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Innledning

H

irkjølen forsøksområde ble valgt ut på slutten av 1920-tallet, etter et initiativ fra Det
norske Skogselskap, for å undersøke foryngelsesmulighetene i fjellskog. Virksomheten startet i
1930/31 under ledelse av professor Elias Mork
ved Det norske Skogforsøksvesen. Mork sto for
arbeidet her oppe frem til sin avgang i 1966/67. I
1989 ønsket Skogforsøksvesenet, nå under navnet
Norsk institutt for skogforskning (NISK), å ta
opp igjen forskningen. I 1990 brukte Statskog SF
Hirkjølen statsallmenning som et mønsterområde
for planlegging av flersidig forvaltning av fjellskog.
Forsøksområdet ble i denne planen skilt ut som en
egen forvaltningsenhet. Ledelsen av Landbruksdepartementets kampanje, Miljø i Fokus, ønsket
å få utviklet et demonstrasjonsområde for flersidig
bruk av fjellskog. Dette førte til at Hirkjølen
forsøksområde også ble et demonstrasjonsområde
for bærekraftig bruk av fjellskog.
Utviklingsarbeidet ble ledet av NISK i samarbeide
med et prosjektråd. Her satt representanter for
Landbruksdepartementet, fylkesskogkontoret,
allmenningsstyret, Naturvernforbundet, Statskog,
Ringebu kommune, Skogbrukets Kursinstitutt
(SKI), Hedmark dis trikts høg sko le, NISK og
Skjerdingen høyfjellshotell. Det ble gitt økonomiske
tilskudd fra Landbruksdepartementet, Miljøverndepartementet, Statskog, Det norske Skogselskap,
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Norges Skogeierforbund, Hedmark skogselskap,
skogbruksetatene i Oppland og Hedmark, og
fra Mjøsen og Glommen skog ei er for en in ger.
Skjerdingen høyfjellshotell har bidratt på forskjellige
måter. I tillegg har deltagende parter, særlig NISK,
gjort en betydelig egeninnsats i oppbyggingsfasen.
Til sammen gjorde dette det mulig å utvikle et
demonstrasjonsområde med både skogbrukere,
naturvernere og andre interesserte naturbrukere
som målgrupper. Totale kostnader hittil beløper seg
til rundt 2,5 mill. kroner.
Etter etableringen ledes virksomheten av en gruppe
som består av representanter fra SKI, Statskog og
NISK. Her har NISK, i samarbeide med Statskog,
det faglige ansvaret for demonstrasjonsområdet, for
forsøksvirksomheten og for skogbruksplanlegging.
SKI tar seg av markedsføring, opplæring av guider
og informasjon, med fremstilling og distribusjon av
nødvendig materiell til dette. Statskog har ansvar
for det løpende vedlikeholdet. Det er publisert en
rekke avhandlinger, rapporter og brosjyrer som
dekker områdets naturgrunnlag og tilretteleggingen
for publikum. Kunstneren Harriet Ask Kihle
har medvirket både med produksjon av utendørs
plakater og ved utførelse av en innendørs utstilling
på Skjerdingen. Driften av demonstrasjonsområdet finansieres i hovedsak av Landbruksdepartementet.

Hirkjølen
statsallmenning
Hirkjølen statsallmenning eies av Staten med
bruksrett til trevirke for rundt 120 eiendommer i
Ringebu, samt setre i allmenningen. Skogsdriften
ledes av et allmenningsstyre, og Statskog SF står
for utblinking og organisering av driften. Jakten
administreres av et fjellstyre.
Totalt areal er på 97 000 dekar. Det opprinnelige forsøksområdet er på 14 260 dekar. Av dette
er 11 530 dekar skog og resten fjellvidde. En takst i
1990 i regi av Statskog dekket et areal på 9 158 dekar av dette, hvorav 7 853 dekar ble antatt å være
skikket for skogbruk. I tillegg kommer 338 dekar
som var registrert på en annen teig eller ikke var
registrert. Stående kubikkmasse var 27 500 kbm.
fordelt med 15 500 på gran, 6 400 på furu og 5 600
på bjørk. Med en beregnet tilvekstprosent på 1,8
gir dette snaut 400 kbm. tilvekst for bartrær per
år Alle volumtall er uten bark, men ikke redusert
for topp og avfall.

Planprosessen
Med støtte i Statskogs takst lagde NISK en
skogbruksplan i 1992. I 1998/99 hadde Tomas
Sandnes, student ved Institutt for skogfag, Norges landbrukshøgskole, som hovedfagsoppgave å
ajourføre og videreutvikle denne planen. Samtlige
bestand ble befart og deres biologiske egenskaper
karakterisert. Antall bestand ble redusert i forhold
til den tidligere taksten ved en ny inndeling i behandlingsenheter. Omfanget av miljøtiltak ble
gjennomgått etter dagens faglige retningslinjer.
Denne forkortede utgaven av flerbruksplanen for
Hirkjølen Forsøksområde bygger både på resultater
fra forskning på Hirkjølen, på Statskogs takst, på
planen til Sandnes og på supplerende befaringer
og vurderinger i 1999-2000.

