har utviklingen gått 
uforstyrret i lang tid. Hogst og annen påvirkningen 
på skogen har tilsynelatende vært mindre på Mar-
morøyen sammenlignet med fastlandet omkring 
Nordåsvannet. Dette resulterte i at øyen var dekket 
av en naturskog med furu samt noe beitemark fram 
til 1950-tallet. Men så skjer det en endring. 

Sentralt på øyen er det i dag et felt med plantet 
lerk Larix sp., og en boreprøve av ett av trærne 
viste 66 år. Den nevnte løen stod like i nærheten, så 
lerketrærne kan være plantet på tidligere beitemark 
omkring 1954. I tillegg ble det plantet vestameri-
kansk hemlokk Tsuga heterophylla, ikke så mange 
trær riktignok, men de har vokst raskt og blitt til 

store trær med høyder på inntil 25 m. Trærne har 
en stammediameter på 80 cm og er frøkilde til en 
kraftig spredning. Det er i dag både småplanter og 
mindre trær av hemlokk over store deler av øyen. 
Vanlig edelgran Abies alba er også i spredning 
etter utplanting. Lawsonsypress Chamaecyparis 
lawsoniana forekommer i et felt i nordøst, men den 
sprer seg mest lokalt nær der den er blitt plantet. Av 
ikke stedegne lauvtrær er det flere grovvokste trær 
med plantet bøk Fagus sylvatica, mens platanlønn 
Acer pseudoplatanus ser ut til å ha seg etablert 
seg naturlig etter spredning fra trær på fastlandet. 

Skogen på Marmorøyen har altså fått en rekke 
innslag av fremmede trær som på sikt vil være en 
trussel mot den stedegne furuskogen. Vi kan også 
legge til fremmede arter av busker som berberis 
Berberis vulgaris, bulkemispel Cotoneaster bulla-
tus, krypmispel C. horizontalis, laurbærhegg Prunus 
laurocerasus og flere andre. I dag blir disse artene 
bekjempet ved at det drives dugnadsarbeid, og 
dette er helt avgjørende for å ta vare på natur- og 
kulturverdiene på øyen. 

Marmordriften 
På østsiden av øyen ligger marmorforekomsten 
som det knytter seg en lang historie til (figur 2). 
Historien går tilbake til tiden før dagens furuskog 
ble etablert. Marmoren hadde en tykkelse på rundt 
femti meter, og det var nok til at forekomsten var 
drivverdig. Kalkovnen på øyen viser at marmoren 
ble brent, men det ble også tatt ut marmor til byg-
gestein. 

Figur 5. I dette marmorbrud-
det pågikk driften fra 1706 til 
1855. Foto: SS 03.07.2020.
This marble quarry was 
func tioning between 1706 
and 1855.

5



5Blyttia xx(x), 20xx

Tittel

I 1706 fikk oberstløytnant Peder Montagen Lil-
lienschiold enerett til å utvinne marmor i Sunnhord-
land og i Bergen (Rasmussen 2020). Han visste at 
det var marked for å bruke marmor til andre formål 
enn til kalkbrenning. Marmor var hittil mest vært 
brukt til å framstille mørtel, men nå hadde selveste 
kongen i København vist interesse for marmoren. 
Han trengte den til byggestein, og den hvite mar-
moren på Marmorøyen var av svært god kvalitet. 
Da Christiansborg slott skulle bygges på 1700-tallet, 
ble det fraktet marmor fra Bergen, og noe av steinen 
ble hentet ut fra Marmorøyen. 

Det har vært stridigheter om retten til å ta ut 
marmor fra Marmorøyen, og med forskjellige eiere 
har driften pågått i perioder, på det meste med 50 
arbeidere i sving. Men frakten med båt til Danmark 
var kostbar, så derfor ble det vanskelig å få til 
lønnsom drift. Likevel pågikk driften i nesten 150 
år, helt fram til 1855 (Rasmussen 2020).

Ellers i Bergensområdet er marmor sjeldent. 
Det finnes marmor fra Bømlo til Austevoll, Stord 
og Tysnes. Også fra disse feltene i Sunnhordland 
ble det eksportert marmor til København, men fra 
Bergen var det kun Marmorøyen som hadde mar-
morbrudd i drift. 

