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Forord
Professor Oddvar Haveraaen gikk over i pensjonistenes rekker høsten 1997. Da hadde han
vært ansatt nær sagt sammenhengende ved
Institutt for skogskjøtsel, senere Institutt for
skogfag, fra 1958. Historisk sett er dette en
hendelsesrik periode i norsk skogbruk som
har vært preget av omfattende rasjonalisering og mekanisering. På 1970-tallet vokste
det fram en motreaksjon som tok utgangspunkt i problemene med flerbruk, naturvern og bevaring av biologisk mangfold i et,
etter manges syn, for sterkt skjematisk og
teknisk preget skogbruk. På slutten av 1990tallet kan vi si at disse to bølger på det nærmeste smeltet sammen til et omforent kompromiss om standarder for et bærekraftig skogbruk. Det har utvilsomt vært en utfordring å
utvikle skogskjøtselen i det sterke spenningsfeltet som har eksistert. Professor Oddvar
Haveraaen har i en stor del av karrieren stått

midt i dette spenningsfeltet når han underviste studentene i skogskjøtsel.
Ideen om å utgi et Festskrift ble diskutert
på Seksjon skogskjøtsel, og etter at grunnlaget for finansieringen var lagt, gikk det ut
invitasjon til potensielle forfattere om å bidra
med artikler. Redaksjonskomiteen har bevisst
valgt et begrenset antall tema som har stått
på dagsorden en tid, og som fortsatt er dagsaktuelle.
Festskriftet er realisert med finansiell støtte
fra Skogbrand og Landbruksdepartementet
ved Skogavdelingen. Vi takker hjertelig for
disse bidrag som har vært nødvendige for å
gjennomføre prosjektet. Dessuten retter vi en
takk til rådgiver Arnstein Bruaset ved Informasjonsavdelingen, NLH.
Til slutt ønsker vi å takke de faglige
bidragsyterne som er de egentlige nøkkelpersonene i prosessen mellom idefase og Festskrift.

Institutt for skogfag, februar 2002

Finn H. Brække

Jon Frank

Lars Helge Frivold

Skogskjøtsel for bærekraftig ressursbruk

Fra Åsmyra i Høgskoleskogen. Foto: Finn H. Brække
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Professor Oddvar Haveraaen
Oddvar Haveraaen ble født 20. februar 1931 i
Skoger, hvor hans far var elektriker. Slekta på
farssiden kom fra Eidskog i Hedmark. Skoger var
den gang det nordligste herredet i Vestfold. Nå er det
en del av Drammen kommune i Buskerud.
Oddvar Haveraaen tok realartium i Drammen. I
1952 var han blant 64 søkere til skogteknikerkurset
på Statens skogskole Kongsberg, og var en av de 24
som ble tatt opp. Her gjorde han seg bemerket ikke
bare faglig, men også sportslig. Han ble Sandormester både sommer og vinter 1953. Han ble
uteksaminert som skogtekniker i 1954, i skolens 77.
kull.
På femtitallet var det opptak til skogbruksstudiet
ved Norges landbrukshøgskole annet hvert år og
studiet var treårig. Oddvar Haveraaen ble immatrikulert i 1955. Han tok eksamen med hovedfag
skogskjøtsel i 1958 som en av de beste i klassen. Som
tema for hovedfagsoppgaven valgte han avstandsregulering. Høgskolens Institutt for skogskjøtsel sikret
seg Haveraaen som midlertidig assistent samme år;
senere ble han assistent og forskningsassistent. Blant
hans oppgaver var å revidere instituttets avstandsreguleringsforsøk i gran og furu. Haveraaen skrev et
større arbeide basert på disse forsøkene. Det ble trykt
i Tidsskrift for skogbruk i 1960. Året etter ble han
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tilsatt som utdanningsstipendiat ved Institutt for
skogskjøtsel, lønnet av Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd. Nå spesialiserte han seg i
spørsmål knyttet til skogreising på myr, et høyaktuelt
tema for tidens praktiske skogbruk.
Etter et avbrudd i 1965, da Haveraaen hadde et
engasjement i skogeiersamvirket, ble han vitenskapelig assistent ved Institutt for skogskjøtsel. Han
fortsatte sine studier av skogproduksjon på grøftet
myr, spesielt om næringstilgang, gjødsling og
trærnes næringsopptak. I 1968 ble han tilsatt som
amanuensis i skogskjøtsel, og undervisningen ble et
viktig arbeidsfelt. I 1969 ble han tildelt lisensiatgraden for sine forskningsarbeider (tilsvarer dagens
dr.scient.). Til bruk for studentundervisningen skrev
han et kompendium i torvmarkslære (1970).
I 1970 reiste Haveraaen til Uganda sammen med
flere kolleger fra skogbruksinstituttene ved NLH.
Makerere University i Kampala skulle starte høyere
skogbruksutdanning for Øst-Afrika, med norsk
finansiell støtte. Det var en stor utfordring for en
nordmann å bygge opp en god skogskjøtselundervisning relatert til så fremmede skogforhold. Det
første Haveraaen gjorde, var å lære seg navn og
kjennetegn på de mange treslagene, for å bli mer
troverdig for studentene.

Professor Oddvar Haveraaen
Etter to år i Uganda var Haveraaen tilbake ved
Institutt for skogskjøtsel og rykket opp til førsteamanuensis (1972). Han foreleste i flere av skogskjøtselkursene, og hadde skogdyrking på torvmark,
skogens næringsproblem og skoghydrologiske undersøkelser som særskilte forskningsoppgaver. I 1976 ble
han også med i forskningsprogrammet Skogbehandling i ulike produksjonsfaser, hvor han arbeidet med
bestandsutvikling i granskog ut over normal omløps tid. Dette gammelskogprosjektet varte i fem år. Tropisk
skogbruk kuttet han ikke helt ut. Han har ledet et
nordisk kurs i skog og skogbruk i utviklingsland, og
sto for undervisning i skogbiologi for afrikanske
stipendiater ved NLH i de årene ordningen med
undervisning i Norge for disse stipendiatene varte.
Da Ola Børset varslet sin avgang som professor,
var Haveraaen blant søkerne til professoratet. Den
17. desember 1982 ble Oddvar Haveraaen utnevnt til
professor i skogskjøtsel av Kongen i statsråd, slik
skikken var da professoratene ennå var embeter.
Han tiltrådte embetet 1. januar 1983. Med professoratet fulgte også ansvaret for skjøtsel og drift av
Høgskoleskogen, samt blinkerett i Stange prestegårdsskog.
Nå lå kursansvaret for Anvendt skogskjøtsel og
Skogskjøtsel hovedkurs helt eller delvis på professor
Haveraaen. Interessen for foryngelsesspørsmål ble
ytterligere styrket. Han engasjerte seg i et forskningsprosjekt om naturlig foryngelse av gran i fjellskog,
først som prosjektleder, senere som veileder. I 1983
deltok han på en reise i Kina som medlem av en
delegasjon fra NLH som skulle vurdere framtidig
samarbeid i undervisning og forskning. Han var flere
ganger i Øst-Afrika på studiereiser, og var ekstern
sensor ved Sokoine University i Tanzania og
Makerere University i Uganda.
En mann som Oddvar Haveraaen kunne ikke
unngå å bli valgt inn i en lang rekke tillitsverv med
tilhørende administrative plikter. Den gang det var
mange små institutter på NLH, var instituttene
knyttet sammen i avdelinger som tok seg av saker av
felles interesse. Vanligvis hørte skogbruksinstituttene
under én avdeling, Skogbruksavdelingen, men i
noen år på 1970-tallet var Institutt for skogskjøtsel
plassert i Planteproduksjonsavdelingen. Her ble
Haveraaen valgt til formann for perioden 1975 –
1978. Styrer for Institutt for skogskjøtsel var han,
med ett års pause, fra 1978 til 1986. Straks etter fulgte
en periode som formann i Studieutvalget for

skogbruk. Ved siden av disse ledervervene og det
ordinære arbeidet med undervisning, forskning og
Høgskoleskogen, var han medlem av mange andre
råd og utvalg.
Den 1. januar 1990 ble de fem små skogbruksinstituttene slått sammen til Institutt for skogfag, og
personalet fra de gamle instituttene ble organisert i
seksjoner. Det tidligere Professorutvalget ble erstattet
av Høgskolestyret. Haveraaen var medlem av Høgskolestyret i dets første periode 1990-92. Deretter
hadde han vervet som leder av seksjon skogskjøtsel
ved Institutt for skogfag. På denne tiden økte
studenttallet betydelig. Høsten 1995 var det 28
studenter på hovedkurset i skogskjøtsel. Fem år
tidligere hadde det vært 14. I tillegg kom veiledning
av dr.scient.-studenter. Han holdt også etterutdanningskurs i skjøtsel av lauvskog (1993 og 1994).
Interessen for faget gledet ham, men med de administrative pliktene i tillegg ble det mange sene kvelder
på kontoret.
Haveraaen var med på en rekke faglige arrangementer i inn- og utland. Et høydepunkt var Norgesutferden for europeiske professorer i skogskjøtsel i
1991, som Haveraaen selv arrangerte. Turen gikk fra
Osloområdet og vest til havgapet ved Øygarden. Her
klaffet alt, til og med været.
Oddvar Haveraaen valgte å gå av med pensjon og
bli professor emeritus fra 1. september 1997. Fri fra
kursansvar og administrative plikter, fant han snart
ut at han hadde lyst til å drive mer med forskning,
samtidig som han ville fullføre påbegynte arbeider.
Han fortsatte å lede de fleste av forskningsprosjektene han var blitt prosjektleder for i 1993-97. I
2002 er han leder for seks forskningsprosjekter:
Naturlig foryngelse etter snauhogst, Hogstmetoder i
sjiktet granskog – økologiske og miljømessige konsekvenser, Lauvtrærs økologi og vekstpotensiale, Kvalitetsrettet ungskogpleie, Gjødsling i furuskog på
mineraljord og Gjødsling av torvmark for skogproduksjon. Tiden da en stab av forskningsteknikere
ikke bare gjorde feltarbeid, men også mye av beregningsarbeidet, er for lengst forbi. Haveraaen fikk
lære seg PC-bruk etter fylte 60.
Mer enn 40 år er gått siden Oddvar Haveraaen
startet sin vitenskapelige løpebane. Med sitt lune
vesen og åpne sinn er han fremdeles en positiv miljøfaktor på Institutt for skogfag, så vel menneskelig
som faglig.
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Norsk skogskjøtsel i siste centennium.
Betydningen av impulser fra andre land
Ola Børset
Professor emeritus

