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I de få undersøkelsene som er rapportert, varierer tilvekstreaksjonen i granskjermer fra nær 
null til 100 %. Derfor er det behov for flere undersøkelser som kan belyse dette. Hensikten er 
å gi skogskjøtterne ute i distriktene et bedre faglig grunnlag når de skal velge foryngelsesme-
tode på den enkelte lokalitet. 
 
Resultatene refererer til en skjerm som lå i en småbregneskog lokalisert til en østhelling på 
Brandval vestside i Kongsvinger. Skjermen er anlagt i perioden juli 1991 – januar 1993 og er 
avvirket i desember 2002. Da var en meget vellykket naturlig foryngelse etablert, hovedsake-
lig fra forhåndsgjenvekst, med over 1500 registrerte planter (H>20 cm) pr. daa.  
 
Ved undersøkelsen i november 2002 ble 40 trær valgt som prøvetrær og følgende variabler 
målt: Diameter i brysthøyde, høyde, kronelengde, avstand til nærmeste nabotre, tetthet rundt 
hvert tre i en sirkel på 200 m2, samt årringbredder fra yte til marg i brysthøyde. 
 
Mer enn halvparten av trærne hadde H/D-forhold over 85 som indikerer at disse hadde en 
svak stormstabilitet. Ved å bruke H/D-forholdet aktivt når trærne for en skjerm skal velges, 
kan sannsynligvis faren for vindfelling minskes.   
 
Årringanalysen viser tre faser i diameterutviklingen: Fra 70 til 27 år avtok årlig diametertil-
vekst asymptotisk fra 7,0 til 2,5 mm, mellom 27 og 18 år var tilveksten stabil, og fra 18 til 1 
år økte tilveksten. I denne skjermen var det sannsynligvis liten eller ingen tilvekstreaksjon et-
ter skjermstillingshogsten. Dette kan skyldes hyppige frøår, rotskader etter rotrykking i kraftig 
vind, eller rett og slett at trærne var på en oppadgående tilvekstreaksjon etter en antatt forbe-
redelseshogst ca. 10 år før skjermstillingshogsten. På tross av liten tilvekstreaksjon var intern-
renten for skjermstillingshogsten 4-5 % som er meget bra for investeringer i primærproduk-
sjonen.          
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Summary 
Brække, F. H. & Rudi P. 2004. Granskjermer og tilvekstreaksjon. – INA fagrapport 3. 9 pp. 
(In Norwegian with English summary: Norway spruce shelter wood and diameter increment 
reactions.)  
 
Increment reactions in diameter of Norway spruce shelter wood trees show large variation in 
reported cases, from zero to 100 %. So, there is a need for more knowledge, which can help 
the silviculturists to improved understanding when choosing regeneration method locally.   
 
The reported results refer to a shelter wood with moist soil and small fern-field vegetation in a 
slope of easterly exposition at Brandval vest in Kongsvinger Township. The shelter wood was 
established from July 1991 to January 1993 and removed in December 2002. A very success-
ful natural regeneration had then been established, probably from seedlings, which existed al-
ready at the time of shelter wood cutting, with more than 15.000 plants/ha (H>20 cm).  
 
The study include 40 sample trees and the following variables were measured: breast height 
diameter, height, green crown length, distance to nearest shelter tree, tree density in a circle of 
200 m2 around each tree and width of year-rings from surface to pith.  
 
More than half of the trees had Height/Diameter-proportions beyond 85, which indicate a 
moderate to weak storm stability. Active use of the H/D-proportions when selecting shelter 
trees, is a good method to minimize storm felling. 
 
The year-ring analyses show three phases in diameter increment: an asymptotic decrease from 
70 to 27 years (7.0 to 2.5 mm), stable increment from 27 to 18 years and a certain increase 
from 18 to 1 year. The shelter wood cutting in this case had probably not caused a measurable 
growth response. Possible reasons could be frequent seed years, root damaged caused by epi-
sodes of storms, or simply that the trees in 1991 already had a growth reaction from a sup-
posed previous thinning 10 years earlier. Despite negligible growth reaction, the internal in-
terest for the shelter wood cutting was 4-5 %, which is regarded as a very good return on in-
vestments in the primary production.     
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