
 Hirkjølen
- foryngelse av bartrær

Denne rapporten er et ledd i en serie publikasjoner som legger grunnlaget for en bærekraftig utvikling av 
Hirkjølen forsøks- og demonstrasjonsområde. Denne gangen presenterer vi de viktigste resultatene av 
registreringer og forsøk i forbindelse med foryngelse av skogen. De samme muligheter og begrensninger 
som vi fi nner på Hirkjølen, går igjen i andre fjellskogområder. Publikasjonene bør derfor ha betydning 
for de fl este som interesserer seg for fjellskog. 

Knut Solbraa, Norsk institutt for skogforskning og Norges Landbrukshøgskole er forfatter.



Hirkjølen ligger i Ringebu 
kommune ved Friisveien 
mellom Atna i Østerdalen og 
Ringebu i Gudbrandsdalen. 

Kilde: Statens Kartverk 

Kartet viser stier og forsøksfelt. Forsøksfeltene er merket med F og feltets nummer.

F 2F 
3

F 
4

F 
5 F 10F 11F 12

F 1

F 6F 7F 8

F 9

F 13



Forord
Denne rapporten er et ledd i en serie pu bli ka sjo ner som legger 

grunnlaget for en bærekraftig utvikling av Hirkjølen forsøks- og 
de mon stra sjons om rå de. Denne gangen presenterer vi de vik tig ste 
resultatene av registreringer og forsøk i forbindelse med for yn gel se 
av skogen. De samme muligheter og begrensninger som vi fi nner på 
Hirkjølen, går igjen i andre fjellskogområder. Pu bli ka sjo ne ne bør 
derfor ha betydning for de fl este som interesserer seg for fjellskog. 
Professor Elias Mork drev om rå det og anla en rekke forsøk her 
i årene fra 1931 til 1967. Et sentralt arbeide i denne sammen-
hengen er hans avhandling fra 1968: Økologiske un der sø kel ser i 
fjellskogen i Hirkjølen forsøksområde (Meddelelser fra Det nor-
ske Skogforsøksvesen, bind 25, hefte 93). Naturlig for yn gel se er 
registrert i for bin del se med hovedoppgaver i skog skjøt sel ved NLH 
av Morten Lysø i 1991/92 (Naturlig for yn gel se av fjell skog) og av 
Anders Tryli i 1992/93 (Naturlig gjenvekst i fjell skog). Resultater 
fra un der sø kel ser over soppskader og elgbeiting på fu ru ar te ne i 
nærområdet til Hirkjølen er nylig pu bli sert av undertegnede 
(Rapport fra skog fors knin gen 11/98). To pu bli ka sjo ner om såing 
har også in ter es se i forbindelse med foryngelse av fjellskog (Rap-
 port fra Skogforsk 2/97 og 3/97). Ved re gis tre rin ger og forsøk på 
Hirkjølen har jeg hatt god hjelp av Morten Lysø, Svein Grønvold 
og Robert An der sen, som alle har vært en ga sjert av Norsk in sti tutt 
for skogforskning (NISK). Arbeidet har vært fi nansiert av NISKs 
grunnbevilgninger med til skudd fra Landbruksdepartementet, Det 
norske skogselskap, Mjøsen og Glommen skog ei er for en in ger for 
utvikling av Hirkjølen til et de mon stra sjons om rå de for bærekraftig 
bruk av fjell skog. Skog bru kets kursinstitutt (SKI) og Statskog SF 
er gode medspillere i dette arbeidet. Jeg takker alle for et godt 
samarbeide og håper at rapporten vil medvirke til bedre foryn-
gelsesstrategier i fjell skog.

Skogfag, mars 2000
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Foryngelse av 
fjellskog

Det bygges her både på erfaringen fra un der sø -
kel se ne i denne rapporten og fra andre un der sø -
kel ser i fjellskog

1. Naturlig foryngelse ved lukkede hogster kan 
gi et godt re sul tat for gran på marktyper med stabil 
vanntilgang helt opp mot skoggrensen. Aktuelle 
ve ge ta sjons ty per i Øst lan dets fjellskoger er fuktig 
blåbærskog, små breg ne skog og høgstaudeskog. 
Sko gen bør væ re fl ersjiktet på forhånd. 

2. Alternativer er bruk av små flater med 
frø spred ning fra kantene eller frøtrestillinger. Ef-
 fek tiv frøspredning er rundt 30 m fra hver kant. 
Fla te ne er mer utsatt for uttørking av humuslaget 
og frost enn ved lukket hogst. Markberedning like 
før et frøår, i granas blomstringsår eller når furu har 
mange ertestore kongleanlegg, kan sikre plan te eta -
ble ring der humuslaget er tykkere enn 3 cm. Selv 
etter rik blomstring kan temperaturene være for 
lave for frømodning høyere enn 500-600 m over 
havet på Østlandet. Særlig for gran kan derfor en 
slik markberedning lett bli bortkastet, mens furu 
har jevnere frøproduksjon.

3. I dalbunner og på avsatser med dårlig dre-
 ne ring av kald luft bør det alltid brukes lukkede 
hogster eller tette frøtrestillinger. Ved vanskelige 
foryngelsesforhold er det da nødvendig med plan-
 ting eller markberedning for såing eller naturlig 
foryngelse. I lisider kan snau hogst og planting el ler 
såing gi gode resultater på mindre fl ater. 