Hvor sto norsk skogskjøtsel anno 1900?
I siste halvdel av det nittende århundre skaffet
mange nordmenn seg forstlig utdannelse i
utlandet, til å begynne med særlig i Tyskland, mot
slutten av perioden dro mange også til Skogsinstitutet i Stockholm. Mye av den teori disse herrer
brakte med seg hjem, var nok sterkt preget av
mellomeuropeiske forhold. Mange skoger i
Tyskland var rundt 1800-tallet hogd meget hardt
(Plünderungshiebe). Den medisin som ble
foreskrevet for å bringe dem på fote igjen, for
eksempel i Sachsen, var snauhogst og planting av
gran.
En stor del av denne teori kunne nok uten
videre nyttes her hjemme, men mye måtte
tilpasses norske forhold. Forstfolkene kom iblant
på kant med menigmannen. Den norske skogbruker opererte med sitt "sunne bondevett". Det
at vi fikk skogskoler i 1876-1878 bidro trolig også
til å gi det hele et mer praktisk tilsnitt. Landsens
ungdom kom nå mer inn i bildet. Nesten alle de
akademisk utdannede forstfolk kom jo fra
embetsmannsstanden.
De hjemvendte forstkandidater fikk viktige
posisjoner i norsk skogbruk. De tok aktivt del i
den skoglige debatt gjennom tidsskriftartikler og
utgivelse av bøker (bl.a. J.B. Barth, P. Chr.
Asbjørnsen, Thv. Mejdell, N. Martens).
De unge, energiske forstmenn var nok svært
oppsatt på å bringe på fote igjen de norske skoger
som de mente var hogd alt for hardt. Det kunne
ligge nær for hånden å foreslå rydding av skrapskogen og så plante til. Men tiden var ikke moden
for slik teknikk. Økonomien var en hindring. Det
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tar også tid å skaffe frø og nødvendig plantemateriale. En måtte nok derfor helt overveiende basere
hogstene på naturlig foryngelse.
Med utgangspunkt i bl.a. tyske lærebøker, og i
det de hjemvendte kandidater skrev, kan vår viten
om norsk skogskjøtsel anno 1900 oppsummeres i
følgende punkter:
1. Det var vanlig oppfatning blant forstfolk at
planløs dimensjonshogst hadde brakt en stor
del av de norske skoger i en situasjon med redusert produksjon og mangelfull foryngelse. Alle
hadde som mål å skape tettere og mer bestandsvis oppbygde skoger.
2. Skogene var svært heterogene, både på grunn
av den brukte dimensjonshogsten, og fordi
markforholdene i Norge er så varierte. J.B.
Barth mente derfor at bruk av flatehogst
(teighogst) som regel passet dårlig i omleggingsfasen. Han anbefalte gruppehogst, fordi den
lettere kunne tilpasses forholdene.
3. I sin lærebok "Veiledning i Skogstel" (1897) hevder
skogskolebestyrer Nicolay Martens at helt ensartet
høyskog ikke egnet seg for vårt land, eldre bestand
utsettes for stormskader og ungskogen får ikke
den beskyttelse den trenger. Han har mer tro på en
variert oppbygging av skogen som resultat av
gruppehogst. For furu anbefaler Martens frøtrestillingshogst med 6-12 trær pr dekar. For gran
kan flere hogstmåter brukes, men han synes å
foretrekke gruppehogst. Martens har i sin bok en
ganske omfattende beskrivelse av forskjellige skogkulturarbeider.Ved produksjon av gagnvirke bør
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planteavstanden være 1,75 m. Martens hadde
stor tro på grøfting i skog.
4. Tynningens prinsipper var vel kjent fra tysk
teori og praksis. I visse tilfelle kunne man med
fordel ta ut de største trærne, men regelen var
lavtynning.
5. Vernskogen måtte behandles med største varsomhet. Betydningen av le ble sterkt understreket.
6. Teorien for skogkultur (planting og såing) hadde
man fra det avanserte tyske skogbruk. Det ble
anbefalt å spettplante 2/0 furu og flatrotplante
gran, tidlig på våren. Teknikken ved innsamling av frø og produksjon av planter var kjent.
Det fantes klengstuer og planteskoler. Interessen for å plante på Vestlandet var vekket.
7. Alt i alt må en si at det ved inngangen til det
tyvende århundre fantes mye kunnskap om
skogens skjøtsel her til lands. Tilgang på arbeidskraft og økonomiske forhold gjorde at ikke alt
kunne settes ut i livet, slik som de mest entusiastiske forstmenn gjerne ville. Men grunnlaget
var lagt, et grunnlag som Det norske Skogselskap (1898), Norges landbrukshøgskole (1897)
og Norsk Forstmannsforening (1898) kunne
bygge videre på i det kommende sekel.

Skogskjøtsel i tiden 1900 - 1932
1. Fra dimensjonshogst til skjønnsblink
Det skjedde mye i norsk skogbruk utover fra
århundreskiftet. Det norske Skogselskap var
aktivt helt fra starten i 1898, og i 1901 ble første
kull av forstkandidater uteksaminert fra NLH.
Flere av de nye kandidatene gikk direkte inn i
amtskogmesterstillinger og ble viktige misjonærer for en bedre skogskjøtsel. Stadig var de på
farten med skogbefaringer, foredrag og direkte
kontakt med de enkelte skogeiere.
Den viktigste oppgaven var å fremme mer
rasjonelle hogstmåter. Utnyttingen av skogene
foregikk på den tiden etter enkle høstningsprinsipper. I nærheten av bergverkene kom det ofte til
harde hogster, store snauhogster, uten etterfølgende kulturarbeider. Mest vanlig var likevel
dimensjonshogsten. Det var en ren høstningshogst, uten særlig tanke på at ny skog skulle gro

fram der den gamle ble hogd.
Resultatet av ren dimensjonshogst kunne bli
høyst forskjellig, alt etter forholdene. I gammel,
ensaldret skog artet hogsten seg som en snauhogst, kanskje med noe skrap stående igjen på
feltet. Det så stygt ut etter en slik hogst, uttrykket
rovhogst lå i lufta. Men iblant kom naturforyngelsen fint på flaten. I mange tilfelle var det forhåndsgjenvekst som grodde opp. Ofte ble de
grantrær som sto igjen etter dimensjonshogst,
angrepet av granbarkbiller, som kunne herje stygt
(grantørke, markåte).
I ujevnaldret skog førte dimensjonshogsten
gjerne til at det oppsto smååpninger hvor den
skyggetålende grana lett kunne etablere seg, for
eksempel på småbregnemark. Men det hendte
også at dimensjonshogsten suksessivt utglisnet
granskogen uten særlig store muligheter for
bartreplanter til å komme opp. Det kunne vandre
inn en foryngelsesfiendtlig vegetasjon, for
eksempel blåbær, som ga næring til råhumusdannelse. Skogen ble halvglissen og lite produktiv.
Enkelttrærne kunne være grønne og frodige, men
arealproduksjonen ble liten (den grønne løgn).
Dimensjonshogsten var økonomisk sett godt
tilpasset datidens forhold. De store trærne ble
godt betalt. Utdrift av store dimensjoner med
hest gikk bra, selv om trærne var spredt over store
arealer. Små trær var det liten etterspørsel etter.
Etter hvert som forstetaten ble utbygd,
forsøkte man å komme vekk fra den rene dimensjonshogst, og over til såkalt skjønnsblink eller
rasjonell plukkhogst. Ved siden av dimensjon
skulle man nå ta hensyn til kvalitet og sunnhet
ved bedømmelsen av enkelttrærne. Skrittet var
tatt fra den rent eksploaterende dimensjonshogst
i retning av den mer produksjonsvennlige
bledningshogst. Etter teorien skulle de beste
trærne overholdes ut over dimensjonsmålet, både
for å gi verdifull virkesproduksjon, men også som
frøprodusenter, for å sikre en ny generasjon av
høyverdig rase.

2. Agnar Barths lærebok
I 1905 utga skogforvalter Agnar Barth sin
lærebok i skogskjøtsel; "Skogbrukslære I: Hugstsystemene og skogens naturlige foryngelse".
Barth mente at for granskog var bledning den
beste hogstmåte. Han hadde som mål en sjiktet,
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fleretasjet skogform. Men i likhet med sin far, J.B.
Barth, ga han også gruppehogsten en sentral plass
i skogbehandlingen. Gruppehogst (tysk Femelschlag)
representerer en mellomform mellom bledning
og flatehogst (teighogst). For furu anbefalte Barth
tett frøtrestilling, med uttak av frøtrærne i flere
omganger.
Barth ble kjent som bledningens apostel, men
i sin forstlige praksis, for eksempel i Stange prestegårdsskog, var han svært tilpasningsdyktig i valg
av hogstformer, med foryngelse av gran under
skjerm, på smååpninger og i skogkanter som det
vanlige. Ren bledningshogst etter klassisk mellomeuropeisk definisjon, var nærmest unntagelsen.

Bilde 1. Av Agnar Barths to tidligste lærebøker i
skogskjøtsel, én om hogstsystemene og skogens
naturlige foryngelse og én om skogkultur, ble
den første mest kjent i ettertid.
Foto: Lars Helge Frivold

3. Glisne skoger
Det var en vanlig oppfatning både blant leg og
lærd også utover fra århundreskiftet at de norske
skogene ble for hardt beskattet. Det ble stadig
klaget over at dimensjonene ble mindre og mindre,
og at treforrådet minket. I 1916 skrev Agnar
Barth sin berømte artikkel: "Norges skoger med
stormskridt mot undergangen". Etter beregninger han hadde foretatt, lå avvirkningen 29 %
over tilveksten. Barth skjøt nok over målet,
kanskje med vilje, men godt var det at hans
artikkel ga støtet til opprettelse av Landsskogtakseringen i 1917. Denne institusjon, som nå er en
avdeling av Norsk institutt for jord- og skogkart-
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legging (NIJOS), har skaffet til veie tallmateriale
av stor betydning for planlegging og skogskjøtsel.
I 1933 kunne Landsskogtakseringen legge
fram sin første landsoversikt. Takstene viste at
skogene hadde små kubikkmasser, og at tilveksten
var altfor lav (10,4 mill. m3).

