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Treslagsskifte i bj0rkeskog5.8 

Nigel G. YO(coz. Rolf A. Ims, Vera Hausner og Therese 
Sigurdsen 

I de siste 30-40 ar har det skjedd en utstrakt planting av 
gran i Nord-Norge, scerliq pa de begrensede arealene 
med h0yproduktiv bj0rkeskog som finnes i denne lands
delen. For det biologiske mangfoldet som er knyttet til 
rik bj0rkeskog. f0rer granplantingen til en fragmente
ring av et system som fra naturens side allerede er areal
begrenset og flekkvist utbredt. Granplantingen skjer 
ogsa pa bakgrunn av en utstrakt tradisjonell utnyttelse 
av skogen i form av hogst og beiting som medf0rer at 

det gjenstar meget sma arealer med relativt ur0rt, rik 
bj0rkeskog. Videre medf0rer granplantingen indirekte 
innvandring av granskogtilknyttede arter fra S0r. Ved 
Avdeling for arktisk 0kologi i Troms0 er det igangsatt et 

5-arig prosjekt som har til hensikt abelyse hvordan dette 
treslagsskiftet pavirker utvalgte dyresamfunn pa land
skapsniva i Troms og Nordland. I denne artikkelen beskri
ves prosjektet og noen fore/0pige resultater. 

versitE 

h0Ypn 

arter c 

I de si' 
saerlig 

det sic 
gran) , 

plante 

5.8.1 Skog i nord str0k . 

skoger 
I Nord-Norge er bJ0rka det dominerende treslag et. Det naturligE foryn g 
utbredelsesomradet t il gran stanser ved Sal tfjellet, mens furua sjene 
fmn es f lekkvis i lavere liggende omrader helt nord til Porsanger og der 
fjorden i Fi nnmark Furuskogen er de fleste steder ganske aper skyte f 
med et stort innslag av bj0rk. Bj0rkeskogen i Nord-Norge fore

kom mer i sveert mange varianter. Store omrader, seerlig i kont 

nentale str0k og neer tregrensen, domineres av lawokst fjellbj0r 5.8.2 
keskog p<"! rel ativt fattig Iyngmark. Men langs kysten, og saerlig 
klimatisk avskJ erm,=de fjordstr0k , f innes en forbausende h0ysta m

met, produktiv bj0rkeskog. De frod igste var iantene av denne e 
nesten jungelaktig med et tett buskskikt av andre 10vtreer solT' Forske 

hegg og vier, samt et rikt utvi klet fe ltskikt av storbregner og h0g· et pro, 

stauder. Di sse produktive "oasene" i den fattigere skogen har pa granpli 
en stor ska la en flekkvis utbredelse og utgj0r et forholdsvis lite keskog 
areal i forho ld til totalarealet av bjorkeskog i Nord-Norge. I biod  te stue 
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ersltetsammenheng er imidlertid disse begrensede arealene med 

loyproduktiv bjorkeskog "hotspots" med et meget stort anta il 

rter av dyr og planter 

de siste 30-40 ar har det foregatt en utstrakt planting av gran, 

<Erlig i Troms og Nordland. Ifolge skogbrukets egen statistikk er 
let siden 1950-tallet plantet rundt 400 000 da bartr<Er (vesentl ig 

Iran) alene i Troms fylke og arlig plantes det omkring 2 mill gran

Ilanter, vesentlig pa mellomrike og rike boniteter i kystn<Ere 

trok. Dette medforer at det s<Erlig er den hoyproduktive bjorke

~ogen som pa si kt kan bli sklftet ut med gran. Det skjer naturlig 

C) ryngelse og spredning av gran, i det minste f ra en del av planta

lene. I et klimaendringsperspektiv, med varmere sommerklima 
'9 dermed okende naturlig foryngelse, kan spredningen av gran 

kyte fart fra disse plantasjene i framtida . 

i.8.2 	Et landskaps0kologisk prosjekt pa 
effekter av treslagsskifte 

orskere ved Avdeling for arkt isk oko logi i Troms0 har igangsatt 

t proSjekt som tar slkte pa a framskaffe kunnskap om hvordan 

iranplantingen pavirker utva lgte dyresamfunn i nord-norsk bjor

eskog. Fire forskjellige dyregrupper har bl itt va lgt ut for detaljer

2 studier smapattedyr, fugl, lopebiller og parasittsamfunn pa 
anlig spissmus. Disse gruppene representer vidt forskjell ige oko

amfunn med hoyst ulike egenskaper og funksjoner i okosyste

l et. Smapattedyrene, scerlig smagnagere, ha r en fundamental 

,etydning i nceringskjedene som ncering for mange rovdyr og ved 

t de har en stor effekt pa vegetasjonen som beitere. Fugl er en 

v<Ert synlig, artsrik og heterogen dyregruppe som er viktige pre

alorer (scerlig p~ insekter) Fuglene er ogsa svcert folsomme for 
lrukturendringer i skogen pi'! ulike roml ige ska laer. Lopebiller er 