4. Der furu ikke lar seg forynge naturlig, på grunn 
av at frøtrær mangler eller dårlig frøproduksjon, 
kan furu og contortafuru såes etter markberedning 
på vel drenerte jordarter. Det må brukes frø med 
spireevne godt over 80%. Ved åpen såing brukes 
rundt 30 gr pr. dekar. Med overdekning av frøet, 
kan mengdene reduseres til 20 gr. Det er mest ra-
 sjo nelt å så med hjul etter stripeberedning. Gran-
 frø gir lavere planteutbytte enn furu med sam me 
spireevne,  og grana bør helst plantes. 

5. Furu er utsatt for knopp- og greintørkesop-
pen både i frostutsatte områder ved dalbunnen 
og over et høydelag som ved Hirkjølen ligger 
mellom 800 og 900 m over havet avhengig av 
fl atestørrelse, eventuelle gjenstående trær og hel-
lingsretning. En tett frøtrestilling eller skjerm kan 
redusere pro ble met i grenseområder. Kjølig vind 
kan bremses med en glissen skjerm i fl atekanten, 
og ved å legge fl a te ne med lengderetning på tvers 
av vind ret nin gen. Det bør ikke lages store fl ater i 
slike områder. Der furu har store soppangrep, bør 
det brukes gran der dette treslaget passer og con-

tortafuru på de dår lig ste markene. Hard beiting av 
elg kan imid ler tid gjøre det nødvendig å forynge så 
store are a ler med contortafuru at dyrene ikke rekker 
å beite fl er tal let av planter. Der det ikke er mu lig å 
få opp furu eller contortafuru på de sva kes te mar-
kene på grunn av beite, må elg stam men reduseres 
eller det må vurderes å la være å hogge bestand som 
fortsatt har en viss pro duk sjon. Faren for sopp- og 
bei te ska der vur de res best ut fra tidligere foryngelse 
i det ak tu el le området. 

6. Beiting av sau kan gi store skader de første 
årene etter planting eller såing av furu og contor-
tafuru og kan gi betydelig avgang også for gran. 

7. Planterør beskytter mot frost og beiting og 
øker tilslag og vekst for gran. Furu beites også ved 
større plantehøyder, slik at røret bare beskytter 
fu ru ar te ne i etableringsfasen. 

Innledning
I fjellskog kan det være vanskelig å forynge 

bar trær både naturlig og ved kultur. Årsakene er 
man ge. På grunn av lav temperatur er det langt 
mellom gode frøår. Professor Morks undersøkelser 
på Hirkjølen viste at det i perioden fra 1931 til 1967 
bare var ett godt frøår for gran (1934). Selv om 
grana hadde fl ere blomstringsår, var tem pe ra tu re ne 
ofte for lave for frømodning. Furu hadde jevnere 
frøproduksjon, men krever også høyere tem pe ra tur 
enn normalt både for å blomstre og for å mod ne 
frøet. 

   På grunn av lav sommertemperatur og tykk 
humus kan det ta fl ere år før spireplantenes røtter 
har vokst gjennom råhumuslaget og ned i mi ne -
ral jord, særlig i blåbærskog. Plantene kan drepes 
ved en tørkeperiode i dette tidsrommet der det ikke 
er tilsig av grunnvann. Frost i vegetasjonsperioden 
vil kunne ødelegge nye skudd på gran og drepe 
plan ter. Dette gjelder både i fl ate dalbunner og 
andre områder uten avløp hvor kald luft samler 
seg i vind stil le sommernetter. Slike områder fi nnes 
i fjell sko gen som trebare felter i dalbunnen og kan 
ska pes ved snauhogst også på andre steder. 

    Furu får i mindre grad synlige frostskader, selv 
om både skudd og knopper kan drepes. Frostskader 
i barken kan åpne for angrep av furuas knopp- og 
greintørkesopp. Slike angrep har økt i omfang de 
siste 30-40 årene. Soppen er i stand til å utrydde fu-
ruplanter, også innenfor områder hvor det tid li ge re 
var mulig å få opp dette treslaget. Snøs kyt te sop pen 
kan gi omfattende skader i år med sen snø smel ting. 
Som om dette ikke var nok, vil bufeets sommerbeite 
og elgens vinterbeite kunne gå hardt ut over furu-
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artene. I fjellskog med vanskelig plan te eta ble ring, 
stor avgang og langsom vekst, vil selv et moderat 
beitepress ødelegge store arealer med furuforyn-
gelse. Vi vil i denne rapporten se nær me re på 
disse problemene, slik vi møter dem på Hirkjølen, 
og vurdere hvordan de kan unngås.