4. Hogger vi våre skoger rasjonelt?
Den bledning som i 1920-årene ble praktisert
rundt omkring i landet, var vel ikke alltid preget
av den store forstlige innsikt, høstemomentet
spilte fortsatt en altfor stor rolle. Skogene forble
glisne og lite produktive, men uten at forholdene
ble lagt godt nok til rette for foryngelse. Etter
hvert begynte flere forstmenn, særlig blant de
yngre, å tvile på om bledningshogsten var den
rette vei fram mot mer virkesrike, produktive
skoger. Bledningshogst bygget på det enkelte tre
som behandlingsenhet, men mange mente en
skulle tenke mer på en samling av trær, på
bestand. Det måtte da hogges åpninger, flater i
skogen, hvor en mer ensartet ungskog kunne
etablere seg. For furu var en slik praksis forlengst
akseptert, idet frøtrestillingshogst var en vanlig
foryngelsesmåte. Det nye var at også grana skulle
oppdras mer bestandsvis.
Det oppsto nå en livlig og skarp diskusjon i
våre tidsskrifter om retningslinjer for skogskjøtselen. Flere yngre forstmenn med Waldemar
Opsahl, Erling Eide, Ove Haslund og J.G. Juul i
spissen reiste i 1923 spørsmålet: Hogger vi våre
skoger rasjonelt? Motpolen i denne strid var i
første rekke Agnar Barth, som i 1921 ble utnevnt
til professor i skogskjøtsel ved Norges landbrukshøgskole.
Barth holdt på at våre plukkhogde skoger
gjennom bledning (og gruppehogst) suksessivt
skulle bygges opp til det han så som det store
ideal: en fleretasjet skogform. I en lengre artikkel,
"Vort skogbruks fremtidslinjer", i Tidsskrift for
skogbruk (1926) gjorde Barth nærmere rede for
sitt standpunkt. Han fremholdt riktignok betydningen av å bringe skogene på fote igjen (for
eksempel ved kultur), men han understreket at
man samtidig på en økonomisk måte måtte
utnytte den forhåndenværende skogs produksjonsmuligheter.
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Bilde 2. Gruppehogst. Stange prestegårdsskog, 1971. Foto: Lars Helge Frivold
Den annen part mente at bledningen hadde spilt
fallitt, og anbefalte snauhogst, og helst planting,
for raskt å få opp tett, veksterlig ungskog. Resultater fra vårt unge skogforsøksvesen, som forsøksleder Erling Eide var sjef for, ble sterkt framhevet
i debatten av den "nye retning". Skogforsøksvesenets felter viste at tett skog kunne gi en meget
høy produksjon, og at det gjaldt å bygge opp tette,
produktive bestand. Dette var nok begge parter
enige i, selv om man var uenige om midlene til å
nå målet. Således skrev Barth i 1926 at "Vort
skogbruks kardinalfeil av i dag er dets over alle
grenser gaaende mangel på trækapital".
De argumenter som ble brukt for en
omlegging av skogskjøtselen var vesentlig av
biologisk art. Mange av disse synspunkter er etter
hvert blitt betydelig modifisert. Derimot har
driftsøkonomiske faktorer i de senere tiår utviklet
seg sterkt i retning av bestandsskogbruk. Fra
slutten av 20-årene ble det mer vanlig å hogge
flater i skogen. Selv om de til å begynne med var
små, vakte de ofte sterke reaksjoner hos menigmann. Mange så på slike hogster som skograsering. Bangdalsbruket i Namdalen la allerede i
1926 opp en plan for sin skogsdrift som gikk ut
på å snauhogge 25 m brede felter med 200 meters

avstand og utvidelse hvert 12. år slik at hele arealet
ble forynget i løpet av 72 år (6 hogster). Flatene ble
tilplantet.

Framgangsrike 30-år
1. Ny skoglov (1932) - en milepæl
Skogdirektør Karenus Sørhuus hadde i 1931 sitt
forslag til ny skoglov klart. Loven ble vedtatt i
1932. Skogens vernefunksjon var et viktig
element i loven. Den het da også Lov om skogvern.
Men det store og nye var at loven gjennom flere
bestemmelser tok sikte på aktivt å øke avkastningen i våre skoger. Det gamle dimensjonsprinsippet (skogvedtekter) ble forlatt. Yngre skog
skulle stelles med sikte på framtidig utvikling,
eldre skog måtte ikke avvirkes på en slik måte at
foryngelsen ble vanskeliggjort. Innføring av
kulturavgift (1 %) signaliserte en forsiktig overgang til mer bruk av planting for å sikre en god
foryngelse. I visse tilfelle påbød loven kulturplikt.

2. Økt aktivitet
Etter en høykonjunktur fram til 1921, falt
tømmerprisen til et lavmål i 1931. Det var
trange tider i skogbruket i flere år. For å skaffe
folk arbeid, ble det blant annet satt i gang
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skoggrøfting i stor stil (sosial grøfting). Men tross
svak økonomi, var det likevel en god tid rent faglig
sett. Bestandsskogbrukets prinsipper vant stadig
terreng. Skogpleien ble intensivert. Prisen på
smådimensjoner var relativt sett ganske god, og
det ble rensket godt opp i skogene.
Skogplantingen økte sakte, men sikkert. På
Vestlandet ble det lagt ut mange nye plantefelt
(fredsskogfelt). Ungdomslag og skolebarn deltok
i plantearbeidet.
I 1937 la skogdirektøren fram en skogreisingsplan, med forslag om å kultivere 15.000 ha
årlig, derav 5.000 ved planting. Plantearealet steg
jevnt i slutten av 30-årene, og nådde et foreløpig
høydepunkt i 1941. I 1938 anla staten en stor
planteskole på Sønsterud, og i 1939 ble det utferdiget retningslinjer for landets frøforsyning
(sankeområder og høydelag).

3. En veiledning i skogbehandling (1933)
Erling Eide utga i 1933 "Kort veiledning i skogens
behandling". Boken kom senere i utvidet utgave
med tittel "Kort veiledning i skogbruk", og fikk
stor betydning for skogskjøtselen. Eide tar
utgangspunkt i skoglovens skille mellom yngre og
eldre skog, og gir mange praktiske råd for
tynning, foryngelse av skog, blandingsskog, bjørkeskog og kulturarbeider. Eide understreker
skogpleiens store betydning. Hans tynningsregel,
de beste trær i jevnest mulig fordeling, slo
igjennom, men ble i praksis for det meste utført
som en ren lavtynning. Eide lanserte avstandstall
for gran og furu ved ulike trehøyder.
I ensaldret granskog anbefaler Eide en suksessiv overgang fra skogpleie til skjermstillingshogst
(25-40 trær pr dekar). Han skriver at i de fleste
granskogdistrikter faller det med få års mellomrom en overflod av modent granfrø til skogbunnen. Men på den beste skogjorda kan det
likevel være vanskelig å få opp granforyngelse. I så
fall anbefaler han snauhogst og planting. Det er
verdt å merke seg at Eide understreker betydningen av vekslende aldersklasser i skogen.
"Driver man i løpet av få år ensidige foryngelseshogster over hele skogen, kan man en tid komme i
den situasjon at man har overflod av ved å blinke,
men mangel på salgbart tømmer". Dette er kloke
ord, som bærer bud også til dagens forstfolk. Der
skogen er utglisnet ved sterke hogster kan
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forholdene være nokså forskjellige. "I visse strøk
av vårt land, særlig i lavlandsskogene på Østlandet,
er der ofte en glimrende foryngelse, og småskogen
dekker efterhvert åpningene i skogen". I forhold til
Barths lærebok merker vi i Eides veiledning en
klar dreining i retning av mer bestandsvis oppbygd skog. Dette gjelder også fjellskog.