Orkideene på Marmorøyen
Det er fortsatt marmor igjen på øyen, og stedet det 
steinen ble tatt ut kan lett følges fra sjøen og inn mot 

skogen der bergformasjonen har rette bruddflater. 
Bruddet er delvis tilgrodd med kalkskog av furu og 
hassel (figur 5). Det er velkjent at mange orkideer 
trives på kalk eller baserik grunn. Noen arter krever 
kalk, mens andre forekommer mer hyppig på kalk-
grunn enn på annen berggrunn. 

Vi har undersøkt orkidéfloraen både i kalkområ-
det og ellers på Marmorøyen i mange år, og i 2020 
registrerte vi sju arter. Antallet er relativt høyt i denne 
delen av landet der det ellers er mye gneis og lite 
basisk berggrunn. Marmorøyen fremstår derfor som 
en hot spot for orkideer. Vi vil her gi en omtale av 
de enkelte artene på øyen og litt om økologien og 
utbredelsen i regionen (figur 6).

Breiflangre Epipactis helleborine
Arten er knyttet til marmorbruddet og er vanlig der. 
Den vokser både i furuskog, i bergsprekker og i 
marmorgrusen (figur 7A-B). Breiflangre krever ikke 
kalkgrunn, men er gjerne tallrik der det er kalk. Den 
vokser enkeltvis eller i grupper med flere individer 
som kommer fra den krypende jordstengelen. Blom-
stringen finner sted i juli. Etter at det ble felt trær i 
marmorbruddet var blomstringen ekstra god i 2020, 
og det var rundt 75 individer. 

For øvrig er breiflangre ganske sjelden i Bergen-
sområdet, men vi har funnet den vest på Ormøyna 
og på fire steder på nordsiden av Nordåsvannet. 
Breiflangre finnes også i en vegkant nær Loddef-
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Figur 6. Utbredelsen til 
orkideene på øyene i Nord-
åsvannet og fastlandet om-
kring.
The distribution of orchid 
species on the islands in 
lake Nordåsvannet and the 
surrounding shoresides. 
Legend, from top: Epipactis 
helleborine, Platanthera chl-
orantha, Neottia nidus-avis, 
N. cordata, N. ovata, Dac-
tylorhiza maculata subsp. 
maculata, Orchis mascula.
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jord og ved turvegen på Kvarven fort på Laksevåg 
der den trolig får tilførsel av kalk i betongen fra 
kanonstillinger der. 

 
Vårmarihand Orchis mascula 
Vårmarihand vokser også ved marmorbruddet. 
Blomstringen er variabel, og antall individer ligger 
fra 5 i et dårlig år til 30 i et godt år. Arten tilhører et 
tidlig våraspekt i floraen på

Marmorøyen, og blomstrer fra midten av mai 

omtrent samtidig med lauvsprett hos hassel, til først 
inn i juni der berget vender mot nordøst. Vårmari-
hand finnes også på andre øyer i Nordåsvannet. 
Den er ikke vanlig i Bergen, men finnes sporadisk 
i rik edellauvskog. Det er derfor interessant at den 
finnes på Bønesholmen i lyngvegetasjon, men der 
står den i fare for å bli utkonkurrert av røsslyng. 
Forholdene er bedre på Ternholmen der vårmari-
hand vokser i strandberg sør på øyen (figur 8), og 
på Ormøyna har den fire gode voksesteder med 

Figur 7. A, B Breiflangre i 
marmorbruddet. Arten var 
tallrik med 75 planter i mar-
morbruddet i 2020. Foto: 
SS.03.07.2020.
Epipactis helleborine in the 
marble quarry. In 2020, the 
species was numerous, with 
75 individuals.
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Figur 8. Vårmarihand fra 
vestsiden av Ternholmen. 
Foto: SS 18.05.2017.
Orchis mascula on the west
ern side of the islet Ternhol
men.
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rundt 30 blomstrende individer. 
Lengre sør i Os og i Sunnhordland er vårmari-

hand mer utbredt, og den forekommer hyppig der 
det er kalk eller baserik grunn. Den er også vanlig 
i Hardanger. 

Fuglereir Neottia nidus-avis 
I juni 2020 ble det noe overraskende funnet fuglereir 
på Marmorøyen. Dette er første funn i kommunen. 
Ett individ var framme i skogen på sørsiden av 
marmorbruddet (figur 9A-B). Skogtypen er en 
blåbærskog med furu og hassel. Blåbærplantene 
står spredt sammen med smyle Avenella flexuosa 
i en tett mosematte av kystkransmose Rhytidiadel-
phus loreus og etasjemose Hylocomium splendens, 
altså en artsfattig og nøysom vegetasjon. 