)esielt folsomme for endringer i skogbunnen samtidig som de er 

n artsrik gruppe. Spissmusparasittene er verken scerlig synlige el

'r spesielt viktige for folk flest. Men de inngar ofte i komplekse 

kologiske relasjoner med en rekke organismer (de kan ha flere 

?rter) og indikerer derfor tilstanden til deler av okosystemet som 

et ellers ikke er lett a studere. 

:udieomradet er lagt ti l Skanland og Evenes kommuner pa gren

'n mellom Nordland og Troms. Fugleregistreringer f inner sted 

~ sa i et tilsvarende omrade i Lyngen i midt-Troms Disse studi

)mradene er valgt fordi flere st0rre granbestand er i hogstklasse 

'- V (dvs eldre produksjonskog). Framdeles er mesteparten av 

anplantingene i Nord-Norge sa unge at de delvis er skjult under 

) sk)erm av bj0rk og har dermed enda Iiten okologisk betydn ing. 

en dette kan endre seg ganske dramatisk om 20-30 ar nar disse 

1ge granbestandene har "skygget ut" bj0rka. Rent kva lltativt er 

, fleste av de eldre granplantingene i studieomradene vare svcert 

tte pa grunn av manglende skjotsel i form av tynning/avstands

gulering . Skogbunnen er gjennomgaende vegetasjonsfattig og 

)mineres av lite nedbrutt str0 i form av kVlst og barnaler . 

~signen pa prosjektet folger en sakalt blokkdesign (se figur 
B.l ) Fem atskilte arealer (blokker) er valgt ut i henholdsvis 

anland/Evenes og Lyngen. Innen hver blokk estimeres artssam

msetning og bestandstetthet innen de utvalgte dyregruppene i 

granbestand (h kl. IV-V), i 0kotonen mellom granbestandet og 

bjorkeskogen, I blandingsskog gran/bjork (dvs ungt granbestand 

delvis under en skjerm av bjork), og i tre varianter av bjorkeskog 

. torr og fu t ig, relativt fattig bjorkeskog og rik bjorkeskog (denne 

siste bare i Lyngen). 

Analysene gjores dels pa artsniva hvor vi fokuserer pa bestands
tetthet og dynamikken i denne over tid , og dels pa samfunnsn iva 

hvor btlde artsrikhet og samfunnsstruktur (dvs mengdeforholdet 

mellom artene) estimeres. I analysene pa disse to nivaene sam

menlignes de forskjell ige skogtypene Vi er sceriig interessert i 

hvordan dyresamfunnene i granbestandene aWlker fra bjorke

skogsvariantene. Landskaps0kologiske forhold som granbestan
denes storrelse, form og plassering i forhold til andre landskaps

elementerlskogtyper vii ogsa bli vurdert. Vi studerer ogsa om 

granplant ingen har ullk effekt pa dyresamfunnene avhengig av 

geografisk omrade, bade ved a sammenligne ulike blokker innen 

hvert studieomr::Jde og ved a sammenligne de to studieomradene 

(Ska nland/Evenes 09 Lyngen). 

Blokk: landskap 

FB: Bjorkeskog Punkttransekt (Fugler) 

TB: Bjorkeskog 

G: Granskog Smakvadrat (Pattedyr, Lopebiller) 

BS: Bland. skog 

elK: elkoton Sampling stasjan 

Figur 5.8, 1 
Studiedesignen for prosjektet. Prosjektet har 5 blokker i hen

holdsvis Lyngen og Skanland I hver blokk regis teres dyresam
funn i 6 vegetasjonstyper. Innen hver vegetasjonstype har vi ett 
registreringspunkt for fugl og fire fangstfelt (smakvadrater) for 

fangst av smapattedyr og lopebiller - Study design of the project. 
Five blocks are used in Lyngen and Skanland Animal communiti

es are sampled in each of 6 vegetation types within each block. 