Hogstklasser, prognoser og foryngelse
Utover fra 1950 ble det mer alminnelig med
snauflatehogster, til dels ganske store, i norsk
skogbruk. Dette skyldtes flere forhold:
1. Ved inndeling av skogen i hogstklasser ble uforholdsmessig store arealer henført til hogstklasser
V, hogstmoden skog. Noe av dette var eldre,
relativt jevnaldrede bestand, men det meste
var ofte ujevn, glissen skog, som man mente
ikke utnyttet markens produksjonsevne godt
nok (Vb). Det var en vanlig oppfatning at
denne Vb burde forynges snarest mulig.
2. Det var på denne tiden at mekanisering av
skogsdrifta satte inn for fullt, og da ble det
svært fordelaktig å avvirke skogen på store
flater, framfor å høste enkelttrær.
3. Hogstflatene hadde stort sett også skogbiologenes velsignelse. Mange mente at i vårt kjølige
klima gjaldt det å åpne for sol og varme, også i
høytliggende fjellskog.
4. Norsk Forstmannsforenings investeringskomité
(1960), tok for seg foryngelsestempo og tilplanting. For Østlandsområdet ble det foreslått at
en jevnt over skulle forynge ca 2 % av arealet
årlig, i en 10-årsperiode.
5. Avvirkningsberegninger som tidligere hadde
støttet seg til skogens tilvekst, ble nå basert på
prognoser. Ut fra bonitet og produksjonstabeller beregnet man det såkalte balansekvantumet, dvs. det meste en kunne hogge årlig uten
senere å måtte redusere hogsten.
6. Det var en utbredt oppfatning at plantet skog
produserte mye mer enn naturskog (30 %
kanskje). Snauhogst og planting ga derfor store
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store balansekvanta i prognoseberegningene.
7. For å få fart på ungskogen, gikk stadig flere
over til såkalt avstandsregulering (enkeltstilling) i
ung alder. Noen foretok også gjødsling av ungskog.
8. Som i Sverige satset også enkelte norske skogeiere på den rasktvoksende kontortafuru for å
få ny skog opp igjen fortest mulig, og derved
unngå det svenskene kalte "svackan".
De forhold som her er nevnt - og gode tømmerpriser, førte til en sterk overtoning av foryngelseshogstene på bekostning av gjennomhogging i
produksjonsskogen. Alle var enige om målet; en
tettere skog. Men det var to veier å gå for å nå
dette målet: evolusjonslinjen eller revolusjonslinjen, slik skogforvalter Kåsa uttrykte det, og det
var den siste som hadde de fleste tilhengere.
Det viste seg snart at alt for mye av den stående
skogen ble fradømt livets rett, det kom fram
gjennom mange revisjonstakster. Da Oslo
kommuneskoger ble taksert i 1949 ble det
registrert hele 49 % Vb, mens ti år senere bare 19
%. Store arealer hadde "vokst seg ned" i III. Etter
hvert fikk en flere eksempler på dette. De store
hogstflatene ble nokså markerte trekk i landskapsbildet, og det var mange skogeiere som ble litt
bekymret over avvirkningstempoet. Jeg tok i 1960
opp disse problemene til debatt i Skogbrukerforeningen på Ås, men fikk ikke noen særlig tilslutning om å redusere foryngelseshogstene og ta
ut en større andel av hogstkvantumet ved tynning
(gjennomhogst). Som direkte følge av mitt
foredrag gikk landets fylkesskogsjefer 20.03.1961
i samlet flokk ut med følgende budskap til folket:
Landets fylkesskogsjefer - som har vært samlet til
den årlige konferanse for å drøfte forskjellige saker vil uttale følgende:
Vi har bl.a. drøftet de retningslinjer for skogbehandling som Skogdirektoratet trakk opp i 1930årene på grunnlag av de forskningsresultater og de
opplysninger om skogtilstanden som da forelå.
De resultater som bl.a. Det norske Skogforsøksvesen og Landsskogtakseringen har lagt fram de
siste 25 årene støtter disse retningslinjer. Det
samme gjør de praktiske erfaringer vi har høstet
under vårt virke i skogbruket i de forskjellige fylker.

Vi vil understreke at driftsplanene er av stor
betydning for et rasjonelt og intensivt skogbruk, og
at det foryngelsestempo vi har for landet som helhet
ikke er for sterkt. Vi er også av den mening at skogkulturarbeidene - særlig plantingen - må utføres i
enda større utstrekning enn hittil.
I den senere tid har det vært ført en diskusjon
om nevnte retningslinjer for skogbehandlingen.
Etter vår bestemte oppfatning bør de retningslinjer som vi har arbeidet etter i mer enn 20 år
fortsatt følges, da de har ført til en vesentlig
framgang i vårt skogbruk.
Den lille uro som oppsto etter foredraget stilnet
så etter hvert av, og foryngelseshogster fortsatte i
høyt tempo. Vi har eksempler på at enkelte skogeiere i løpet av 20 år forynget 40 % av sitt skogareal. I slutten av 80-årene merket man følgene.

Bilde 3. Storskogbrukets hogstflater kunne bli nokså
markerte trekk i landskapsbildet. Nord-Trøndelag, 1984. Foto: Lars Helge Frivold
Stadig flere måtte redusere sitt hogstkvantum, for
eksempel Statens skoger, som i tiden 1960-1990
årlig avvirket ca 430.000 m3, mens det deretter
ifølge planen fram mot ca 2040 bare skal hogges
noe over 200.000 m3. Oslo kommune satte også
ned sitt hogstkvantum, likeså enkelte større
private skogeiendommer.
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Valg av treslag og provenienser
Grana er det viktigste treslaget i vårt land, og mye
av den skogskjøtsel som har utviklet seg i det siste
hundreåret, har vært knyttet til gran. I årene etter
siste krig ble selve tømmerproduksjonen sterkt
understreket i skogskjøtselen, og da hevdet grana
seg godt med sine lange cellulosefibre. Den fikk
ofte innpass på mark og under forhold hvor
kanskje furu eller lauvtrær egentlig passet bedre.
Ved skogreisinga på Vestlandet ble grana
hovedtreslaget. I det nedbørrike vestlandsklima
produserer gran langt større kubikkmasser enn
furu som naturlig hører hjemme her. I stor
utstrekning ble det derfor plantet gran etter hogst
av furu, i mange tilfelle også hvor en kunne ha
forynget den stedegne furu naturlig. Dette
treslagsskiftet sto forstfolkene nokså samstemmige bak. Det ble murret litt blant menigmann og skogeiere over at furua skulle ut og
grana inn nesten over alt. Den kjente nordmørsdikter Hans Hyldbakk engasjerte seg i spørsmålet
med et herlig dikt "Tolla og grana", der han lar en
gammel nordmørsfuru fortelle om sitt liv. Den
klorte seg fast på mager mark. "Uten hjelp vi
klædde li og grend, for vi var sjølsådd og heimleg
kjend med ætt og røter i vårt eige rike", mens "Ein
hær av gran skal drivast fram og slåss mot all natur
og all forstand til tross". Dette må jo lyde som søt
musikk for de forstfolk som i dag kjører fram
med et naturtilpasset skogbruk.
Som et kuriosum kan her nevnes at i diskusjonen om treslagsvalg på Vestlandet, fikk vi også
et teologisk innslag, idet biskopen til Bjørgvin,
Per Lønning, gikk hardt ut mot at grana skulle få
spre seg over hele landsdelen. "Gran tyner livet,
den stjeler lys og vanskeliggjør ferdsel. Furu er et
snilt tre, som lar annet liv leve", hevdet biskopen.
Det er vel ikke til å nekte at det noe ensidig ble
satset på gran i arbeidet med å få fram mer
produktive skoger på Vestlandet. I dag sporer vi
en økende interesse for furu, som mange mener
kan passe godt inn i det lokale forbruk, for
eksempel som bygningsmateriale og i møbelproduksjonen. Også i andre landsdeler søker en nå
gjennom skjøtselen å legge det bedre til rette for
at furu skal få en større plass. Blanding av gran og
furu gir på midlere boniteter en stabil og verdifull
skog.
Lauvtrærne har hatt en noe varierende skjebne
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gjennom de siste 100 år, men stort sett har de levd
i skyggen av bartrærne. Det har vært tatt flere
initiativ for å bringe dem mer på banen. Det
norske Skogselskap innbød til konkurranse om et
skrift om lauvskog. Knut Skinnemoen vant
konkurransen med "Løvskogens betydning", som
ble utgitt i 1927. I 30-40-årene var Agnar Barth en
ivrig forkjemper for lauvtrær, bl.a. med bøker om
osp og bjørk. Han ville ha bjørkeinnblanding i
granbestand, både for å øke stabiliteten og for å
bedre jordbunnstilstanden."Måtte skogbunnen
hver høst være dekket av bjørkas gyldne løv", skrev
han.
Etter siste krig ble det vakt mosjon for bedre stell
og utnytting av lauvskogen, spesielt eikeskogen på
Sørlandet. Den danske lauvskogekspert Sten
Bjerke ble engasjert i dette arbeidet. Han reiste
mye rundt på Sørlandet, hvor for øvrig fylkesskogmester Finn Gløersen var en varm talsmann
for eikeskogbruket. Fra 1942 til 1952 hadde jeg
selv gleden av å arbeide med lauvtrær, først og
fremst osp, men også bjørk. Ospa var da etterspurt til fyrstikkvirke og relativt lett å markedsføre, men bjørka var dårlig betalt i forhold til
gran. Bjørkas biologiske funksjon som innblandingstre la mange ikke lenger så stor vekt på heller.
Et viktig moment i skogskjøtselen ble derfor å
holde bjørka nede, ved giftsprøyting eller
manuell rydding.
Etter i lang tid å ha levd i skyggenes dal, har
lauvtrærne de siste 10-15 år endelig kommet fram
i lyset. I dagens "flerbruk" legges det stor vekt på
å skape og vedlikeholde et biologisk mangfold i
skogen, og da spiller våre lauvtrearter en meget
viktig rolle. Men også utnytting av lauvtrevirke til
mange ting opplever litt av en renessanse. Mange
små bedrifter har funnet sin "nisje", som det heter
i dag. Paneler av osp og or er etterspurt, kirsebærtre har fått sine tilhengere. På Sørlandet har et
stort lauvskogprosjekt jobbet godt for å vekke
interessen for stell og utnytting av våre hjemlige
lauvtrær.
Ved valg av treslag har vi ikke bare våre egne å
ta av. Tanken om å berike vårt skogbruk ved
innføring av utenlandske (eksotiske) treslag er
gammel. Lerk var et treslag som tidlig tiltrakk seg
oppmerksomhet på grunn av rask vekst og god
stammeform. Til Bremnes på Nord-Møre kom
det lerk fra Skottland omkring 1780. Bergen
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Skogselskap tok rundt forrige århundreskifte opp
arbeidet med prøving av utenlandske treslag. Det
ble lagt vekt på stor produksjonsevne. Sitkagran
viste seg å vokse svært fort, og har fått fast fot i de
mest vindutsatte strøk.
Kontortafuru, som i Sverige er blitt kultivert i
stort omfang på grunn av sin raske vekst, er også
blitt prøvd hos oss, men synes nå å være en
fallende stjerne. Selv om det fortsatt plantes flere
utenlandske treslag i Norge i dag, er det vel
egentlig bare sitkagran som betyr noe rent
økonomisk.
Treslag som vokser over et stort geografisk
område, for eksempel gran og furu, har en stor
genetisk variasjon. Vi taler om klimaraser eller
provenienser. Derfor er det ikke nok bare å velge
riktig treslag, en må også sørge for å få tak i
provenienser som er tilpasset stedets klima. I
plantingens barndom ble det her i landet brukt
en del furufrø av tysk opprinnelse, og med lite
hell.
Da det kom fart i skogplantingen hos oss i
1930-årene, utarbeidet Skogdirektoratet regler
for innsamling og bruk av skogsfrø. Landet ble,
som før nevnt, inndelt i sankeområder og
høydelag. I utgangspunktet skulle en bruke stedegen rase, men flytting innen rimelige grenser ble
godtatt, og da helst fra et bedre til et noe barskere
klima i håp om å vinne noe i produksjon ved det.
I 50-årene og utover ble det plantet svært mye
gran her i landet, og det ble vanskelig å skaffe nok
frø av norsk opprinnelse. En gikk da til import av
granfrø fra Mellom-Europa. Myndighetene var
nok klar over at det var en viss risiko forbundet
ved flytting over så store avstander, men vi hadde
allerede lovende resultater med Harz-gran på
Vestlandet, og svenskene hadde stor tro på "kontinentgran". I Sør-Sverige hadde man tilårskomne
plantinger av slik gran med betydelig større
produksjon enn svensk gran.
For å gardere seg mot uforutsette negative
overraskelser, utarbeidet Skogdirektoratet i 1960
retningslinjer for bruken av mellom-europeiske
granprovenienser på Østlandet og Sørlandet.
Samtidig ble også ganske omfattende forsøk satt i
gang for å teste aktuelle provenienser. Forsøkene
viste at i stedet for tyske og østerrikske provenienser burde vi heller søke lenger østover etter
egnete provenienser, bl.a. til Polen og Slovakia