Fuglereir mangler klorofyll og får all næringen fra 
en sopp tilhørende slekten Sebacina (McKendrick 
2002). Soppen står i forbindelse med røttene til en 
av plantene i nærheten, først og fremst trær som 
så gir næring til soppen. Bøk er et vanlig vertstre 
for soppen til fuglereir sør i Europa (Harrap og Har-
rap 2005), og noen ruvende bøketrær vokser nær 
lokaliteten. Det er derfor nærliggende å tro at bøk er 
en partner, men ikke sikkert siden det finnes andre 
aktuelle trær like ved, særlig furu som også kan ha 
mykorrhiza med fuglereir. 

Fuglereir forekommer sporadisk og kan leve 
underjordisk enkelte år. Siden vi bare fant ett indi-
vid vet vi ikke om dette var en tilfeldig observasjon 

eller om den vil være årviss i framtiden. Uansett, 
fuglereir må regnes som svært sårbar på Mar-
morøyen. Nærmeste kjente lokaliteter er i Os og 
på Osterøy der fuglereir vokser i rik edellauvskog. 
Forekomsten til fuglereir på Osterøy tilhører kalk-
formasjonen i den store Bergensbuen. Tilsvarende 
som på Marmorøyen har det vært marmorbrudd 
ved lokaliteten på Skaftå på Osterøy, og driften der 
pågikk fram til 1961. 

Stortveblad Neottia ovata 
Noen titalls meter unna fuglereir er det en forekomst 
med stortveblad, den eneste kjente på øyen. Også 
her er det spredt lyngvegetasjon med blåbær, men 
innslag av loppestarr Carex pulicaris og fingerstarr 
C. digitata indikerer kalken i jorden som stammer 
fra marmorbruddet. Ellers er det mest lyng, mose 
og noen få urter i vegetasjonen som blåbær Vac-
cinium myrtillus, tyttebær V. vitis-idaea, krekling 
Empetrum nigrum, blåknapp Succisa pratensis og 
markjordbær Fragaria vesca. Det var i 2020 om lag 
tretti planter på et avgrenset areal. Samlingen av 
mange individer som kommer opp fra en krypende 
jordstengel er typisk for arten (figur 10A-B).

I nyere systematikk blir stortveblad regnet til 
samme slekt som fuglereir Neottia. Arten har kloro-
fyll, men den er også avhengig av næring fra en 
sopp. Om fuglereir og stortveblad deler den samme 
soppen vet vi ikke, men muligheten er der siden de 
vokser nær hverandre. 

Figur 9. A, B Fuglereir vokser i mose blant blåbærlyng ved marmorbruddet. Arten er i Bergen kun kjent fra Marmorøyen. Foto: 
SS14.06.2020.
Neottia nidus-avis growing on moss surrounded by blueberry near the marble quarry. This species is within Bergen municipality 
only known from Marmorøyen.
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Samspillet med en sopp kan være forklaringen 
på at stortveblad mister grønnfargen og gulner utpå 
sommeren. Utover høsten visner den ned og går 
under jorden – bokstavelig talt. 

Stortveblad er sjelden i Bergen, men har en 
kjent lokalitet i edellauvskogen ved Rambjøra land-
skapsvernområde som ligger om lag to kilometer 
nordøst for Marmorøyen.

Grov nattfiol Platanthera chlorantha
Topografien sør på Marmorøyen består av rygger 
med strandberg, og mellom disse er det viker med 
strandvegetasjon. Forvitringsjord er blitt dannet fra 

berggrunnen som her består av glimmerskifer og 
konglomerat. I overgangen mellom stranden og 
furuskogen er det en frodig eng- og grasvegetasjon 
med mye grov nattfiol. Dette er trolig restene etter 
den tidligere beitemarken på øyen, med typiske 
arter som firkantperikum Hypericum macula-
tum, tepperot Potentilla erecta, myrtistel Cirsium 
palustre, markjordbær Fragaria vesca, vendelrot 
Valeriana sambucifolia, mjødurt Filipendula ulma-
ria, engsoleie Ranunculus acris, blåkoll Prunella 
vulgaris, legeveronika Veronica officinalis, hårfrytle 
Luzula pilosa, smalkjempe Plantago lanceolata, 
svartknoppurt Centaurea nigra, blåknapp Succisa 

Figur 10. A,B Stortveblad i furuskog ved marmorbruddet. Arten er sjelden i Bergen. Foto: (A) SS, (B) BM 14.06.2020. 
Neottia ovata growing in pine forest near the marble quarry. This species is rare within Bergen municipality.