Generelle hensyn
I de siste årene er det skjedd et skifte i synet
på miljøhensyn i skogbruket. Dette startet med en
revisjon av skogloven i 1976, og ble videre utviklet
gjennom en offentlig utredning i 1989 (NOU nr.
10, Flersidig skogbruk). Et bærekraftig skogbruk
har flere komponenter enn virkesproduksjon, ikke

minst i fjellskog. Her vil hensyn til klima og til
annen bruk ofte ha større betydning enn i lavereliggende skog. Feil behandling kan få større og
mer langvarige effekter enn under gunstigere klimaforhold. Samtidig kan tettheten av kulturminner
og arealet av skog som ikke har vært hogd på lang
tid være større enn i mer sentrale skogområder. På
grunn av lav produktivitet, lav tretetthet i naturforyngede bestand og betydelige verneinteresser er
det likevel viktig å utnytte potensialet for virkesproduksjon der dette er høyt og ikke begrenses av
andre hensyn.
Som nasjonalt demonstrasjonsområde er Hirkjølens viktigste funksjon som forsøks-, demonstrasjons-, frilufts- og rekreasjonsområde, med bruk
både av skoler, organisasjoner og enkeltpersoner.
Dette gir økte inntekter for lokale turistbedrifter.
Det direkte økonomiske utbyttet av tømmerdriften
har liten betydning for hver bruksrettshaver, og
allmenningen har betydelige fondsmidler fra tidligere inntekter. Selv om det har vært drevet til dels
harde hogster for salg av virke fra rundt 1720, har
det i de siste 80 årene ikke vært hogget i mindre
deler av skogen. Dette har ført til et stort biologisk
mangfold, til dels av sjeldne arter. Området er svært
godt dokumentert både når det gjelder klima, skoglige forhold og artsmangfold. Et viktig mål for det
bærekraftige skogbruket i Hirkjølen er å legge til
rette for at samtlige arter som finnes naturlig skal
kunne overleve, og for en størst mulig naturopplevelse forøvrig.

Landskap og klima

I fjellskog henger hensyn til landskap og klima
godt sammen, slik at tiltak for det ene også gir effekt
overfor det andre. I dag er det ønskelig å bevare,
som vernskog, store andeler av glissen og tilnærmet
urørt skog opp mot fjellet og nede ved dalbunnen.
Her er det store andeler av myr eller fjell i dagen.
Vernskogen dekker til sammen 1600 dekar eller
11% av taksert areal. Lisidene har også uproduktive
områder som ikke kan avvirkes med overskudd. Myr
og uproduktiv skog (skrapskog) utenom vernområdene utgjør hele 1900 dekar eller 13% av taksert
areal. I tillegg kommer trebevokst areal utenom
takstområdet, i hovedsak fjellbjørkeskog, med vel
2 000 dekar. Alle disse arealene gir et kontinuerlig
preg av gammel naturskog og beskytter mot klimatiske skader på tilstøtende bestand.
Landskapsmessige og klimatiske hensyn har
ellers vært tatt ved de senere hogstene, delvis ved
å sette igjen furu og bjørk på hogstflater og ved å
bruke lukkede hogster der dette gir grunnlag for
naturlig foryngelse. Snauflater er lagt slik at disse
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er så lite synlige fra veier og stier som mulig. Denne
praksisen bør fortsette.

Biologisk mangfold

Skogeiere er anbefalt å verne nøkkelbiotoper i standardene fra Levende skog og etter dagens
tolkninger av Skogbrukslovens § 1. Standarden
begrenser skogeiers ansvar til 1% av produktivt
skogareal. Mange arter antas å være avhengige av
gammel skog med jevn tilgang på grove eller døde
trær. Det er derfor administrativt fredet et areal på
338 dekar (2% av totalarealet) som sammen med
vernområdene og uproduktiv mark dekker alle aktuelle typer av gammel skog. Viktige beite-, spill-,
yngle- og reirområder bør bevares. Spillområder for
storfugl krever restriksjoner på store omliggende
arealer. Det er ett slikt spillområde innen fredet
skog, og det er tilstrekkelige områder med vernskog
eller uproduktiv skog omkring til å utgjøre passende
dagområder for tiurene. Fredet skog og vernområder
gir også levemuligheter for barskogarter som jerpe,
meiser, tretåspett og lavskrike. Substrat for arter
med små leveområder og andre nøkkelelementer
bør spares ved hogst utenom fredete bestand. Dette
gjelder blant annet døde eller store, utvokste trær
og reirtrær. Hogsttid og maskinelt utstyr bør velges
slik at skadene på vegetasjon og markoverflate blir
minst mulige.