hvor det var raser som syntes å passe godt på
Østlandet.
Det viste seg etter en tid at mange plantninger
av mellom-europeisk opprinnelse var mislykket. I
de siste årene er det kommet mange meldinger
om skader av ulik art, bl.a. sprekkdannelser i den
rasktvoksende veden. Særlig ille har det vært i
Østfold. Mange skogeiere føler seg lurt av
myndighetene, som har anbefalt slike planter. Det
har til og med vært tale om å reise erstatningskrav
mot Staten. Etter hvert som planteantallet gikk
ned, og frøet også ble bedre utnyttet, sank frøbehovet fra ca 8-10 tonn/år til ca 2,5. Derfor er det
ikke lenger aktuelt i importere frø i større
mengder.
Vi sitter igjen med den lærdom at en skal være
litt forsiktig med å gå imot naturens egen orden.
I dag blir igjen betydningen av å bruke stedegne
raser understreket. Det kan være på sin plass å
minne om at A. Barth i 1893 i Tidsskrift for
skogbruk skrev en artikkel om fordeler ved bruk
av innenlandsk frø.

Planting eller naturforyngelse
Skogen er et livskraftig vegetasjonssamfunn og
har stor evne til å fornye seg. I skogstrøk har vi
derfor som regel valget mellom å la skogene fornye seg selv, eller å plante (ev. så). Valget blir til
syvende og sist et økonomisk spørsmål, der
produksjon i volum og kvalitet er viktige faktorer.
Når derimot ny skog skal reises, må en plante, slik
en begynte med allerede før 1900 på Vestlandet, et
arbeide som skogselskapene engasjerte seg sterkt
i. I skogstrøkene var det fram mot 1930 nesten
bare naturlig foryngelse, basert på plukkhogst,
gruppehogst o.l. Men utover i 30-årene ble det
plantet stadig mer, ikke minst takket være
skogkulturavgift og statsbidrag.
Det har vært delte meninger om hvor effektivt
de norske skoger fornyer seg på egenhånd, og om
hvor mye forstmannen må hjelpe Vårherre med
jobben. Skogforskerne startet i 20-årene studier
av naturlig foryngelse og skogplanting. Mork og
Eide fant at grana i Trøndelag spirte fram best
under en skjerm. Da Mork brakte temperaturen
som en begrensende faktor i fokus, ble det mer
snakk om å lage åpninger i skogen, slippe sol og
varme ned til bakken. Og på flatene var det ofte
nødvendig å plante, eller i det minste supplere
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en glissen forhåndsforyngelse.
Da de store snauhogster satte inn omkring
1950, ble det riktig fart i skogplantingen. Den ble
etter hvert dominerende i granskog, mens furuskog fortsatt for det meste ble fornyet naturlig,
ved skjerm- og frøtrestillinger, eller på småflater
(belter).
Det var mye snakk om hvor vanskelig det var å
få opp naturlig foryngelse, spesielt nord i landet
og i fjellskog. Frøsettingen var dårlig, spiretemperaturen var for lav og attpå til fikk de små
naturplantene altfor skarp konkurranse fra ugrasvegetasjonen. I diskusjonen om granas muligheter til selvfornyelse for eksempel i Nordmarka,
ble det barske klima framholdt som en bortimot
absolutt hindring. Man viste i så måte til hva
Gustav Dammen på Bjørnholt sa: "Her i Nordmarka é de' itte sommer. De' e' ni månters vinter å
tre månters kallblåst". Det kan her være grunn til
å minne om at i høytliggende fjellskog i Bayerns
forynger grana seg fint naturlig. Og der heter det
blant folk: "Drei Vierteljahr Winter, ein Vierteljahr
kalt, das ist das Klima vom Bayerischen Wald".
Liten tro på at naturlig foryngelse ville lykkes,
lettvint avvirkning av hogstmoden skog ved
snauhogst og en vel utviklet planteteknikk gjorde
at planting stadig vant terreng på bekostning av
naturlig foryngelse.
Vurdering av en naturlig foryngelses kvalitet
var også et viktig moment. I slutten av 40-årene
ble det satt urimelig store krav til en naturforyngelse. En etter dagens oppfatning utviklingsdyktig
naturforyngelse ble ofte fradømt livets rett,
ryddet ned og feltet plantet til igjen. Det var på
skogbefaringer ofte diskusjon om hva man skulle
gjøre med slik glissen og ujevn foryngelse.
Forstfolkene var stort sett radikale, og ville starte
på nytt, helst med utvalgt plantemateriale, mens
skogeierne syntes det ville være ille. Det som sto
der, var jo alt kommet godt i gang med den
langsiktige skogproduksjonen. Men så kom Peder
Braathe i 1952 med sin doktoravhandling om
utviklingen av glissen og ujevn gjenvekst. Han
viste at slik gjenvekst var bedre enn sitt rykte. Det
sunne bondevett gikk altså av med seieren.
Skogplantingen nådde et høydepunkt i 1964
med 108 mill. planter. Senere har det gått mye
ned, til under 40 mill. i 1999. Det skyldes flere
forhold. På Vestlandet er mye av den beste
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skogreisingsmarka alt tilplantet. Det plantes ikke
så tett som før, og det gis ikke lenger direkte
statstilskudd til planting i skogstrøkene. Plantetallet kommer trolig til å gå ned ytterligere i de
nærmeste årene, blant annet fordi hogstflatearealet blir mindre.
Det ser ut til at den trange økonomi vi nå har
i skogbruket, også vil påvirke utviklingen i
retning av mer naturlig foryngelse. På svake
marker lønner deg seg om nødvendig å vente
noen år på naturlig foryngelse. Men ved riktig
bruk av skjermstilling for gran behøver det heller
ikke alltid å bli noen ventetid. Når skjermtrærne
tas, skal den nye generasjon allerede være på
plass.
Det er på god mark en som regel får mest igjen
for å plante. Men det kan være unntak også fra
denne regel. Etter en hogst vil ofte lauvtrær
etablere seg med stor kraft, og da kan det være lønnsomt å ta en avling med lauvtrær for så å plante
under lauvtreskjerm, eller det kan komme opp
naturlig gran. Rydding av lauvskog både før og
etter planting på noen av de frodigste markene
kan bli svært dyrt. En tid brukte man kjemiske
midler mot lauvkrattet, men slik bekjempelse er
lite populær. I dag er det for øvrig over store deler
av landet en økende interesse for produksjon av
lauvtrevirke, og det kan føre til at det blir plantet
mindre gran.
Et annet moment som i det siste har vært
framhevet til fordel for naturlig foryngelse, er at
man da er sikret stedegen rase. Et argument for
planting var rundt 1950 at plantet gran skulle
vokse mye raskere enn naturlig oppkommet. Nå
er treteknologene bekymret for virkeskvaliteten
ved alt for rask ungdomsvekst hos gran.
Ved en naturtilpasset skogskjøtsel, slik for
eksempel "Rikere-skog"-prosjektet markedsfører,
blir nødvendigvis hogstflatene mindre. Det blir
større randarealer hvor det lett spirer fram
småplanter som en da kan ta hånd om, eventuelt
ved hjelp av suppleringsplanting om foryngelsen
er for glissen. Det kan være en billig, men fullgod
måte å forynge skogen på.
I fjellskog var det også en tid vanlig med
snauhogst og planting, men i dag satses det mer
på naturlig foryngelse.
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Fra barrot til dekkrot
Teknikken ved skogplanting har gjennomgått
store endringer i løpet av 100 år. Som før nevnt
hadde vi atskillig kunnskap om skogplanting ved
århundreskiftet, stort sett basert på mellomeuropeisk praksis.
Fram mot 1930 spilte skogplanting en beskjeden rolle i skogstrøkene, hvor den naturlige foryngelse dominerte. Men med skogloven av 1932
ble skogplantingen mer aktuell. Det ble bestemt
at 1 % av bruttoinntektene ved avvirkning til salg
eller industriell produksjon skulle avsettes til
kulturarbeider. Senere ble denne avgiften forhøyet til 2 %. Omleggingen av hogstmåtene førte
også til mer planting. Skogkommisjonens innstilling om skogreising vestafjells ble framlagt i
1952. Den omhandler reising av i alt 0,36 mill. ha
skog i en 60-årsperiode i de 5 fylkene Vest-Agder,
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre
og Romsdal.
Omfattende skogreising og mer bruk av
planting ved foryngelse av skogen økte behovet
for kunnskap om den nye teknikken. Her fikk skogforskningen mange oppgaver. Elias Mork startet
opp med skogkulturforsøk, for eksempel plante-

avstand, plantetid og plantemetoder. Han utviklet
sin flatrotplantemetode, som ved siden av planting mot loddrett vegg var det vanlige for barrotplanter utover i 1930-60-årene. En kan vel trygt si
at for vårt viktigste treslag (gran) var planting
med 4-årige, omskolte planter en sikker metode.
Spesielt i det noe fuktige klima i Trøndelag slo
plantingen som regel godt til. Det ble sjelden
nødvendig med en kostbar suppleringsplanting,
bl.a. også fordi det ble plantet ganske tett, 4-500
planter på målet.
Den raske overgangen til dekkrotplanter rundt
1970 skapte en viss usikkerhet omkring valg av
metoder og utstyr. I en slik situasjon blir forskningen svært viktig. Men her kunne vi, i tillegg til
egen forskning, også dra nytte av det som var
gjort i Sverige og Finland. Dekkrotplantene er nå
helt dominerende. Men det er fortsatt noen som
helst vil ha store, 4-årige granplanter på kraftig
ugrasmark.
Forskerne arbeider mye med vegetativ formering av skogstrær. Tiden vil vise om det også
kan bli aktuelt å bruke stiklinger av foredlet gran
ved direkte utplanting i marka.
Det er i første rekke et økonomisk spørsmål. I