Figur 11. A Grov natt fiol nær 
sjøen sørvest på Marmor-
øyen, med Flatøyna i bak-
grunnen. Foto: SS 03.07. 
2020. B Arten forekommer 
flere steder sør på Marmor
øyen. Foto: SS 14.06.2020.
A Platanthera chlorantha 
near the sea on the south
western part of Marmorøy
en, with Flatøyna in the 
background. B The species 
grows several places on the 
southern part of the island.
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pratensis, rødsvingel Festuca rubra og kornstarr 
Carex panicea. 

Totalt ca. 100 individer med grov nattfiol ble 
registrert i 2020. I sør er det blitt ryddet skog langs 
en av vikene, og det er gravd drensgrøfter fra 
skogen og gjennom den tidligere beitemarken og 
ned til strandsonen. Dette tiltaket har ført til at grov 
nattfiol har ekspandert betydelig, og halvparten av 
individene på øyen står her. Noen individer vokser 
direkte på strandberget lengst i sørøst på øyen (figur 
11A-B). For øvrig finnes en god bestand med grov 
nattfiol vest på Ormøyna. 

I blomstringstiden sjekket vi om det også finnes 
vanlig nattfiol Platanthera bifolia på øyen, men 
alle plantene viste seg å være grov nattfiol. Dette 
stemmer bra med at kystplanten grov nattfiol er mer 
utbredt enn vanlig nattfiol i Bergensområdet. Grov 
nattfiol finnes en rekke steder i kommunen, gjerne 
i tilknytning til kulturlandskap på tidligere slått- og 
beitemark. Den etablerer seg i gjengroingsfasen 
og kan opptre tallrik. 

Flekkmarihand Dactylorhiza maculata 
Myr er under sterkt press i tettbygde områder ved 
Nordåsvannet. Samtidig finnes det på vestsiden av 
Marmorøyen fremdeles intakte myrdrag som dan-
ner åpninger i furuskogen. De har svak helning mot 
vest, og dreneringen følger dels små bekker og dels 
sigevann som gir fuktighet til furuskogen som ligger 
nedenfor. Myrene er fattig minerotrofe og inneholder 

mye rome Narthecium ossifragum. Busker og små 
trær med trollhegg er karakteristisk. I myrene inngår 
flekkmarihand med om lag 75 individer i et habitat 
som er typisk for arten (figur 12A). 

Tidligere stod det en god bestand med flek-
kmarihand sør på øyen, men arten har gått tilbake 
etter at det de siste årene er tilrettelagt for badeliv 
med hogst nær sjøen og en fuktig beitemark er blitt 
drenert. Det er nå færre enn 50 individer igjen her. 
Flekkmarihand har altså gått tilbake mens grov 
nattfiol hag gått fram som en følge av det samme 
dreneringstiltaket. 

Flekkmarihand er kjent for å kunne ha ulike 
farger og form på blomsten, men vi registrerte kun 
lyse, nesten hvite blomster med lyse fiolette teg-
ninger, i mange floraer beskrevet som underarten 
ericetorum (figur 12B). 

Flekkmarihand er blant de mest nøysomme 
orkideene i Norge, og det er den orkideen en ser 
oftest. Dette gjelder også i Bergensområdet der flek-
kmarihand er vanlig på myrer og i fuktig lyngmark. 
På fastlandet av Nordåsvannet ved friluftsområdet 
Kyrkjetangen er de vel hundre individene av flek-
kmarihand akutt truet etter drenering av en fuktig 
eng og deponering av hogstavfall. 

Småtveblad Neottia cordata 
For å finne den siste orkideen gikk vi grundig til 
verks på den uberørte furuskogen på vestsiden 
av Marmorøyen. I røsslyng-blokkebærskogen der 

Figur 12. A Flekkmarihand i et myrsig i furuskogen på vestsiden av Marmorøyen. B Flekkmarihand i blomst sammen med 
fjorårets frøkapsler. Begge foto: SS 03.07.2020.
A Dactylorrhiza maculata subsp. maculata on the western side of Marmorøyen. B The species in flower with the previous year's 
capsules.
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antok vi at sjansen for å finne småtveblad var stor. 
Og ganske riktig så registrerte vi det første individet i 
skogen ovenfor de bratte klippene nordvest på øyen 
(figur 13A-B). Der stod det noen enkeltindivider 
blant lyng og torvmose. Vi gikk i sørvestlig retning 
og fant etter hvert flere forekomster, noen av dem 
ganske tallrike med flere titalls individer. 