Naturlig 
foryngelse

Naturlig foryngelse er kartlagt på forskjellige ve-
getasjonstyper i eldre skog i vestlia  like nor den for 
Hirkjølen forsøksområde, i den nordre delen av 
østlia - omkring deler av sti 5 - (Tryli 1993) og i 
den søndre delen av østlia - omkring deler av sti 1 
- (Lysø 1992). I alle områdene er det svært ujevn 
tretetthet, og det er snart 80 år siden siste hogst. Det 
var furu bare i ett område (Figur 3). I Figur 1 er det 
bare 7 fl ater med høgstaudeskog, og typen er ikke 
representert i Figur 2. Ellers var det minst 30 fl ater 
pr. vegetasjonstype innen hvert område. «Bær lyng» 
omfatter både bærlyngskog og den tør res te delen 
av blåbærskog i Figur 1 og 2. Figur 1 viser tettheter 
innenfor 360 dekar med en gjen nom snitt lig stående 
masse med bark på 12 kbm. Høyden over havet er 
790-920 m.

Det neste området er på 310 dekar med en 
gjen nom snitt lig stående masse på 9 kbm (Figur 
2). Høyden over havet er 810-900 m.

Det siste området dekker 540 dekar med en gjen-
 nom snitt lig stående masse på rundt 16 kbm (Figur 
3). Høyden over havet er 740-865 m. Her om fat ter 

«Bærlyng» mindre forekomster av lav skog og røss-
lyng-blokkebærskog i tillegg til bærlyngskog.

 For det siste området er det beregnet gjen nom -
snitts tall for en tørr og en fuktig variant av blå bær -
skog. Antall planter under 4 m var da henholdsvis 
27 og 58 pr. dekar. Dette er svært likt henholdsvis 
«Bærlyng» og «Småbregne». Inndelingen i Figur 
1 og 2 tar hensyn til dette ved å slå sammen tørr 
blå bær skog og bærlyngskog til «Bærlyng». Denne 
gruppen hadde lavest tetthet av planter og trær 
i alle områdene. Fuktig blåbærskog ligger stort 
sett på linje med småbregneskog. På grunn av få 
prø ve fl a ter bør ikke antallet på høgstaudeskog i 
Figur 1 tillegges særlig vekt. Det er interessant at 
høg-stau de skog ligger best an i Figur 3 både når 
det gjel der totalt antall planter og trær og tetthet 
av de minste plantene. Dette forholdet gjelder i 
fjell skog på Østlandet, mens både i lavlandet og 
nordover er vegetasjonen for frodig til et godt tilslag 
på den ne typen. 

    Lysø fant at plantene i gjennomsnitt brukte 
8 år opp til en lengde på 0,1 m, 85 år opp til 4 m 
og 125 år opp til 10 m. Dette innebærer vel 2,5 
gan ger så lang tid mellom 0,1 og 4 m som mellom 
4,1 og 10 m. Ved lik etablering fra år til år skulle 
det derfor være vel 2,5 ganger så mange planter 
i den første gruppen som i den andre. Arealveiet 
gjen nom snitts tall for hele materialet var 39 plan-
ter pr. daa i gruppen 0,1- 4 og 15 i gruppen 4,1-10 
m. Dette stemmer med forholdstallet ovenfor, og 
viser at den registrerte foryngelsen er kommet som 
et resultat av mange frøår gjennom en periode på 
godt over 100 år.

Figur 1. Antall granplanter og -trær pr. dekar innen hver av 
høy de klas se ne 0,1-4 m, 4,1-10 m og over 10 m på de forskjellige 
ve ge ta sjons ty pe ne i det nord-østre området. Høyre søyle viser 
are al vei et gjen nom snitts tett het for takstområdet.
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Undersøkelsene viser at de tre fuktige typene; 
fuktig blåbær-, småbregne- og høgstaudeskog lå klart 
bedre an enn bærlyng- og tørr blåbærskog innen alle 
om rå de ne. De fuktige typene vekslet om å ha fl est 
planter og trær. Grana må ha produsert betydelige 
mengder spi re dyk ti ge frø også utenom registrerte frøår 
helt opp mot skoggrensen på disse områdene med stort 
innslag av frodige ve ge ta sjons ty per. Lukkede hogster 
beskytter mot de største kli ma tis ke påkjenningene og 
kan være et godt valg ved foryngelse av fjellskog på de 
rette ve ge ta sjons ty pe ne. Også de tørre typene hadde 
fl ersjiktede be stand med tettheter på rundt 60 planter 
og trær pr. dekar. Områdene er imidlertid valgt ut på 
grunn av stor andel fl ersjiktet skog og inneholder i liten 
grad de skogtypene som ikke lar seg forynge på den ne 
måten. Veksten er meget langsom i ung doms fa sen, og 
gjennomsnittsalder ved 10 m høyde lå på 125 år for 
ett av områdene.

Eldre plantefelt
I 1930-årene ble det hogd små snaufl ater, med 

størrelse på ett eller et fåtall dekar. Disse ble plan tet 
til eller sådd til med 50 frø i mark be red te fl ek ker. 

Med unntak for furufelt høy e re enn ca. 900 m over 
havet og felt med høst plan ting av furu, har begge 
metoder gitt tette foryngelser. Skogen om kring har 
skjermet dis se små fl atene mot de største klimatiske 
påkjenningene. 