Bilde 4. Når produksjonstiden for granplanter var 4 år, ble plantene priklet om ved 2-års-alderen. Derav
uttrykket 2/2 gran. Studentutferd til Biri, 1970. Foto: Lars Helge Frivold

17

Skogskjøtsel for bærekraftig ressursbruk
land hvor poppel dyrkes i plantasjer, har stiklinger vært brukt i lang tid.
Kostnadsutviklingen har ført til en kraftig
økning av planteavstanden, som nå ligger på 2,0 2,5 m. Det betenkelige ved de største planteavstandene er selvsagt nedsatt virkeskvalitet.
Vanlig skogplanting er arbeidskrevende, og
med vårt lønnsnivå blir det kostbart. Det har i
utlandet vært jobbet mye med maskinell utplanting. På flate marker, for eksempel slik en har mye
av i Danmark, er maskinplanting allerede brukt
en del. Det kan vel bli vanskelig å bruke plantemaskiner i vårt kuperte og steinfulle skogsterreng. Men vi kan ikke helt avskrive en slik
teknikk. Den tekniske utvikling ser ikke ut til å ha
grenser.
Et plantefelt krever gjerne et visst etterarbeid.
Lenge ble sigd og rydningsøks brukt til å holde
lauvkratt og annet ukrutt i sjakk. På 50-tallet ble
ungskogpleien mer påtrengende på grunn av
store foryngelsesarealer. I overtette plantninger
(og naturforyngelser) ble nå avstandsregulering
med motorrydningssag vanlig. Kjemisk bekjempelse av lauvkratt i granplantninger fikk også en
betydelig utbredelse, ofte spredt fra luftfartøy.

Bilde 5. Omfanget av kjemisk treslagsregulering
nådde en topp tidlig på 1970-tallet og igjen midt
på 1980-tallet. Spredning fra luftfartøy var likevel
aldri noe dominerende trekk i norsk skogbruk.
Helikoptersprøyting, Hurum 1979. Foto: Lars
Helge Frivold

18

I dag blir det sprøytet lite i norske skoger. Det
skyldes kanskje først og fremst den sterke motstand fra allmennheten mot å bruke gift i skogen,
som mange synes bør være et fristed i det
kjemiske miljø vi i dag lever i. Men synet på ungskogpleien har også endret seg. En har gått mer
bort fra slike summariske inngrep som avstandsregulering og sprøyting og tilbake igjen til en mer
individuell behandling, som gjør det mulig å sikre
en viss innblanding av lauvtrær i den nye barskogen.

Tynningshogster i 100 år
Forstmenn utdannet i Tyskland hadde atskillig
viten om tynning med seg hjem. Allerede Wilhelm
Pfeil (1793-1859), som grunnla forstakademiet i
Eberswalde, pekte på fordelingens store betydning. Han holdt på tette produksjonsbestand,
kronene måtte alltid være i berøring med hverandre. Pfeil var en motstander av sjabloner og
tall. Skogskjøtselen måtte tilpasses voksestedet.
Det er etter Pfeil vi har de kjente sitater: "Spør
trærne hvordan de vil oppdras. De kan gi bedre svar
enn bøkene", og "De lokale forholds jernharde lov".
Som en reaksjon mot den ensidige lavtynning
som var så vanlig i Tyskland, kom så Borggreve
(1836-1914), professor i Hann.-Münden, med sin
tynning fra toppen (Plenterdurchforstung). Han
anbefalte, særlig for bøk, men også for gran, å ta
ut store trær fra ca 50 års alder for å hjelpe fram
mellomsjiktet. Han hevdet at trærne i mellomsjiktet var "Høner som fortsatt kunne legge
gullegg". Borggreves hogst fra toppen førte til at
omløpstiden ble forlenget slik at flere trær kunne
vokse fram til store dimensjoner. Gjennom
Barths lærebok (1905) ble norske forstmenn
kjent med Borggreves tanker.
Fra Tyskland fikk vi også den kjente tynningsregel: Tidlig, ofte og forsiktig, en regel som i
1930-årene var god latin også i vårt land. I 1896
lanserte tyskeren Heck fri tynning (Freie Durchforstung). Han ville ha fri bane for hovedtrærne,
som så vidt mulig skulle stå jevnt fordelt. Underbestandet skulle spares.
Danske forstmenn har spilt en aktiv rolle ved
utviklingen av praktisk tynning. Forstråd
Schröders inndeling i treklasser (hovedstammer,
sidestammer (nyttige og skadelige), ubrukbare
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og indifferente stammer), dannet grunnlaget for
utformingen av "Den danske udhugning", en fri
tynning som er blitt mye brukt . Dansk tynning
var meget intensiv. Tynningsintervallet ble gjerne
angitt ved bestandsalder i 10-år, dvs. 30-årig skog
skulle tynnes hvert 3. år, 60-årig skog hvert 6. år.
På slutten av attenhundretallet ble det i
Böhmen (Worlik ved Moldau, nå Orlík nad
Vltavou) slått til lyd for sterke, tidlige inngrep i
ungskog av gran. Det ble anbefalt å gå inn når
plantene var 3 m høye, så sterkt at trærne beholdt
grønne kroner ned til bakken i 25 år. Disse tanker
ble tatt opp igjen av Gehrhardt (1867-1936), som
med sin hurtigproduksjon (Schnellwuchsbetrieb)
ville gripe sterkt inn i granbestand ved høyder på
6-7 m. Gehrhardt var delvis inspirert av dansk
praksis (Frijsenborg og Hastrup). Han vant lite
gehør for sine synsmåter, særlig fordi en fryktet at
kvaliteten ble for dårlig. Dette understreket Barth
i sine forelesninger. I dag har disse gamle tanker
om glisne, yngre granbestand som kjent fått
fornyet aktualitet.
Interessant er det også å merke seg i dag når
det tales så mye om flerbruk av skog at allerede i
1885 lanserte man i Tyskland tynning på estetisk
grunnlag. Det var nærmest en høytynning. Konklusjonen var at det som var pent, det var også godt
og nyttig.
I vårt land har synspunkter på tynning stort
sett fulgt de europeiske strømninger, uten de
store utslag i noen retning. Professor Eide tok opp
begrepet fri tynning. Han understreket betydningen av en jevn fordeling av de beste trærne.
Det var også viktig å fjerne underbestandet for å
slippe mest mulig sol og varme ned til bakken i
vårt barske klima. Professor Barth advarte mot
ensidig lavtynning, og fremholdt kronetynning,
med bibehold av en underetasje (markvern) som
det ideelle. I virkeligheten står fri tynning og
kronetynning hverandre nær. En annen sak er at
fri tynning hos oss svært ofte tok form av nokså
utpreget lavtynning.
Tynning fra toppen har vært omdiskutert. For
mange minnet slik tynning om den forkastelige
dimensjonshogsten. Men uttak av de største
trærne er kanskje ofte det eneste gjennomførbare.
Er det god sjiktning i bestandet, kan restbestandet
utvikle seg bra, selv om en forstmann av den
gamle skole ikke liker slike inngrep. Men en må se

det hele fra en økonomisk synsvinkel. Skal en gå
igjennom en teig med tynning, nytter det ikke
bare å hogge smådimensjoner, en viss kubikkmasse pr. dekar må en ha med seg.
I de siste decennier har det gått mot en forenkling og ekstensivering av tynningen. I hestedriftas tid kunne en regne med god netto på
tynning, selv i yngre skog. Det ble ikke særlig mye
dyrere å drive om en kom ofte og tok lite hver
gang. For å rasjonalisere inngrepene, har en
forsøkt skjematisk eller geometrisk tynning, ved
uttak i belter (gatetynning) eller rader i plantninger. I de aller siste årene er det utviklet spesialmaskiner som også egner seg for tynning, slik at i
dag utføres det meste av tynningene helmekanisert.
I den senere tid har det også vært mye tale om
tynningsfritt skogbruk. Selvsagt er det fullt mulig
å la et skogbestand stå urørt til slutthogst. Men
overtett, utynnet skog er lite stabil, snø og vind
kan forvolde store skader ved vindfall, topp- og
stammebrekk, slik at lønnsomheten ved skogsdrifta kan bli dårligere. En får jo heller ikke fram
de store, verdifulle dimensjoner og sortimenter
som en intensiv skogpleie gir. Som nevnt er det ny
interesse for sagtømmer og spesialprodukter av
lauvtrær. Skal en basere seg på kvalitetsproduksjon av lauvtrær, må de stelles med omhu.