Småtveblad er en karakterart i furuskogen på 
vestsiden av Marmorøyen. Arten er svakt østlig og 
blir sjeldnere i ytre kyststrøk, noe som kan skyldes 
at furuskog, særlig gammel skog er fraværende. 
Småtveblad er kjent fra furuskog i Bergensområdet, 
og kanskje vanligere enn antatt fordi den er uanselig 
og dermed lett å overse. 

Diskusjon 
De sju registrerte orkideene er et høyt antall på en 
relativt liten øy som Marmorøyen. Blant orkideer 
i Bergen er det kun flekkmarihand som er vanlig, 
mens de øvrige må regnes som mer eller mindre 
sjeldne, og vi har gjort det første funnet av fuglereir i 
kommunen. Bergen har ikke så mange voksesteder 
for orkideer ettersom berggrunnen er dominert av 
sure gneiser. Men ikke alle artene er knyttet til kalk. 
Det finnes et par orkideer, knerot Goodyera repens 
og korallrot Corallorhiza trifida, som begge er østlige 
og forekommer sparsomt i furuskog i Bergen. Disse 
har vi ikke funnet på Marmorøyen. 

Også grønnkurle Coeloglossum viride og 

fjellkvitkurle Pseudorchis straminea er sjeldne i 
kommunen, men det finnes ikke voksesteder for 
dem på Marmorøyen. Det kunne vært habitat for 
brudespore i marmorbruddet, men denne arten 
er i nyere tid bare funnet lengst øst i kommunen. 
Brudespore vokste i det tidligere kulturlandskapet 
ved Nordåsvannet, men siste dokumenterte funn 
er fra Hop i 1950 (Artskart 2).

Denne undersøkelsen har vist at selv en liten 
og isolert forekomst med marmor gir grunnlag for 
voksesteder til et relativt stort mangfold av orkideer. 
Det kan ha sammenheng med orkidéplantenes 
ørsmå frø som produseres i store mengder og som 
lett blir spredt med vær og vind. 

Vi er ganske sikre på at Marmorøyen har den 
rikeste orkidéforekomsten i kommunen, og de sju 
registrerte artene har ulike krav til habitater som 
kalkgrunn, gammel furuskog, myr og tidligere bei-
temark. Øyen ligger sentralt plassert i et presset 
område som bygges mer og mer ut. Som en øyperle 
i Nordåsvannet er den intakt mot utbygging, og det 
må den forbli i framtiden. 

Men samtidig ser vi en negativ utvikling med at 
innførte fremmede arter på Marmorøyen, først og 
fremst vestamerikansk hemlokk, vil føre til en utar-
ming av furuskogen dersom utviklingen får fortsette. 
Arbeidet med å bekjempe hemlokk er i gang og vil 
fortsette takket være en entusiastisk dugnadsgjeng. 
En vellykket aksjon med å fjerne hemlokk er nylig 
blitt utført i Langskogen på nordsiden av Nordås-

Figur 13. A,B Småtveblad blant lyng og mose i gammel furuskog på vestsiden av Marmorøyen. Arten har flere lokaliteter på 
vestsiden av øyen. Foto: (A) SS, (B) BM 14.06.2020. 
Neottia cordata among mosses and ericoids in oldgrowth pine forest on the western side of Marmorøyen. The species has 
several localities in this part of the island. 
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vannet, og vi håper at tiltaket på Marmorøyen vil 
bli like effektivt. 

Marmorøyen må sees i sammenheng med de 
andre øyene i Nordåsvannet. Noen av orkideene 
finnes også der, og populasjonene er i kontakt et-
ter som avstanden mellom øyene er liten. Men det 
finnes også andre biologiske verdier i området. 
Hønsehauk hekket på en av øyene sommeren 
2020, mens havørn er blitt observert og betrakter 
trolig øyene som aktuell for hekking.

Helheten i miljøet til Nordåsvannet inkluderer 
også sjøen som omgir øyene. Dette er omtalt i en 
rapport bestilt av Bergen kommune (Eilertsen et al. 
2020), og den dokumenterer behov for vernetiltak 
tilsvarende som øyene. Kommunen har tanker om 
å bedre tilgangen til øyene med broer, og har omtalt 
mulige tiltak og inngrep i den urørte naturen vi har 
beskrevet. Vi mener at den intakte kystfuruskogen 
på øyene har naturverdier langt utover denne un-
dersøkelsen av orkideer. 
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