We use point transect for sampling bird communities, and, in 

Skanland only, trapping for small mammals and carabid beetles. 
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Vi kom i gang med prosjektet i 1997. Prosjektet skal i f0fste om

gang vare i 5 ar. En sapass lang tidsperiode er n0dvendig fordi 

det er store ar-til-ar variasjoner i dyresamfunnenes sammenset

ning og enkeltbestandenes st0rrelse i de nord lige bj0rkeskogene. 

Blant annet har smagangerne sine velkjente 3-4 ars bestands
svingninger i bj0rkeskogen, mens fjellbj0rkemaler og liten frost

maier som bade pavirker bestandene av spissmus og fugl , har 

sine toppar med enda lengre intervaller. Det er ogsa verdt a mer

ke seg at teigene med eldre granskog (hk kl. IV-V) enda er gan

ske sma, noe som gj0r det problematisk a ekstrapolere resulta

tene til a gjelde et framtidig landskapsbi lde som vii preges av 

langt st0rre arealer med granskog. Dvs det vii veere lett a underes

timere effektene av treslagsskifte fordi sma fragmenter med eldre 

granskog som eksisterer i dag vii veere preget av kanteffekter. 

Granplantingene som vi studerte i Skanland varierte i st0rrelse 

mel 10m 0,2-6,5 ha, mens gjennomsnittsarealet av slike plantasjer 

(st0rre enn 50x50 m) i hele landskapet var 2,2 ha. Granbestan

dene i Lyngen er st0rre. De vi inkluderte i blokkene vare varierte 

mellom 0,7-14,5 ha, mens gJennomsnittsst0rreisen var 11 ,1ha . 
Det var ogsa mer gjenveerende skog pa rikere mark i Lyngen enn 
hva som er tilfelle i Skanland/Evenes . Bj0rkeskogen i begge 

studieomradene er sterkt pavirket (seerlig i Lyngen) av langvarig 

bruk i form av beiting og hogst Det gjenveerende arealet med rik 

bJ0rkeskog er meget lite og sterkt fragmentert i begge studieom

radene. I Skanland kunne vi ikke inkludere rik bJ0rkeskog i blokk

designen fordi denne skogtypen manglet over store omrader; 
bLa. fordi den var omgjort til dyrket mark. 

5.8.3 Fuglesamfunn 

Forel0pige analyser viser at fuglesamfunnene er klart strukturert 

mhp. skogtype til tross for den forholdsvis finkornede mosaikken 

(dvs sma skogbestandsst0rrelser). Typiske barskogsarter som fu
glekonge, r0dstrupe og gr0nnsisik har invadert omradet Ganske 

oppsiktsvekkende er det at barskogsartene er a finne i ganske 

unge plantasjer hvor bJ0rkeinnsiaget forsatt er stort Fugle

samfunnet i begge studieomradene var klart strukturert med hen

syn pa skogtype, og ordinasjonsanalyser viste at fuglesamfunnet 

var strukturert langs en gradient fra rik bj0rkeskog til eldre gran
bestand. Studieomradene var ogsa klart forskjellige (figur 5.8.2) 

som kan skyldes de ulike klimaforhold mellom S0r- og midt-Troms 

eller andre faktorer som forskjellig intensivitet i bruk av utmarka . 

5.8.4 Bestandstetthet av smagnagere 

Smapattedyr er klart mindre tallr ike i de eldre granskogsplanta

sjene enn i de 0Vrige skogstypene. Dette m0nstret er klarest i ar 

med lave bestandstettheter. Prosjektet har sa langt inkludert en 

bestandstopp og to bunnar for bade smagnager og spissmus. De 

to vanligste smagnagerartene, r0dmus og markmus, viste dessu

ten en st0rre variasjoner mellom blokkene enn mellom skogsty

pene (figur 5.8.3). Under topparet i 1997 hadde bare noen av 

blokkene en klar bestandstopp. 

5.8.5 Parasitter hos spissmus 

Spissmus har generelt et rikt samfunn av endoparasitter Hos var 

lig spissmus i Skanland/Evenes fant vi 16 arter: 3 nematoder,1 t re

matode og 12 cestoder ble identifisert. Frekvensen av dyr meO 
parasitter (den sakalte prevalensen) var lavere i barskogen enn 

de 0Vrige skogtypene. Hvorvidt dette skyldes lavere tetthet a 

spissmus eller intermedieere verter vet vi forel0pig ikke. 