Skjøtsel av gardsskogene
Gardsskogene utgjør ca. 2/3 av vårt produktive
skogareal. God skjøtsel av disse skogene er derfor
av stor økonomisk betydning. I hele min tid som
forstmann har disse skogene vært gjenstand for
diskusjon. Bøndene har til dels måttet tåle mye
kritikk for sin skogbehandling, og for at de ikke
utnyttet skogressursene til samfunnets beste.
Den gamle, dimensjonspregete plukkhogsten,
som naturlig nok var den vanlige driftsform i
våre små gardsskoger, ble av forstfolk regnet som
forkastelig. Da en mer bestandsmessige behandling av skogen vant innpass utover i 30-årene, ble
kritikken mot plukkhogsten fra forstlig hold
etter hvert sterk. Mange mente den førte til
skogens forderv, produksjonen ble liten, og over
tid kunne skogbestandene også bli genetisk
utarmet. Da så skogskjøtselen skulle legges om,
var det egentlig kjærkomment å kunne besvære
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seg over hvilken elendig forfatning våre bondeskoger var i. Her måtte det ruskes opp. Det måtte
skapes nye, tette ungskoger. Lite av det en hadde
var liv laga, sett fra bestandsskogbrukets synsvinkel. Det var selvsagt mye i dette, men en skal
være klar over at under de daværende forhold var
uttak av store trær en økonomisk sett fornuftig
hogstmåte, godt tilpasset den kombinerte skogog jordbruksdrift. Det "forstlige" problem lå i
bøndenes penible økonomi, slik at hogsten ofte
ble altfor sterk. Skogoppsynet hadde da en viktig
oppgave ved å påse at ikke bondeskogene ble for
hardt tappet for trekapital. En kunne hogge seg til
fant.
Staten, allmenningene og private storskogeiere
opererte med lagt større treforråd. Disse eierkategoriene hadde også den beste tilgang på faglig
personale. Vel utdannede skogforvaltere foresto
som regel selv blinkingen i Statens skoger, og de
større, private skogeierne hadde en godt trimmet
stab av dyktige forstmestere og skogbestyrere.
Ikke å unders over at nettopp disse eiergrupper
ved skogbefaringer og på diskusjonsmøter framsto som foregangsfolk i skogbruket. Riktignok
gjorde fylkesskogetaten en god jobb for gardsskogene, men etaten var lenge beskjeden i antall.
Senere ble bildet et annet. Staten og andre
storskogeiere slanket sin forstlige stab betraktelig.
Kravet om økonomisk rasjonalisering førte til
vidtgående mekanisering av utdrifta, og til en skjematisk skogbehandling som det kan settes
spørsmålstegn ved.
Gardsskogbrukerne, på den annen side, får nå
takket være en godt utbygd veiledningstjeneste i
egen regi, en solid faglig hjelp. I tillegg har svært
mange gardsskogeiere en fagutdannelse, for
eksempel skogskole eller landbruksskole. Ellers
dyktiggjør mange seg ved kurs av kortere eller
lengre varighet. Når slike gardsskogeiere steller
med sine egne skoger, noe som ansporer til en
ekstra innsats, må en kunne si at de faglige forutsetningene for en intensiv, god skjøtsel av våre
gardsskoger skulle være de aller beste.
Skogbonden er vel av natur noe konservativ,
og hopper ikke alltid straks på alt nytt som
autoritetene bringer til torvs.
Med mer mekanisert og mer skjematisk skogsdrift ble det mindre plass til tynninger, gjennomhogster, inngrep som før var karakteristiske for
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Bilde 6. Skogen er bondens ryggstø, er et kjent
slagord. Den klassiske heltidsbonden som også
drev sin egen skog, preget småskalaskogbruket i
Norge gjennom det meste av 1900-tallet. Jølster,
1971. Foto: Lars Helge Frivold
den velpleide skog. Det er blitt relativt dyrt å ta ut
enkelttrær, snauhogst gir et bedre driftsresultat i
øyeblikket. Men tynningshogst, skogpleie, er
viktig for å skape og holde vedlike en sunn og
vakker skog. Mulighetene for fortsatt å gjennomføre en slik pleie er ikke dårligere i gardsskogen
enn i de store skoger, spesielt når det er eieren selv
som står for inngrepene.
Skogbønder er blitt kritisert for at de ser på
skogen som en bank de kan ty til i dårlige tider for
jordbruket. Ja, det er jo nettopp dette at skogen
kan tjene som en utjevnende faktor som er noe av
det viktigste ved gardsskogbruket. Skogen må
ikke nødvendigvis høstes årlig, tilvekst kan uten
problemer spares opp i noen år, for så å utnyttes
når forholdene tilsier det. . Det er dette som er
grunnlaget for uttrykket "Skogen er bondens
ryggstø". Og så årsvariabelt som jordbruket er i
vårt land, er en ekstra reserve i skogen god å ha.
Det kan hevdes at samfunnet ikke er tjent med alt
for store variasjoner i årlig hogstkvantum, men
det vil som regel jevne seg ut på landsbasis. At
gardsskogbrukeren hogger mest når tømmerprisen er god og det er stort behov for tømmer,
tjener vel også samfunnet på.
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Det har i de senere år vært klaget over at
bondeskogbrukeren hogger for lite. Dette kan ha
mange årsaker. Ofte er det slett ikke så dumt å
spare opp litt ekstra forråd i skogen. Det kan
komme godt med ved en given anledning. Men
det er viktig å holde øye med skog som
overholdes lenger enn normalt, slik at det som
naturlig skalles av i omløpet, blir utnyttet, og det
er som regel ikke noe stort problem i en
gårdsskog.
I dag stilles det store krav til skogbrukeren fra
samfunnets side. Flerbruksprinsippet, som nå
etter hvert innarbeides rent konkret i driftsplanene, krever hensyn til naturmiljø, landskapspleie, friluftsliv, m.m. Våre gardsskoger bør
vanligvis ikke ha store problemer med å imøtekomme disse krav.

Hogster i fjellskog
Det var vanlig oppfatning rundt 1900 at fjellskogen måtte en behandle med stor varsomhet,
slik allerede P. Chr. Asbjørnsen framholdt i 1855 i
sin bok "Om Skovene og om et ordnet Skovbrug
i Norge". Han understreket sterkt betydningen av
vern:
"Skovbrugeren må i det hele taget i et haardt og
strengt Veirlag vogte sig for at faae snaud Mark,
uden læ af gammel Skov; thi paa saadant Lænde og
under saadanne Forhold hører det næsten til det
Umulige uden godt Læ og Værge at faae drevet
Ungskogen frem, enten det saa er ved Saaning eller
Plantning".
I sin bok om fjellskog anbefaler Haakon Lie
(1925) fredning av trærne oppe ved skoggrensa
og en bledningsartet hogst i bruksskogen. Etter
hvert som en kom ned i mer normal skog, kunne
mindre åpninger – grupper – tillates, ja de kunne
endog være å foretrekke framfor stammevise
uttak. Haakon Lies "Fjeldskogen" var i 1920-30årene oppskriften på fjellskogskjøtsel.
I 1930-årene hadde vi i Norge, som før omtalt,
en livlig diskusjon om skogens ideelle oppbygging, om bledningsskogbruk kontra bestandsskogbruk, en diskusjon som førte til skarpe motsetningsforhold, uten særlig sans for nyanser og
overgangsformer. Denne diskusjonen smittet
også over på fjellskogen, som nå noen mente så
vidt mulig skulle bygges opp av jevne bestand.
Rundt 1940 kom det så en viss reaksjon mot

den forsiktige fjellskogbehandling. Enkelte hevdet at
en kunne spare skogen til døde. Fjellskog måtte
behandles som annen skog, het det. Det måtte
hogges skikkelige flater, hvor lys og varme slapp
til. Bakgrunnen for det nye syn var nok undersøkelser av Elias Mork i Trøndelag over temperaturen i spiretiden på åpne flater (0,2 ha) og inne i
bestand. Varmefaktoren ble nå sett på som helt
avgjørende for foryngelsen, og ved å snauhogge
kom det mer varme til bakken, humusomsetningen ble bedre og plantene trivdes godt.
Vinden, som før ble tillagt stor vekt, ble nå ansett
som mindre viktig.
Det hevet seg etter en tid kritiske røster mot
systemet med snauhogst og planting i fjellskoger.
Dels var det biologiske resultat dårlig, dels ble
man også noe skeptisk til det økonomiske. Det lå
ikke over alt til rette for et intensivt kulturskogbruk under så karrige vekstforhold. Den ensidige
fokuseringen på temperaturen som foryngelsesfaktor fortok seg. Det viste seg at jordfuktigheten
betydde mye for granfrøets spiring. Frøsettingen i
fjellskogen var også langt bedre enn mange hadde
trodd.
Da Det norske Skogselskap hadde sitt landsmøte på Lillehammer i 1966, ble fjellskogens
skjøtsel tatt opp til diskusjon, med utgangspunkt
i stripehogstene i Åstadalen. Professor Mork gjorde
rede for sine forsøk med skogplanting i hogststripene. Små planter dugde ikke på de smylebevokste flatene, hvor frosten var det store problem,
og "man må aldri hogge snaut under slike forhold
som man har her i Åstadalen”, fremholdt Mork.
En kan ikke regne med å unngå frost. Skjerm må
derfor til, og Mork anbefalte å sette igjen skrap og
småtrær ved hogsten. Mork nevnte at han og
professor Eide var blitt rådspurt før stripene ble
anlagt, og de hadde gått inn for hogstmåten. Men
de visste ikke da hvor håpløse forholdene var i
fjellskogen.
Under befaringen i Pihlske Sameie, demonstrerte allmenningsbestyrer Knud Maartmann
den hogstmåte som nå var tatt i bruk, en kraftig
gjennomhogging i den eldre skogen, en hogstmåte som ville få stor betydning for friluftslivet i
området, da den bevarte karakteren av skog, om
enn med noe redusert produksjon. Friluftsfolk som
vandrer i skogen, vil heller ha den grønne løgn enn
den nakne sannhet på en snauflate, sa Maartmann.
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nalisering ble kjørt fram med store snauhogster i høytliggende skog.
4. Utvalget presiserer at produksjonsforholdene
bare rettferdiggjør en ekstensiv driftsform,
basert på naturlig foryngelse, da planting ofte
blir lite lønnsom.
5. Eventuelle hogstflater må ikke ryddes for sterkt,
småplanter må spares, og en må ikke fjerne vegetasjon (for eksempel lauvtrær) som kan beskytte ny oppvekst.
6. Utvalget har tatt i bruk den svenske termen
fjellskoghogst, som i virkeligheten ikke er noe
annet enn en kombinasjon av gjennomhogst
(bledning) og gruppehogst.
Bilde 7. Allmenningsbestyrer Knud G.F. Maartmann presenterer data om foryngelsen i Pihlske
Sameie, kort etter at beltehogstsystemet var forlatt. Åstadalen, 1971, Foto: Lars Helge Frivold