Spesielle trær skal bevares
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Mork og Heibergs lister over planter fra 1937
er bearbeidet til dagens nomenklatur og supplert
med nye undersøkelser av karplanter, moser,
sopp og lav i og omkring de fredete områdene.
Inkludert både arter og taksoner av lavere rang
(underarter m.m.) dreier dette seg om 945 navn.
Det er påvist til sammen 316 arter av insekter,
fugler og pattedyr. Av disse dyrene og plantene
finnes 26 arter på rødlisten fra 1992, men en del av
de undersøkte artsgruppene var ennå ikke vurdert
med tanke på rødlisten. Tallet vil derfor stige ved
videre undersøkelser, også fordi det sikkert finnes
rødlistearter som ennå ikke er oppdaget. Som et
ledd i overvåking av biotoper og deres utvikling
er det lagt ut 11 referanseflater, hver på ett dekar,
innen i de fredete områdene. Her er det gjennomført vegetasjonsanalyser, en beskrivelse av
tresjiktet og av forekomsten av døde og råtnende
trær. Registreringene beskriver leveområdene for
de artene som finnes her og vil kunne brukes til å
følge utviklingen i gammel, fredet fjellskog.

Virkesproduksjon

Det bør brukes naturlig foryngelse med
luk ke de hogster i henhold til Levende skogs
standard og av klimatiske årsaker der dette gir tilfredsstillende resultat. For gran passer dette best i
sjiktede bestand på vegetasjonstypene småbregneog høgstaudeskog. Småbregneskog brukes da om
en type som domineres av fugletelg og blåbær i
tillegg til den egentlige småbregnetypen med hengeving. I Skarseterlia er det rundt 400 dekar med
slik skog, men 180 dekar av dette er vernet som
nøkkelbiotop. Resterende areal av slike bestand er
gjennomhogget med bledningshogst i 1991. Denne
hogstformen bør fortsette her, med gjensetting av
enkelte store trær som «insekt- og soppmat».
Døde trær bør settes/legges igjen og utsettes for
minst mulig påvirkning ved drifter. De aktuelle
vegetasjonstypene finnes også i Vestlia, men her
ble drivverdig skog hogd midt på 1980-tallet. På
de beste delene bør det kunne forventes en middeltilvekst på linje med Morks plantinger, det
vil si 0,3-0,4 kbm. per dekar. Uten planting vil
fremtidige bestand bestå av spredte grantrær og
fjellbjørk. Tettheten av drivverdige trær blir da så
lav at hogst neppe blir lønnsomt. Det bør være en
klar forpliktelse for eieren til å fullføre plantingen
på dette arealet.
Andre deler av grandominert skog er svært
vanskelige å forynge uten planting, på grunn av
tykke råhumuslag og fordi det sjelden er modent
frø. Her må det brukes snauflatehogst innenfor
rammene av fylkets vernskogbestemmelser. For-

håndsforyngelse, døde trær og furu i grandominert
skog spares. Flaterydding begrenses så langt dette
er mulig uten å hindre ny foryngelse.
I lavereliggende deler av området, har markberedning gitt godt tilslag på hogstflater som ikke er
bredere enn 60-80 m. Markberedningen må da foretas i et rikt blomstringsår for gran. På flate partier
har flatehogster ført til så store frostangrep at det
ikke har vært mulig å etablere et nytt granbestand.
Her bør det brukes lukkede hogster og plantes eller
markberedes for naturlig foryngelse.
Furu blir angrepet av furuas knopp- og
greintørkesopp på flate partier og i høydelag over
800-900 meter. Furu overlever høyest i sydhelling.
Soppen angriper gjennom barkskader etter sommerfrost nær dalbunnen og på planter som har dårlig
herding om høsten i høytliggende og vindutsatte
partier. Bare i de lavere delene av dalsidene og
i sydhelling opp mot Rundhaugen har det vært
mulig å etablere furuforyngelser. Furu beites hardt
av elg. Furu og nyplantet gran beites av storfe og
sau i deler av området. Sammen med klima- og
sopp-problemene begrenser dette mulighetene
for å forynge furu, og kan føre til planting av gran
på marker som egentlig er for næringsfattige for
dette treslaget. Foryngelse av bonitet F8 og F11
bør gjøres ved å sette igjen frøtrær, markberede og
så for å få så stor utgangstetthet som mulig. På F6
bør foryngelsen hjelpes med markberedning før et
frøår. Der furu ikke går, bør det brukes markberedning og såing av contortafuru på disse bonitetene.
I fleraldrede furubestand kan det tas ut enkelttrær
eller små grupper av trær. Noen store og særpregete
trær bør spares. Ved frøtrestilling bør det stå fem
til ti trær per dekar i sydhelling og opptil 15 trær
på klimatisk utsatte områder.
Bjørkedominerte bestand på eldre hogstflater
kan tynnes for naturlig foryngelse eller planting
av gran, der klima og bonitet passer for dette. I
glisne bjørkebestand tas tynningen etter at grana
er etablert for å redusere klimaskader. Ved dalbunnen med store frostproblemer beholdes bjørk
for en eventuell naturlig suksesjon. Det later ikke
til å være mulig å skifte over til gran med dagens
klimaforhold, selv om jordsmonnet er godt nok til
å gi en frodig vekst av gras og urter. Konkurransen
mellom fjellbjørk og gran er moderat. Grana vil ofte
vokse bedre enn bjørk etter noen år og kan overta
ledelsen. Det er nødvendig å kappe en del bjørker
i foryngelser for å fristille grantoppene. Dette arbeidet ble startet i Vestlia først på 1990-tallet og
bør følges opp både her og i Skarseterlia.
Sprøyting med herbicider er ikke aktuelt av
miljømessige årsaker. Det er også billigere å ta en
manuell rydding rundt bartreplanter og å la bjørk