   Større frøtrestillinger og hogstfl ater ble hogd 
fra 1951 og frem til 1967 i Morks regi. Det har ikke 
kommet opp furuforyngelse på de frøtrestillingene 
som ligger høyest eller i dalbunnen, selv om plan ter 
spirer fra tid til annen. De fl este snaufl atene ble 
brent og plantet til med gran. Senere har Stat skog 
gjennomført store hogster, delvis rundt 1970 og i 
1985/86. Bare en del av dette arealet er plan tet til. 
Disse store foryngelsesfeltene ble taksert ved en 
systematisk prøvefl atetakst i 1990. Selv om takst-
 pro sen ten var lav (11,8 av 3050 dekar = 0,4%), gir 
tallene et godt inntrykk av tilstanden. Re sul ta ter 
er vist i Tabell 1 hvor like bestand er slått sammen. 
Det er ikke plantet på frøtrestillingene og bare på 
en liten del av fjellskoghogstene. Andre treslag er 
for det meste rogn og utenlandske bar trær.

Områdene 1, 2 og 5 har etter forholdene en til-
 freds stil len de tetthet av grantrær. Område 3 lig ger 
på så lav bonitet at treantallet er akseptabelt. Her er 
foryngelsen kommet så langt at de fl este fu ru trær ne 
har toppen utenfor elgens rekkevidde. Nye furu-
planter, som kunne økt tettheten, blir del vis holdt 
nede. Også gruppe 4 og 7 synes å ha til freds stil len de 
tetthet, men her vil sterk elg bei ting lett forandre 
bildet. Gruppe 6 skulle plantes til med gran, men 
dette arbeidet er stilt i bero av Statskog. Det er 
åpenbart at de deler av disse bestandene som ikke 
er plantet til har en altfor glissen foryngelse. Om-
rådet har tildels god granmark med høgstaude-  og 
lågurtskog. Stort innslag av bjørk fører til at den 
samlede tretettheten er høy, men dette treslaget har 
lav produksjon og dårlig kvalitet i fjellskogen. 

    Betydelige arealer nederst i dalsidene og bak 
små rygger oppover i lia har ikke ut vi klings dyk ti ge 
bartreplanter. Selv under tett bjørkeskjerm settes 
små granplanter fort satt så sterkt tilbake under frost 
om som me ren at de ikke kan vokse opp. I gjen-

Tabell 1. Gjennomsnittlig antall planter pr. de kar av forskjellige treslag og etter forskjellige hogst for mer. Tabellen viser 
ellers beliggenhet i forhold til Skjerdingfjell, hogstår og arealet på de be stan de ne som inngår i hver gruppe.

   Område     Beliggen-       Hogst-             Hogst-              Areal         Gran       Furu         Bjørk         Andre
      nr.            het                form               år                  i daa

     1               Vestlia          Snaufl ate        1951-62           928         157          5          525            15
     2               Østlia          Snaufl ate        1953-65           911           99          8          436            32
     3               Sydlia          Frøtrest.         1966/67           222           39        29          277              0
     4               Østlia          Frøtrest.         ca. 1970           228           39        60          240              0
     5               Østlia          Snaufl ate       ca. 1970           183         146          0          536            52
     6               Vestlia          Fjellsk.h.        1985/86           488           47          1          326              7
     7               Vestlia          Frøtrest.         1985/86             90           24        45          230              0

Figur 3. Antall planter og trær pr. dekar innen hver av høydeklassene 
0,1-4 m, 4,1-10 m og over 10 m på de forskjellige vegetasjonstypene 
i det syd-østre området. I «Bærlyng» står det både gran og furu.
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 nom snitts tall ene nedenfor oppveies dette av stor 
plan tet ett het i andre deler av områdene.

Resultatene viser at frøtrestillingshogst kan lyk kes på 
de klimatisk gunstige deler av for søks om rå det, sær lig 
i sydhelling. Et av Morks forsøk viste at mark-bered-
ning økte tretettheten i be ty de lig grad selv ved moderate 
humustykkelser. Ved dalbunnen og nær skog gren sen 
drepes plantene av sopp, ellers ødelegges i dag glisne 
naturlige fu ru for yn gel ser av elgens vin ter bei te over det 
meste av området. Planting av gran slo feil på grunn 
av frost ved dalbunnen og på andre steder hvor kaldluft 
samles sommerstid. Selv et ter at det har kom met opp 
et tett bjørkebestand, kla rer ikke overlevende planter 
å vokse opp på disse ste de ne. Ellers har da ti dens tette 
granplantninger gitt et til freds stil len de re sul tat.

Nyere plantefelt 
I 1990 ble det plantet ut tilsammen 2 450 plan ter 

av contortafuru, furu og gran. Hensikten var delvis 
å demonstrere problemene ved kul tur for yn gel se i 
fjellskogen og delvis å prøve ut to le ran sen til de 
forskjellige treslagene. Gjen nom gan gen starter med 
tre granfelt. Ett ble plantet på en fl at terrasse nær 
dalbunnen i vestlia. Feltet ble lagt ut på en åpen 
slette omgitt av lav bjørk på en av Morks stripe-
hogster, 840 m over havet. Det lå der for til rette 
for ansamling av kaldluft i stille som mer net ter, og 
Morks forsøksplanter har ikke over levd her. Det var 
store frostskader om sommeren også denne gangen, 
og alle plantene var døde i lø pet av en 5-årsperiode 
(Figur 4). Feltet er derfor ikke merket opp.