5.8.6 l0pebiller 

L0pebillematerialet er artsbestemt, men ikke analysert med hE~ 

syn pa artsrikhet i pavente av data fra flere ar. Materialet bes ic1 

av 1888 individer fordelt pa 18 arter. Det er apenbart at e
standstetthetene gjennomgaende er 2-3 ganger lavere i grar 

plantasjene enn i bj0rkekogsvariantene. 

5.B.7 Perspektiver 

I 10pet av 20-30 ar vii vesentlige deler av det som gJenstar av ar 

aler med rike og mellomrike bj0rkeskoger veere skiftet ut m 

gran. Granbestandene vii v.:ere langt flere og st0rre enn hva so 

er dagens situasjon. Den st0fste utfordringen som vart prosJe 

derfor star ovenfor, er a forutsi hvordan disse pagaende, omta' 
tende landskapsendringene vii pavirke dyresamfunnene i de kys' 
neere skogene i Troms og Nordland i framtida. Dette ma vi gj0 

pa bakgrunn av resultater fra en tidlig fase i disse endringe~ 

hvor granplantingene er unge, relativt sma og dermed klart pa 

ket av kanteffekter fra det omgivende landskap Slike ekstrapo' 

sjoner ma n0dvendigvis bli beheftet med usikkerhet, og det b 

vesentlig a ansla hvor stor denne usikkerheten er . 

Tre ar ut i dette 5-arige prosjektet kan vi allerede fastsla at gra 

plantingene har klare effekter pa de dyresamfunn som har bl 

studert. Nye arter har av fugl har kommet til , mens andre arter 

bade 10pebiller, fugl og smapattedyr blir sjeldnere Etter tresla_ 

skifte . Vi har ogsa sett at det er store geografiske forskjeller i 

resamfunnene i skogen i Nord-Norge som ikke kan forklares 
fra de vegetasJonsendringer som skyldes planting av gran. Den 

store geografiske variasjonen ma det tas hensyn til i planleggi r 

en av framtidige 0kologiske studier, i overvakningsprogramrr 

og nar man legger strategier for forvaltning av det biolog is. 

mangfoldet i skogen i Nord-Norge. 
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Figur 5.8.2 
Ordinasjonsplot som viser likheter og 
forskjel/er i fuglesamfunn mel/om de 

ulike skogtypene i Lyngen og i 
Skfmland (det 0vre diagrammet) Vi ser 
en klar gradient langs aksen rik 10V

skog til ren granskog og en klar for
skjel/ betinget av geografi (Lyngen vs, 

Skanland), Forekomsten av 6 vanlige 

fuglearter i forhold til de samme gradi

entene er vist i de nederste diagram
mene, For eksempel ser vi at fugle

konge og radstrupe oftest forekom
mer i tilknytning til gran, mens sivspurv 
forekommer mest i rike 10vskoger, 

Grasisik finnes mest i ren bjorkeskog 

med tyngdepunkt i Skanland, mens 

bokfink finnes i de fieste skogtypene 
og f0rst og fremst i Ski!Jnland 
Ordination plot showing the differen
ces and similarities in bird communities 

sampled in the different forest types in 

Lyngen and SkfJnland (upper figure) 

There is a clear gradient (first axis) 

'rom rich birch forests to pure spruce 

plantations, and a clear regional diffe
rence between Lyngen and Sk~Jnland 
(second axis), The presence of the 6 

common bird species IS shown on the 

same gradients in the lower plots, 

Goldcrest and Robin are two species 

assoCiated with spruce, whereas Reed 
Bunting is mostly found in rich forests, 
Redpoll is most common in pure birch 
forest and is more abundant in 

Skanland Chaffinch can be found in 

most forest types in SkfJnland only 
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Figur 5.8.3 
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Bestandsdynamlkken til rodmus og markmus I forhold til blokk (bl 1-5) og skogtype (bare for 

rodmus). VI ser at rodmus hadde en skikkellg topp I blokkene 4 og 5, men bestanden har VCJ2rt 
meget stabll I de ovrlge blokkene. Det motsatte blldet gjelder markmusa. Denne arten forekom

mer kun sporadlsk I bjorkeskogen utenom tappa rene. - Population dynamics of red and field vo

les In the different blocks (bl 1-5) and forest types (only for red voles). Red voles show a peak 

year In 1997 In blocks 4 and 5, but populations were stable In the other three blocks. The reverse 

Is true of the field vole. The field vole Is not usually found In birch forests In years other than peak 

years. 