stå utenom disse. Bjørka vil skjerme og kvalitetsforbedre gran ved slik skjøtsel. Åpne myrer er ikke
aktuelle for grøfting i dagens skogbruk, særlig ikke
i fjellskog hvor produksjonspotensialet er lavt.
Grøfting av forsumpet skogsmark kan øke produksjonsmulighetene i deler av Skarseterlia, men er
neppe lønnsomt. Det mest aktuelle grøftingsfeltet
er dessuten vokseplass for seks arter og underarter
av orkideer (flekkmarihånd, skogmarihånd, brudespore, grønnkurle, korallrot og småtveblad) og
bør vernes. Det er ikke aktuelt med gjødsling av
produksjonsbestand fordi ugunstig klima begrenser
mulighetene for mertilvekst.

Kantsoner

Rundt myrer, bekker, veier, stier og løyper og
inntil andre markslag bør det bevares kantsoner
der slike finnes. Disse behandles med inngrep
som bevarer en flersjiktet sone med stort løvtreinnslag. Bredden bør variere etter de naturgitte
forholdene. Rundt myrer, veier og større vassdrag
og inntil innmark kan det være soner på opptil 20
meters bredde. Ved mindre bekker kan bredden
halveres. Langs stier og løyper er det ideelt å veksle
mellom slike kantsoner, vanlige bestandsinteriør og
utsiktspartier for å utnytte de naturlige variasjonsmulighetene. I utsiktspartier kan trær fjernes for å
bedre sikten. Riktig brukt vil kantsoner redusere
vindskader og utvasking, øke det biologiske mangfoldet, øke beitetilgangen og bedre leveområdene
for en rekke viltarter, samt øke opplevelsesverdien
i viktige turområder. I fjellskog har mange av disse
sonene en lav bonitet eller store klimatiske påkjenninger, samtidig som store trær ofte må hogges for
å bevare en sjiktet vegetasjon. Det er derfor ikke
foretatt reduksjoner i skogareal og stående masse
på grunn av kantsoner.

Kantsoner skal være tette i vertikalplanet og bør
inneholde løvtrær og busker.
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Kulturminner

Pollenanalyser i to myrer ved henholdsvis
Skjerdingen og Hirsjøen viser vegetasjonens utvikling og menneskers bruk av området fra kort
tid etter siste istid. Forekomster av kullstøv etter
bål viser at det regelmessig har vært mennesker her
oppe i nær 9 000 år. Det finnes rester etter fangstgroper, gårdsbruk med hustufter, rydningsrøyser og
steingjerder, blesteranlegg og antagelig bogestiller.
Kulturminner skal vernes ved at de kartfestes, ryddes og merkes så langt dette er ønskelig, og at de
ikke ødelegges ved drifter.

Forsøk

I 1990/91 ble forsøksplantingene fra 1930årene målt opp og tilvekst beregnet for forskjellige treslag og høydelag. Treslagssammensetning,
tetthet og middelhøyder for plantefelt etablert på
1950-60-tallet er taksert. Naturlig foryngelse er
undersøkt gjennom hovedfagsoppgaver. Fra 1990
til 1995 ble det lagt ut 13 forsøk med planting og
såing. Det er startet omfattende økologiske studier i
Skarseterlia. Forsøksområdene må vernes. Resultatene øker kunnskapene om fjellskog generelt og om
demonstrasjonsområdet, de brukes i informasjonsvirksomheten og danner et godt faglig grunnlag for
skjøtsel av skogen.

