
Vernskogforvaltning og fjellskogbruk.

Er det noe nytt i det skogfaglige kunnskapsgrunnlaget som ei ny 

forskrift om vernskog bør ta hensyn til? Per Holm Nygaard NIBIO

Hirkjølen Forsøks- og Demonstrasjonsområde

Tilbakeblikk kunskapsstatus

Hva er nytt?





Hirkjølen forsøksområde

Elias Mork 1931-1967

Klima

Vegetasjon

Jordsmonn

Beite

Skoggrense

Foryngelse

Produksjon

Skogskjøtsel

Treslag



1426 ha

Fjell 273 ha

Skog 1153 ha









Fjellskog og vernskog to forskjellige begreper

Vernskogen utgjør en liten del av fjellskogen

Norges skoggrense anslått til 47000km

34 % av Norges skogareal er fjellskog

22% av det produktive skogareal snaue 1 mill dekar

12 % av stående volum 50 mill m3





(Skjøtsel av fjellskog, LMD & DNS,1993)

Sone 1, 50 høydemetre under barskogsgrensa

Sone 2, 100 høydemetre 

Sone 3, >150 høydemetre

I dag trekkes et polygon opp fra høydekurve (580-840 moh)





Selv om nye erfaringer og ny forskning de siste 50-60 årene har gitt oss 

en økt innsikt i fjellskogens økologi  som burde gitt oss et solidere 

grunnlag for å treffe våre avgjørelser i praksis har vi som fikk vår forstlige

utdannelse i 1930 årene egentlig ikke lært så mye nytt av vesentlig og 

varig verdi…

(Ola Børset, 1994)



Men noe er nytt!

Klimautviklingen er totalt endret

Skoggrenseheving (30-40 høydemetre de siste 50 år)

Økosystemtjenester (skog og miljøverdier)

PEFC sertifisering «gammelskogspreg»

Mer vern i fjellskogen – buffersoner?

Større forstyrrelser i fjellbjørkeskogen - fjellbjørkemålerangrep

Endret beitetrykk mindre elg, mindre husdyr

Mer hyttebygging – ny stor brukergruppe



Oppland 434000 ha         vernskog            Hedmark 367000 ha









Innlandet-fjellskog framtidig klima:

Økt temperatur til alle årstider

Økt nedbør til alle årstider: mer tung våt snø

Lengere vekstsesong: 6-8 uker

Minkende tendens til sterk vindhyppighet

De kraftigste stormene blir kaftigere

Tveito, (2014)



Tveito, (2014)



Tveito, (2014)



Tveito, (2014)



Tveito, (2014)





Gir klimaendringene nye muligheter for skogproduksjon i 

høyereliggende områder?

Klimaendringene kommer trolig til å øke skogproduksjonen

Lokalklima: «det lokales jernharde lov gjelder i fjellskogen»

Ekstremverdier viktigere enn middeltemperaturer - frost i juli

Skala : Store variasjoner på fin skala - bestand – bestandskant

Lokal kunnskap viktig!



Produksjonsfelter i Hirkjølen Forsøksområde

Felt 1106  Gran 1935,  970moh









Felt 1108  Furu 1930,  885 moh











Felt 1104  Fjelledelgran 1932,  970 moh









Felt 329  Bledning-Gran  1935,  800 moh











Skoggrense 1933

Skoggrense 2008





Liumseter vestre Gausdal 1968,  Foto  Yngve Rekdal



SG økt med opptil 50 høydemetre

Arealet over skoggrensen redusert med 12 %



700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

h
ø

y
d

e
 (

m
 o

.h
.)

mangler

gjenfunn

nyfunn

utdødd

Picea abies

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

h
ø

y
d

e
 (

m
 o

.h
.)

mangler

gjenfunn

nyfunn

utdødd

Betula pubescens

Gran Fjellbjørk



Alpinstasjon (1060m.o.h.) 1960                            2005

Foto: K. Bjor                                             B. Tveite

(5 m over skoggrensa, Mork)



Utvikling av fjellbjørk nær skoggrensa









Gjenvekst og produksjon etter tidligere hogster





Overhøydeutvikling i gran etter Tveite (1977) og med innlagt 
alderskorreksjon etter modell 3-alder i vår studie.

Bøhler, F. & Øyen, B.-H. 2011



Mork, 1958
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Utvikling i restbestand og foryngelse i Manstadlia

M. Allen in prep



M. Allen in prep



M. Allen in prep



Nilsen, 1988



Diameterfordeling 1984-2010 DBH>10 cm

M. Allen in prep



Foryngelse

20 rekrutter/ha år

Stor variasjon i antall og  fordeling

Forvente ca. 80 % av produksjonsnivået ved flatehogst

Hogstintervaller på 40-60 år, uttak 40-80%

(stående volum før hogst 100-200m3ha-1)

Blåbærskog maks 60 % uttak- smyleoppslag

Fokus på forhåndsgjenvekst

(Nilsen & Øyen, 2002,2003,2004)



Øyen & Nilsen 2003





Øyen & Nilsen 2004



Biologiske utfordringer?

• Ikke for store inngrep

• Vektlegge restbestand framfor uttak

Nedre grense for restbestand?

• Naturskogpreg : naturlig foryngelse

• Langsiktig karbonlagring?