Det neste feltet er lagt ut på fl at mark nær dal-
 bun nen i østlia, 750 m over havet. All bjørk ble fjer-
net på feltet, mens det fortsatt står blan dings skog 
av bjørk og forskjellige bartreslag omkring. Det var 
meget store frostskader de første somrene, og bare 
8% av plantene var fortsatt i live i 1999. Gjen nom -
snitts høy den var 25 cm høsten 1999 (Figur 5).

Det går en slak skråning opp fra platået med 
Felt 6, 750-755 m over havet. Her ryddet vi smale 
stri per i den tette bjørkeforyngelsen og plantet ut 
Felt 7 på disse stripene. Det var store frostskader 
den første sommeren, men 80% av plantene levde 
frem til høsten 1999 (Figur 6). Gjennomsnittlig 
plan te leng de var da 27 cm.

I overkant av Felt 7 fl ater terrenget ut igjen, 
755 m over havet og har en til dels glissen skjerm 
av 4-5 m høy bjørk. Her la vi ut et felt med furu 
og contortafuru. Det står et fåtall frø trær igjen fra 
hogsten midt på 1950-tallet, men de aller fl este 
nye furuplantene ble drept av sopp eller ødelagt 
av elg bei ting. Vi ville prøve om skjermen kunne 
øke overlevelsen. Selv om 35% av contortafuru- 

og 22% av furuplantene ble beitet av elg, har 
dette i liten grad drept planter. Resultatene viser 
likevel betydelig avgang fra år til år for furu, i stor 
grad på grunn av furuas knopp- og greintørkesopp 
(Figur 7). Overlevelsen høsten 1999 var 79% for 
contorta-furu og 31% for furu. Gjennomsnittlig 
plan te leng der var henholdsvis 47 cm og 41 cm.

På en avsats like over dalbunnen nedenfor vest-
 lia, 830 m over havet, står det bare enkelte gamle 
furutrær med holt av lavvokst bjørk og trebar fast-
 mark og myrområder mellom. Her plantet vi beg ge 
furuartene. Ikke uventet var det en rask avgang for 
furu, med en overlevelse på 3% i 1999. Fortsatt var 
78% av contortafuruene i live (Figur 8). Bare 6% 
av contortafuruene var beitet, antagelig på grunn 
av små planter. Gjennomsnittlige plantehøyder 
var ca 24 cm.

Fra skogkanten ned mot dette området er det 
en slak skråning uten trær, 835 m over havet. Her 
plan tet vi også begge furuartene. Det er godt avløp 
for kaldluft, samtidig som skråningen ligger åpent 
for solinnstråling fra syd-vest. Knopp- og grein tør -
ke sop pen har derfor ikke slått til her. Avgangen 
var imidlertid stor de 2-3 første årene med 66% 
overlevelse for contortafuru og 50% for furu i 1999 
(Figur 9). Årsaken kan godt være sauens beiting 
på unge pluggplanter, fordi det er fast opphold av 
sau ved en saltstein like ved. Plantelengder var 
hen holds vis 51 og 28 cm.

Litt høyere opp var det en åpning i glissen skog, 
i svak vesthelling og 840 m over havet. En kom bi -
na sjon av hardt beite og soppangrep på furu ga her 
en overlevelse på  27% mot 83% for contortafuru. 
Beitefrekvensen var 71% for contortafuru og 96% 
for furu. Plantehøyder var henholdsvis 73 og 31 cm 
høsten 1998 (Figur 10).

Det siste feltet i vestlia ligger på rundt 900 m i 
slak vestskråning og med fritt avløp for kaldluft. 
Vegetasjonstypen er nærmest lågurtskog, og det står 
glissen ungskog rundt feltet. Her plantet vi både 
contortafuru, furu og gran. Feltet har vært sterkt 
rammet av beite av sau, storfe og elg på furuartene, 
og grana hadde frostskader i etableringsfasen. En 
del granplanter ble beitet de første somrene. Over-
 le vel se høsten 1999 var 63% for contortafuru, 49% 
for furu og 51% for gran (Figur 11). Hele 95% av 
furuene var beitet mot 59% for contortafuru. Plan-
 te høy der var henholdsvis 77, 60 og 64 cm.

Det siste feltet i østlia ligger i dalbunnen og 745 
m over havet. Det står en glissen skjerm av gran på 
feltet, som er uten avløp for kaldluft. Begge fu ru -
ar te ne er sterkt rammet av beite, og på de frodigste 
delene er samtlige planter drept. Både sau og elg 
har medvirket til dette. Soppangrep spiller her en 
liten rolle som avgangsårsak, som regel bare et ter 
gjentatt beiting. Høsten 1999 var 63% av contorta-
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plantene og 45% av furuplantene fort satt i live. 
Det var beiting på 89% av contortafuru- og 97% 
av furuplantene. Plan te høy der var hen holds vis 57 
og 38 cm (Figur 12). 

(Felt 8) Til tross for en til dels glissen skjerm av lave bjørker går 
de fl este furuplantene ut, mens contortafuru overlever.

(Felt 6) En av få overlevende granplanter. Felt 7 er i bjørkeskogen i 
bakgrunnen.
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Figur 4. Prosent levende granplanter høsten 1990 og 1992-95, 
Felt 1 med 182 planter ved anlegg.