Informasjon og turisme

Seks merkede turstier strekker seg over til
sammen 35 km med opplysningsplakater og foldere for hver sti. Dette suppleres ved en utstilling
i Skjerdingen høyfjellshotell. For å gjøre stiene attraktive, bør det brukes en variert skogskjøtsel som
utnytter de naturlige vekstforholdene. Forsøk med
vellykket eller mislykket foryngelse demonstrerer

hvilke grenser klima, jordbunn, beiting, soppangrep og andre forhold setter for gjenvekst av skog.
Rundt anlegg, hotell og hytter må det bevares et
kontinuerlig skogbilde ved bruk av lukkede hogster
og småflater, delvis av estetiske årsaker og delvis
for å skjerme mot vind. Stier og løyper må holdes
frie for hogstavfall, og kjøreskader må repareres i
beferdede områder.

Arealoversikt
Følgende tall er hentet fra Statskogs takst i
1990 supplert med Morks målinger for det øvrige
arealet. Under registreringen ble det ikke skilt klart
mellom myr og uproduktiv skog (skrapskog), slik
at skrapskog også omfatter betydelige myrområder.
Sannsynligvis er de svakeste markene overbonitert.
Bonitet 6 og 8 er derfor slått sammen. Tallene gjelder forsøksområdet bortsett fra en firkant av fjell og
fjellbjørkeskog i allmenningens nordøstre hjørne
(Tabell 1).
Tabell 1. Forsøksområdets totale areal fordelt på
forskjellige markslag og boniteter.
Kategori

Areal i daa

% av totalt

Fjell, veltepl., kraftledning,
andre markslag
Myr
Skrapskog
Bon. 6-8
Bonitet 11

95
370
888
6 715
1 428

1
2
6
47
10

Sum taksert skog

9 496

66

Fjellbjørkeskog
Fjell

2 034
2 730

15
19

14 260

100

Totalt

Tabell 2. Forsøksområdets areal, i dekar og prosent, fordelt på forskjellige kategorier i den reviderte planen.
Bonitetsinndelingen er hentet fra Statskogs takst i 1990.
Kategori

Myr og
skrapskog

Bonitet
6 og 8

Bonitet
11

214
544
509
0
0

552
279
1 150
0
4 813

0
0
160
338
931

0
0
6
0
0

766
823
1 825
338
5 744

5
6
13
2
40

Sum takst

1 267

6 794

1 429

6

9 496

66

Fjellbjørk
Fjell

0
0

0
0

0
0

0
0

2 034
2 730

15
19

1 267

6 794

1 429

6

14 260

100

Vern mot fjell
Vern mot dal
Myr og uprod. skog
Nøkkelbiotoper
Drivbar skog

Totalt
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Andre

Sum
dekar

% av totalt
areal

Produktiv skog er i Tabell 1 satt til 57 prosent
av totalarealet, annen trebevokst fastmark utgjør
21 prosent, fjell utgjør vel 19 prosent, mens myr og
annet til sammen dekker 3 prosent.
Det foreslås at arealet av vernskog mot dalbunnen og mot fjellet økes for å få med alle deler
som bør unntas fra regulær skogsdrift. Her er frostproblemene så store eller sommeren så kort at det
i praksis er liten mulighet for å få opp ny barskog
med akseptabel tetthet. Uproduktiv skog utenom
vernskogen regnes i dag for å gi så liten netto at
den ikke bør hogges. Lav tretetthet, trærnes form
og kvalitet og restriksjoner på hogstarealet etter
vernskogbestemmelsene gir også liten mulighet for
å drive hogster med netto på de dårligste deler av
produktiv skog, særlig når en tilfredsstillende foryngelse settes som betingelse for avvirkning. Dagens
politiske signaler varsler slike krav (St.melding 17
(1998-99) - Skogmeldingen). Som nøkkel-biotoper
er det tidligere tatt ut og godkjent av eierne to drivverdige bestand med gammel skog. Disse er foreslått
opprettholdt i den nye planen. Tabell 2 viser hvor
store arealer som etter dette faller innenfor de ulike
kategoriene.
Til sammen 11 prosent av trebevokst areal
antas å være uaktuelt til videre skogbruk på grunn
av utsatt beliggenhet øverst eller nederst i liene. I
tillegg er 13 prosent tatt ut som uproduktiv skog.
To prosent av arealet er tidligere fredet som nøkkelbiotoper. Ikke drivverdig fjellbjørkeskog utgjør
15 prosent og fjell 19 prosent. Dette fører til at det
arealet som anbefales til drivbar virkesproduksjon
blir på 5 744 dekar eller 40% av totalarealet.

Stående kubikkmasse
Stående kubikkmasse etter Statskogs takst
er redusert for et uttak på 1 300 kbm. innmålt
gran-tømmer i 1991 og økt med stående masse fra
bestand utenom de takserte. Det ble i 1990 regnet
med en gjennomsnittlig tilvekstprosent på 1,8 for
den eldre skogen. På grunn av høy bestandsalder er
tilvekstprosenten foreløpig synkende. Det antas at
fratrekk for avfall og dødt virke svarer til tilveksten
i perioden etter taksten. Begge deler kan ligge nær
20%. Yngre bestand, etablert under Morks virksomhet fra 1930 til 1967, hadde ennå ikke nådd
store nok dimensjoner til å være med ved registreringen av stående kubikkmasse og tilvekst. Tabell
3 viser beregnet stående kubikkmasse.
Vernskogen mot fjellet og mot dalbunnen
inneholder 14 prosent av beregnet kubikkmasse
med henholdsvis 3,3 og 0,3 kbm. bartrevirke per
dekar. Myr og skrapskog har 18 prosent med 2
kbm. per dekar. Nøkkelbiotoper legger beslag på
ytterligere 18 prosent med 10,7 kbm. per dekar.
Bare 50 prosent av beregnet kubikkmasse står på
arealer hvor det etter forslaget skal drives skogbruk.
Gjennomsnittlig stående bartremasse var her 1,7
kbm. per dekar.

Tabell 3. Beregnet stående kubikkmasse, uten bark og avfall, innen de forskjellige arealkategoriene.

Kategori

Gran
kubikkm.

Furu
kubikkm.

Bjørk
kubikkm.

Vern mot fjell
Vern mot dal
Myr og uprod.skog
Nøkkelbiotoper
Drivbar skog

2 345
36
1 231
3 403
6 494

168
252
2 401
211
3 548

622
72
976
903
2 698

3 135
360
4 608
4 517
12 740

12
2
18
18
50

2 513
288
3 632
3 614
10 042

12
2
18
18
50

13 509

6 580

5 271

25 360

100

20 089

100

Totalt

Totalsum

% av
total

Sum
bartrær

% av
bartrær
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Hogstklassefordeling
Hogstklassefordelingen er beregnet for det
arealet som er foreslått som drivbar skog, og satt
opp sammen med stående masse i Tabell 4. Nær
3000 dekar, eller 53% av produksjonsskogen, står
i hogstklasse II. Dette bør over en 30-årsperiode
minst doble tilveksten i forhold til dagens tall.
Hogstklasse I utgjør 10% av produksjonsskogen.
Deler av hogstklasse I har en glissen foryngelse,
men det meste av dette arealet bør plantes til etter
hogstene på 1980- og 90-tallet. Den overveiende

andelen av det resterende (37% av arealet) er eldre hogstklasse IVB og VB. I gjennomsnitt står det
her bare 4,5 kbm. per dekar. Også her er det gjort
betydelige forandringer fra taksten i 1990. Naturlig
glissen, gammel skog var ført som hogstklasse I og
er nå satt i VB. Videre var det ikke skilt godt nok
mellom arealer med uproduktiv bjørk og arealer
hvor det i tillegg var plantet gran. Førstnevnte er
en IB, mens sistnevnte er en IIA.

Tabell 4. Hogstklassefordeling for drivbar skog i antall dekar. Tabellen viser også stående masse for forskjellige treslag og
gjennomsnittlig stående masse av bartrær per dekar.
Kategori

Antall
dekar

Gran
kubikkm.

Furu
kubikkm.

Bjørk
kubikkm.