Figur 7. Prosent levende planter av contortafuru og furu høsten 
1990 og 1992-99, Felt 8 med 200 planter av hvert treslag.
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Figur 5. Prosent levende granplanter høsten 1990 og 1992-99, 
Felt 6 med 200 planter.
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Figur 6. Prosent levende granplanter høsten 1990 og 1992-99, 
Felt 7 med 200 planter.

År
-99

0

20

40

60

8080

100100

1990 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98

% Gran



HIRKJØLEN – FORYNGELSE AV BAR TRÆR HIRKJØLEN – FORYNGELSE AV BARTRÆR  9

(Felt 4) Contortafuru (til venstre) har stort sett overlevd, mens de fl este planter av 
vanlig furu (til høyre) er døde.

Figur 10. Prosent levende planter av contortafuru og furu ved 
revisjoner høsten 1990 og 1993-99, Felt 2 med 95 planter av 
hvert treslag.
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Figur 9. Prosent levende planter av contortafuru og furu høsten 
1990 og 1992-99, Felt 3 med 90 plan ter av hvert treslag.

(Felt 3) Radvis blanding av contortafuru og furu.

(Felt 2) Contortafuru, til venstre i bildet, har godt tilslag,mens vanlig furu, til 
høyre, har stor avgang.

Figur 8. Prosent levende planter av contortafuru og furu høsten 
1990-99. Felt 4 med 90 planter av hvert slag.
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Figur 12. Prosent levende planter av contortafuru og furu høsten 
1990 og 1992-99, Felt 9 med 200 planter av hvert treslag.

Resultatene viser at fl ate områder i dalbunnen ikke 
må snauhogges. Granplanter frøs de fl este som re ne her 
nede, og de fl este døde ut i løpet av få år. En skråning 
med tett bjørkeskjerm reduserte avdøingen til et «nor-
 malt nivå» for gran. Re gis tre rin ge ne på fl ate deler av 
forsøksområdet viste imid ler tid at slik skjerm ikke hjalp 
overlevende plan ter til å vokse opp på fl at og næ rings rik 
mark. Det er derfor mulig at det er kombinasjonen av 
skjerm, dårlig vekst og skråning som har gitt ut sla get her. 
Et vestvendt, åpent plantefelt oppe i lisiden hadde også 
stor avgang, men overlevelsen synes her å sta bi li se re seg 

Figur 11 Prosent levende planter av gran, furu og contortafuru 
høsten 1990 og 1992-99. Felt 5 med 175 planter av hvert 
treslag.
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rundt 50%. Furu var sterkt rammet av soppangrep på 
åpne og fl ate områder og vil et ter hvert dø ut. En relativt 
tett bjørkeskjerm ga ikke nok be skyt tel se i lavskog. En 
glissen skjerm av sto re bartrær på noe bedre marker 
hindret soppangrep på furu ved dal bun nen. Contorta-
furu har klart seg godt mot sopp sålangt, selv på de mest 
ekstreme områdene hvor det ellers ikke har vært skog 
i de siste århundrene. Beiting har ført til stor avgang, 
antagelig økt sopp an gre pe ne og hemmet vekst for furu 
og contortafuru og i noen grad for gran. Dette gjelder 
både sau, storfe og elg.

(Felt 5) En stor andel av furuplantene ble ødelagt av gjentatt 
beiting. Denne har overlevd ved å skyte nye skudd fra «sovende» 
knopper.

(Felt 9) Vel 60% av contortafuruene har overlevd, men mange er skadd av 
beiting.
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Plantemetoder
Våren 1994 la vi ut tre forsøk, fortsatt med 

ett-årige pluggplanter av contortafuru og fu ru og 
to-årig gran. Feltene ligger på en hogstfl ate fra 
høsten 1991, i østlia med fritt avløp for kald luft. 
Ve ge ta sjons ty pen var tørr blåbærskog med tynne 
humuslag. To felt (800 m o.h.) ble plantet ved hjelp 
av plantebor eller hullpipe. Her ble vegetasjonen 
fjernet på en liten fl ekk rundt planteplassen for en 
del av plantene. På ett felt ble halvparten av gran-
 plan te ne dekket med et 40 cm Tubex planterør i 
gjen nom skin ne lig plast. Røret ble festet på en lek te 
som sto 10-15 cm ned i jorden. De nedre deler av 
hogst fl a ten (770-780 m o.h.) ble brent våren 1993, 
markberedt i 1994 og plantet til med det tredje 
fel tet. Det står furufrøtrær på dette feltet. Og så 
her ble det brukt Tubex planterør på halv par ten 
av gran plan te ne. Målet var å undersøke om plan te -
me to den hadde betydning for over le vel se og vekst, 
om planterøret kunne be skyt te mot frost og på vir ke 
avgang og vekst, og effekten av markberedning og 
brenning på disse faktorene.

Overlevelse
Resultatene fra de to første feltene var like og er 

slått sammen. Leddet med planterør er behandlet 
for seg. Det var ikke utslag for avfl ekking eller bruk 
av de to planteredskapene.

Overlevelsen var best på feltet med mark-bered-
ning. Høsten 1999 var 93% av gran plan te ne og ca. 
73% av furuplantene fortsatt i live her (Fi gur 13).  
Uten markberedning var de til sva ren de tallene 82 
og 65% (Figur 14).