Sum
total

Sum
bartrær

Kbm./daa
bartrær

Hogstkl. I
Hogstkl. II
Hogstkl. IV
Hogstkl. V

571
2 992
543
1570

36
116
1 445
4 897

0
331
276
2 941

143
156
495
1 904

179
603
2 216
9 742

36
447
1 721
7 838

0,6
0,2
3,2
5,0

Totalt

5 676

6 494

3 548

2 698

12 740

10 042

1,7

Nordre del av vestlia fra dalbunnen og opp til
tregrensen ved Nørstkletten
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Økonomiske
vurderinger av
foryngelseshogst
og vern
Stående bartremasse innen hogstmodne,
grandominerte bestand er i Skarseterlia registrert til
mellom 3 og 6 kbm. per dekar. Glissen skog, råte og
små dimensjoner fører til en slipandel på anslagsvis
75-80 prosent. Netto per dekar blir derved neppe
høyere enn 4-500 kr ÷ skogavgift (8%) og intern
administrasjon. Sikring av foryngelse kan skje med
markberedning og såing, gjerne av en blanding av
gran og en furuart. Dette vil koste minst 400 kr
per dekar. Det er vanskelig å se at disse driftene er
lønnsomme under dagens forhold, men de kan gjennomføres i begrenset omfang som ledd i utvisning
av virke til rettighetshavere. Tilsvarende bestand
i Vestlia har lavere tetthet enn i Skarseterlia og
mindre muligheter for å dekke både driftsutgifter
og relevante foryngelsestiltak.
Der det står gode frøtrær av furu, kan kulturkostnadene etter frøtrestilling begrenses til markberedning før et frøår. Stort innslag av furu kan gi
en noe høyere tømmerpris i gjennomsnitt enn for
ren gran. Her kan foryngelseshogst fortsatt gi en
viss netto. Det er likevel ikke grunnlag for å anbefale hogst med dagens problemer med sau og elg,
samt sterkt nedslitte vinterbeiter i allmenningen.
Foryngelsene må baseres på furu på grunn av lav
bonitet der furu finnes.
Tapene ved vernetiltak begrenser seg hovedsakelig til vern av 338 dekar som nøkkelbiotoper.
Her er det registrert 3 600 kubikkmeter bartrevirke,
dominert av gran. Slakteverdien minus driftsutgifter kan beløpe seg til rundt 170 kr per kbm. eller totalt vel 600 000 kr. Som motpost vil det være
nødvendig å plante til arealet. Med en forventet
avgang på rundt 20 prosent, bør det brukes minst
240 planter per dekar. Dette gir en kostnad på nær
300 000 kr. Det må videre regnes med en omgang
med gjenvekstpleie på det nordre og deler av det
søndre bestandet. Med en utgift på 300 kr per dekar,
gir dette rundt 75 000 kr. Tapet blir derved rundt kr
225 000. Ut fra vernskogbestemmelsene måtte en
eventuell snauhogst skje over meget lang tid.

Senkergruppe med vel 70 «avleggere»
rundt restene av mortreet

Konklusjon
En økt andel av tidligere taksert areal er tatt ut
delvis som vernskog mot fjell og dalbunn og delvis
som myr og uproduktiv skog. Disse arealene dekker 24% av totalarealet og inneholder tilsammen
32% av stående bartrærs beregnede kubikkmasse.
På dette arealet er tretettheten og produksjonsmulighetene så lave at drift ikke ansees for lønnsomt.
I tillegg er det tatt ut 2% av totalarealet som nøkkelbiotoper. Biotopene er godt dokumentert, både
med artsmangfold og beskrivelse av skogstruktur.
Fordi dette er en overveiende andel av restende
gammelskog på de beste bonitetene innen området, har de hele 18% av stående kubikkmasse. De
arealene som fortsatt anbefales for skogsdrift dekker
40% av totalarealet og her står 50% av registrert
kubikkmasse. Dette er i stor grad gran på boniteter
som er bedre skikket for furu (F6-8). Bestandene
er her glisne, trærnes dimensjoner er små og kvaliteten er lav.
På de beste bonitetene er det anbefalt tilnærmet bledningshogst for å utnytte et sjiktet
bestand best mulig innenfor dagens vernskogbestemmelser. Slik hogst ble siste gang gjennomført
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i 1991. Ellers burde det vært hogget frøtrestillinger
for foryngelse av furu. Det er mulig å få opp furu
bare på deler av restarealet på grunn av soppangrep,
sau- og elgbeiting. Soppen kan unngås ved å skifte
til contortafuru, gjerne ved såing. Dette forutsetter
imidlertid at elgstammen og sauebeitingen reduseres. Ellers bør det plantes gran etter nye hogster
der gran kan produsere drivverdige dimensjoner.

Det er tvilsomt om slike tiltak kan være lønnsomme i dagens situasjon. Derfor er det vanskelig
å anbefale hogst innen området utenom tilvisninger
for bruksrettshavere. Tidligere foryngelseshogster
må følges opp med planting av gran på de marker
hvor treslaget har tilstrekkelige vekstmuligheter.
Betydelige arealer må gås over med gjenvekstpleie
for å fristille bartrær som holdes nede av bjørk.

Bestandsbeskrivelse med
behandlingsforslag
Bestand
nr.klasse

Hogst-

Bonitet
dekar

Areal i
gran

1
2
3

II
II
VB

8-11
8
8

371
61
128

0
0
700

0
0
0

0
0
251

4
5I
6
7
8
9
10
11

I
8
VB
II
IVB
II
IVB
II

8
35
8
8
11
11
7
8-11

15
0
35
101
126
183
7
84

0
0
240
0
331
0
25
0

0
0
0
0
47
0
3
0

0
20
0
95
0
3
0

12

II

11

60

0

0

0

13

VB

8-11

261

1316

48

280

14
15

II
VB

11
6-11

97
210

0
719

82
405

11
223

16
17
18
19
20
21

II
VB
II
VB
II
VB

8
6
8
6-8
8-11
8

74
117
211
406
345
217

0
122
64
153
0
1134

0
371
11
1075
138
450

0
124
32
459
91
281

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

VB
II
IVB
I
II
I
II
II
IVB
II
II
IVB
II

8
8
8
8
8
6-8
8
8
8
8
8
8
8

196
102
130
214
69
307
73
248
130
88
240
150
675

513
0
407
36
0
0
0
0
407
0
0
275
52

592
0
58
0
0
0
0
0
58
0
0
110
0

276
0
116
143
0
0
0
0
116
0
0
165
22
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Kubikkm. Kubikkm.
furu
bjørk

Kubikkm.

Behandlingsforslag
Gjenvekstpleie
Ingen
Kan avvirkes, bledningshogst
øvre del
Plante gran
Markberede og så furu
Fjellskoghogst
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Gjenvekstpleie i nedre
halvpart
Supplering på deler av
bestandet
Frøtrest. nedre del,
bledningshogd
Noe gjenvekstpleie
Frøtrestilling på furum.,
bledn.hogd
Ingen
Frøtrestillingshogst
Gjenvekstpleie
Uttak av enkelte trær
Evt. gjenvekstpleie
Frøtrest. mot øst, ellers
gjennomhogst
Gjennomhogst
Gjenvekstpleie i nedre del
Ingen
Planting av gran, noe rydding
Noe gjenvekstpleie
Planting av gran, noe rydding
Noe gjenvekstpleie
Gjenvekstpleie
Ingen
Gjenvekstpleie
Gjenvekstpleie
Ingen
Gjenvekstpleie

Arbeider i perioden
1. Rydding og planting. Det står igjen planting
på bestand 25 og 27. Samlet areal er 521 dekar, men
deler av dette er for dårlig til planting. To mindre
hogstflater (bestand 4 og 5) fra 1991 bør forynges i
forbindelse med eventuell hogst i bestandet inntil
(bestand 3). På bestand 5 må såing vurderes, mens
planting passer bedre i bestand 4.
2. Gjenvekstpleie. Deler av den tidligere foryngelsen må gjennomgås med en regulering mellom
gran, furu og bjørk, slik at utviklingsdyktige bartrær blir fristilt. Dette gjelder de fleste bestandene
innen hogstklasse II. Slik regulering er gjennomført
i Vestlia først på 1990-tallet, men bør gjentas i 10årsperioden. Aktuelle bestand er 1, 11, 12, 14, 16,
18, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 32 og 34. Samlet areal er 2
547 dekar, men store deler trenger ikke behandling.
Det antas at det reelle behovet ligger på rundt 1/3
av dette arealet.
3. Flatehogst med markberedning og såing eller planting. Dette er aktuelt i bestand 3 med 128
dekar. I den øvre delen bør skogen behandles
med bledningshogst i flersjiktet skog. I henhold
til vernskogbestemmelsene må resten fordeles på
flere hogster med maksimalt 20 dekar hvert sted.
Bestandene 4 og 5 med til sammen 50 dekar teller

med i dette arealet.
4. Frøtrestillingshogst. De mest aktuelle bestandene er her nedre del av bestand 13, furudominert
skog innen 15 og 17. På de bedre delene av 13 og
15 er det gjennomført bledningshogst, på 13 er det
dessuten lagt opp til intensive studier av flersjiktet
skog. Det må derfor ikke hogges innen hogstområdet fra 1991. Bestandene dekker til sammen
588 dekar, men bare rundt halvparten kan hogges
i denne omgangen. Reglen om maksimalt 20 dekar
begrenser hogstkvantumet hvert sted.
5. Gjennomhogst. Bestandene 6, 19, 21 og 22
kan gåes igjennom med fjellskoghogst med tanke
på naturlig foryngelse. For 21 kan det lages en tett
frøtrestilling i den sydøstre og furudominerte delen.
Samlet areal er på 854 dekar, men gjennomsnittlig
stående masse er bare 4,8 kbm. per dekar.
6.Tynning. Selv om de første plantingene fra
1930-årene nå er i hogstklasse III, dekker disse så
små arealer hvert sted at tynning ikke er aktuelt.
Det blir derfor ikke behov for tynning før plantingene fra 1950-årene blir store nok i en senere
planperiode.

Granskogen er hovedsakelig kommet opp under bjørk
etter en omfattende skogbrann for rundt 235 år siden.
Her har en bjørk lagt seg ned over en gran ved rundt
2 meters høyde og gitt dobbelttopp

Lungenever er en sjelden lavart som
finnes på gamle rognetrær flere steder i
forsøksområdet, her delvist overgrodd av en
annen lavart.
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Kart
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Fjellbjørk kan få sterke høstfarger
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Fredet gammel granskog i Skarseterlia med Skarseterene i dalbunnen

En utstilling på Skjerdingen høyfjellssenter beskriver områdets skogbruk, historikk, geologi og deler av
plantelivet og viser ett eksemplar av alle publikasjoner fra området
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