Beiting
Det var beiting på plantene alt det første året, 

og vel 20% av levende contortaplanter og 7% av 
levende furuplanter var beitet på det nedre feltet 
(Figur 15). Beitingen økte sterkt fra 1996, slik at 
høsten 1999 var 86% av gjenværende contorta-
planter og 97% av furuplantene beitet en eller fl e re 
ganger. Bare noen få granplanter var bei tet, slik at 
kurven faller sammen med x-aksen. 

I feltene 11 og 12 var 83% av contortafuru-, 66% 
av furu- og 5% av gran-plantene beitet minst en 
gang (Figur 16).

Det er ikke mulig å beregne effekten av beiting 
på avgangen, fordi en betydelig andel av de døde 
plantene forsvant eller ble beitet så langt ned at 
det ikke var mulig å fi nne igjen «stubben». Re gis -

tre rin ger tyder på at minst halvparten av av gan gen 
skyldes beiting. Også for gran ble en betydelig andel 
av de døde plantene nappet opp under bei ting. I 
stor grad skyldtes de første bei te ska de ne sau. Tilgan-
gen til et hardt brukt beiteområde ved Skjer din gen 
lengre nord ble stengt med ferist i 1996. Dette for-
klarer økningen av ska de ne dette året. Senere har 
også elgen gjort sto re skader.

Vekst
Høydeveksten var moderat de første årene. Selv 

om furuplantene var små fra starten av (6-7 cm), 
tok de igjen contortafuru i løpet av de tre første 
vekstsesongene. Den harde beitingen i 1996 og 
1997 reduserte plantehøydene for begge fu ru ar te ne 
(Figur 17). I 1999 var gjennomsnittshøydene på 
55 cm for contortafuru, 42 cm for furu og 50 cm 
for gran. 

 I felt 11 og 12 var høydene i 1999 på 34 cm 
for contortafuru, 31 cm for furu og 42 cm for gran 
(Fi gur 18). Forskjellen mellom feltene 10 og 11-
12 skyldtes i liten grad variasjoner i jord bunns for -
hol de ne, og det antas at særlig markberedningen 
har virket positivt ved å eliminere konkurranse fra 
annen vegetasjon.

Forsøk med Tubex planterør omfatter 337 gran-
 plan ter uten og like mange planter med rør. Røret 
reduserte avgangen, og det var ikke beiteskader 
på disse plantene. Sauen veltet imidlertid noen 
av rørene. Planter som ble liggende inni slike rør 
over lengre tid døde. De første årene ble veltede rør 
satt tilbake på plass der planten fortsatt var i live, 
men fra og med 1997 ble slike rør fjernet. Samtlige 
rør blir fjernet i 2000. Planter i rør hadde nådd en 
gjen nom snitts høy de på 60-63 cm høsten 1999 mot 
42-51 cm for andre planter (Figur 19). 

Det antas at hovedårsaken til bedre vekst med rør 
er økt som mer tem pe ra tur og re du sert for damp ning. 
Rø re ne ga kondens på inn si den og økte plan te nes 
vanntilgang. I 1995 var det frostskader på 15-24% 
av granplantene på de to feltene uten markbered-
ning og på 6 % av gran på markberedt felt. Rørene 
reduserte disse tallene fra 15 til 7% og fra 6 til 1% 
på de to feltene med Tubexrør. Selv om plantene 
an ta ge lig startet veksten tidligere inne i røret enn 
utenfor, førte dette ikke til økt frostfare.
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(Felt 10) Planterør økte veksten for gran, men må nå fjernes for ikke å skade 
plantene.

Figur 14. Prosent levende planter ved ut plan ting våren 1994, høsten 
samme år og årene etter for contortafuru, furu og gran. Feltet var 
ikke brent eller markberedt, Felt 11 og 12 med 768 planter av hver 
furuart og 576 granplanter.
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Figur 13. Prosent levende planter ved ut plan ting våren 1994, høsten 
samme år og årene etter for contortafuru, furu og gran. Feltet var 
brent og markberedt, Felt 10 med 290 planter av hver fu ru art og 
145 granplanter.
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Figur 16. Prosentandel av levende planter som var beitet minst 
en gang høsten 1994 og årene et ter. Feltet var ikke brent eller 
markberedt, Felt 11 og 12.
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Figur 15. Prosentandel av levende planter som var beitet minst 
en gang høsten 1994 og årene et ter. Feltet var ikke brent eller 
markberedt, Felt 10.
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(Felt 11/12) Gran er lite beitet og synes derfor bedre enn både contortafuru 
og furu i smylen.
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Figur 18. Plantelengder ved utplanting våren 1994, høsten samme 
år og årene etter for contortafuru, furu og gran. Feltene er 11 og 
12 som ikke var brent eller markberedt
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Figur 17. Plantelengder ved utplanting våren 1994, høsten 
samme år og årene etter for contortafuru, furu og gran. Feltet var 
markberedt, Felt 10.
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Figur 19. Plantelengder for gran ved utplanting våren 1994, høsten 
samme år og årene etter. Gran II er på ubehandlet felt (Felt 12), 
mens Gran III står på brent og markberedt felt (Felt 10), T 
mar ke rer planter i Tubex planterør.

0

10

20

30

40

50

60

70

1994v -94 -95 -96 -97 -98 -99
År

Cm

Gran II
Gran T II
Gran III
Gran T IIIGran T IIIGran T IIIGran T III

Planting på snauhogd stripe i østhelling ga et tilslag 
som kunne ha vært meget godt for alle tre sla ge ne uten 
beiting. Det var ikke forskjell i re sul ta te ne etter bruk 
av plantebor eller hullpipe. En li ten avfl ekking rundt 
planteplassen grodde raskt igjen og ga ikke utslag. Bren-
 ning og markberedning bedret tilslaget og ga betydelig 
vekstøkning. Det kan tenkes at frøtrærne på denne 
delen av fl aten hadde en gunstig klimaeffekt. Forskjel-
len i forhold til et til sva ren de felt i Vestlia kan skyldes 
at Vest lia er vesentlig mer utsatt for kjølig, nordvestlig 
vind og dessuten ligger 100 m høyere. Feltene vi ser at 
sau ens beiting kan gi store skader i for yn gel ser av furu. 
Planterøret be skyt tet mot frost og bei ting og økte vek sten 
med opptil 45%. Røret må imidlertid festes godt for ikke 
å komme ut av stil ling og skade planten. Sau kunne velte 
en be ty de lig andel av rørene på deler av feltet.
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Såing
22. juni 1995 ble det sådd ett felt på en glissen 

frøtrestilling like over myrområdet syd for Skar-
 se ter, snaut 800 m over havet. Vegetasjonen er her 
do mi nert av bærlyng og renlav, området er fl att og 
det er humuslag med tykkelse på opptil 6-7 cm. 
Humuslaget ble fjernet manuelt på 240 fl ekker med 
størrelse på 30 x 30 cm. På 120 fl ekker ble det sådd 
50 frø av contortafuru eller 25 frø av gran eller fu ru 
jevnt fordelt på den avdekkede mineraljorden. På 
resten ble det brukt henholdsvis 10 contorta- eller 
5 gran-/furufrø såvidt dekket med fi n sand. Det var 
ufullstendig spiring det første året for alle treslag. 
Til tross for betydelig avgang mellom den første og 
andre høsten, ble derfor andelen 0-ruter (=fl ekker 
uten planter) redusert for de fl este behandlingene 
i denne perioden (Figur 20). Senere har det vært 
en årlig avgang som særlig har rammet gran. Hvis 
vi bare regner med sådde planter, var det høsten 
1999 hele 48-50% 0-ruter (=fl ekker uten levende 
planter) for gran, 23-25% 0-ruter for furu og 15-
23% 0-ruter for contortafuru. Frøår på bjørk og på 
gran har supplert de sådde plantene, slik at andel 
ruter uten planter av noen av treslagene ligger mel-
lom 3 og 13%, andelen uten bartrær ligger mellom 
10 og 45%. 

Gjennomsnittlig antall plan ter pr. rute etter den 
opprinnelige såingen lå mellom 0,8 og 4,3 høsten 
1999 (Figur 21). Etter overdekning med et tynnt 
sandlag var det fortsatt en planteprosent på snaut 
30 for begge furuartene. Uten overdekning var 
det te tallet rundt 9 for contortafuru og 8 for furu. 
Gran ga et dårligere resultat, med planteprosenter 
på 16 etter dekking og 4 uten dekklag. Avgangen 
de sis te årene skyldes at smyle konkurrerer ut bar-
 tre plan te ne i fl ekker med tykke humuslag rundt.

Resultatene bekrefter Morks forsøk som viser at så-
 ing etter markberedning er en aktuell kul tur me to de helt 
opp i fjellskogen. Dette gjelder spe si elt for fu ru ar te ne 
på magre jordarter med god dre ne rings ev ne. Gran gir 
som regel noe dårligere resultat. Frøet må ha en spi-
 re ev ne på godt over 80%. Det er en fordel å sette igjen 
frøtrær for sup ple ren de frøspredning. Tykke hu mus lag 
rundt en kel te fl ekker ga mye skygge med dår lig spiring 
og vekst, slik at plantene lett ble konkurrert ut. En 
stripeberedning vil gi større lysåpning og bedre spi re -
be tin gel ser enn i disse små fl ekkene. Me to den passer 
ikke på fuktige jordarter og der det er stor konkurranse 
med annen vegetasjon.

Figur 20. Andel 0-ruter etter såing våren 1995 av contortafuru, 
furu og gran med 40 ruter for hver behandling. Antall ruter med 
planter er telt opp hver høst og behandlingene er; 10 contortafrø 
(A), 5 furufrø (B) og 5 granfrø (C) alle dekket med sand og 50 
contortafrø (D), 25 furufrø (E) og 25 granfrø (F) uten dekning, 
Felt 13.

0

10

20

30

40

50

60

A B C D E F
Behandling

%
 0

-r
u
te

r

1995
1996
1997
1998
1999

Figur 21. Gjennomsnittlig antall levende bar tre plan ter pr. rute etter 
såing av contortafuru, furu og gran. Se Figur 20 for nærmere 
forklaring, Felt 13.
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(Felt 13) En vellykket såfl ekk med contortafuru. Til 
tross for furukongler på bakken er det lite naturlig 
foryngelse av dette treslaget. 
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Egne notater:
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