I dag er synet på fjellskogskjøtsel igjen langt mer
nyansert enn det var i 1940-60-årene. Visse arealer
kan egne seg for mindre snauhogster og planting,
men langt de største arealene må nok baseres på
naturlig foryngelse gjennom plukkhogst, gruppehogst, frøtrestilling og skjermstilling, alt etter
forholdene. Verneaspektet og flerbrukshensynet
er nå ved siden av virkesproduksjonen ledemotivene for skjøtselen.
Selv om nye erfaringer og ny forskning de siste
50-60 årene har gitt oss en økt innsikt i fjellskogens økologi, må det erkjennes at vi som fikk
får forstlige utdannelse til godt ut i 30-årene,
egentlig ikke har lært så mye nytt av praktisk
verdi. Det jeg i 1933 lærte under Risbergs kateter,
og under Barths i 1936-37, kan jeg trygt leve etter
også i dag – 60 år senere. Praktiske anvisninger fra
100 år tilbake, stort sett basert på sunn fornuft,
har også for det meste sin fulle gyldighet. Man må
imidlertid være klar over at utdriftsteknikken har
endret seg mye, og at dette selvsagt må påvirke
skogbehandlingen.

I NOU-utredning 1989 om "Flersidig skog- bruk.
Skogbrukets forhold til naturmiljø og fri- luftsliv"
utgjør fjellskogen, som rimelig kan være, en viktig
del. Utvalget, ledet av Oluf Aalde, med Ivar
Ekanger som sekretær, understreker fjellskogens
økologiske betydning, dens vernevirk- ning, dens
betydning i flerbrukssammenheng, og dens
utnyttelse i forhold til Skogbrukslovens bestemmelser.
Innstillingens omtale av fjellskog er selvsagt
sterkt preget av det flerbrukshensyn som er innstillingens hovedpunkt. Endret utdriftsteknikk
gjør at fjellskogskjøtsel ikke lenger kan følge 30årenes anvisninger helt og fullt. Men når det
gjelder det økologiske grunnlaget bringer
innstillingen oss på mange måter tilbake til "good
old days". Så for den som i over 60 år har fulgt
norsk fjellskogskjøtsel på nært hold, er innstillingen interessant lesning. Noen eksempler:

Skoggrøfting

1. Fjellskogens store vernebetydning understrekes
(jfr. de eldre læreboksforfattere og skogloven
av 1932).
2. Betydningen av å opprettholde (ev. skape) variasjon m.h.t. alder, dimensjon og treslag betones.
3. Det advares mot sterke inngrep (hogster) i fjellskog, noe man i kke bekymret seg om i årene
utover fra 1940-50, da det under henvisning til
biologisk forskning og teknisk/økonomisk rasjo-

I statsskogene ble de første grøftefelt anlagt få år
etter at Statens skogvesen ble opprettet i 1857. En
av pionerene på skoggrøftingens område var
forstmester og bestyrer av Steinkjer skogskole,
Nicolay Martens. Han skrev i 1888-89:
"Jeg anser Afgrøftning for det viktigste Middel til
Kulturer i vore Skove, idet Naturen efterat saadan
er foretagen i mange Tilfælde vil sørge for Skovproduktionen uden nogen anden Hjælp".
Det norske Skogselskap tok helt fra det ble
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Norsk skogskjøtsel i siste centennium. Betydningen av impulser fra andre land
stiftet i 1898 opp skoggrøfting på sitt arbeidsprogram. Skogselskapet lyste i 1911 ut en konkurranse om en lærebok i skoggrøfting. Denne ble
vunnet av skogforvalter Agnar Barth. Hans bok
"Skogavgrøftning", som kom ut i 1912, ble i
mange år en nyttig veiledning for skogsfolk. Han
trakk i boken opp retningslinjer for valg av grøftefelt, og for planlegging og utføring av grøftearbeidet. Interessen for grøfting økte, og det ble
grøftet en god del i årene fram mot 1930.
I 1930-årene kom det for alvor fart i grøftearbeidet. Bakgrunnen for dette var den store arbeidsløsheten i skogdistriktene. For blant annet å
avhjelpe denne, ble det gitt offentlig støtte til
skoggrøfting. I 1935 ble det med statsbidrag tatt
opp hele 7 millioner løpemeter grøft. Resultatene
av den storstilte grøftingen varierte mye. Planleggerne var ikke alltid kresne nok når det gjaldt å
godkjenne grøftefelt. Den gang var det ikke tale
om å gjødsle i samband med grøfting. Mange
magre mosemyrer ble grøftet uten at en fikk noen
større reaksjon, fordi de var for næringsfattige.
Det ble etter hvert klart for myndighetene at
det skortet på faglig innsikt når det gjaldt
skoggrøfting. For å styrke fagkunnskapen opprettet Landbruksdepartementet i 1941 en stilling
som statskonsulent i skoggrøfting. I denne stillingen gjorde Per Thurmann-Moe gjennom en årrekke et banebrytende arbeid for å rasjonalisere
skoggrøftingen. Han lanserte en ny inndeling av
torvmarkene, og han satte opp en landsplan for
skoggrøftingen.
Det var vanskelig med arbeidskraft i skogdistriktene i de første årene etter krigen. For å bøte
på dette, ble sprenging av skoggrøfter med dynamitt tatt opp (1947). Men etter hvert tok maskinell grøfting over. En ny æra i skoggrøftingens
historie ble innledet da gjødsling etter forutgående tørrlegging ble tatt i bruk. Dette, sammen
med de gode økonomiske forhold i skogbruket i
50-60-årene, førte til stor aktivitet og stor
optimisme på grøftefronten. Det ble lagt stor vekt
på forsøk og forskning med betydelige bidrag fra
Boris Meshechok, Finn H. Brække og Oddvar
Haveraaen. Stigende kostnader og et mer nøkternt
syn på produksjonsmulighetene førte etter hvert
igjen til redusert innsats.
Utover fra 1970-årene ble våtmarkenes store
økologiske betydning understreket, og det kom

krav om å verne ulike typer av myr og fuktskog.
Statsbidrag til skoggrøfting er nå sterkt begrenset,
noe som har ført til at det nesten er blitt slutt på
denne tradisjonsrike aktiviteten i vårt skogbruk.
Den innskrenker seg i dag stort sett bare til å
vedlikeholde eldre felt.

Skogskjøtsel og flerbruk
De siste 2-3 tiår av denne epoke kan man si at
norsk skogskjøtsel har stått i flerbrukets tegn. Nå
er jo ikke dette med flerbruk noe nytt. Opprinnelig var jakt og skogbruk knyttet nær sammen.
De første forstmenn i Mellom-Europa var skogkyndige jegere. I vårt land har beite i skog spilt en
viktig rolle gjennom lange tider. Tross diskusjon
om vilt- og beiteskader, særlig på småplanter, var
datidens flerbruk ikke særlig problematisk. Man
trodde på den såkalte kjølvannsteorien, dvs. at en
økologisk skogskjøtsel i sitt kjølvann også
tilfredsstiller alle rimelige krav fra allmennheten.
Det var etter at de store snauhogster hadde
pågått en tid her hjemme, at det kom innvendinger fra "flerbrukshold". Friluftsfolket
besværet seg over de store snauflatene og den
nærmest ugjennomtrengelige ungskogen som der
oppsto og over sjenerende sprøyting, naturvernerne ble bekymret over at urskog og verdifull
naturskog gikk tapt, andre var opptatt av at dyrearter og planteslag fikk sine biotoper ødelagt.
Forstfolkene viste til å begynne med liten forståelse for de mange nye krav som ble stilt til skogbruket. Produksjon av trevirke var for dem det alt
overskyggende, bihensyn til skogens skjøtsel
kunne stikke kjepper i hjulene på den forstlige paradevogn. Det kunne bli rot og kaos av det hele. Det
kom til meningsutvekslinger i dagspresse og fagtidsskrift. Et eksempel på dette var diskusjonen
om skjøtselen av Oslo kommunes skoger i 1950årene, en diskusjon hvor Skiforeningen med
samfunnstopper som Karl Evang, Erik Brofoss,
Tor Erling Staff m.fl. sto sentralt. Det ble en
ganske høy temperatur i debatten. Etter anmodning fra Skiforeningen leverte jeg i 1962 et
manuskript til dens årbok, "Snø og ski", om
skjøtsel av byskoger. Etter først å ha blitt mottatt
med begeistring, ble artikkelen senere i høflige
former refusert. Det var visst "fali" å trykke den.
(Senere ble den inntatt som kronikk i Arbeiderbladet). Min anbefaling gikk ut på å bruke
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mer lukkede hogster og basere seg mer på naturlig foryngelse enn man gjorde. Men dette ble
avvist av den forstlige ledelse, det var for barskt
klima i Oslomarka for grana til å gro fram under
skjerm, det måtte åpninger og sol til, en teori som
fikk helhjertet støtte fra forskerhold.
Store snauflatehogster med etterfølgende granplanting kunne derfor med forstvitenskapen i
ryggen fortsette i mange år. Det skapte riktignok
store arealer med tett framtidsskog for maksimal
tømmerproduksjon, men også overvekt av arealer
som i atskillige år ble lite turfolkvennlige. Det
raske foryngelsestempo kunne imidlertid ikke
fortsette, så i senere år er hogstene lagt om i
retning av mindre flater, bl.a. med sikte på å
utnytte bedre den naturforyngelse som gror opp
på små åpninger, i skogkanter og under skjerm.
Vi feiret i 1993 friluftslivets år, og vi kan vel si at
det nå ikke lenger er noen stor konflikt mellom
skogbruk og friluftsliv, takket være en mer naturtilpasset skogskjøtsel.
På tross av noe nølende tilslutning fra det forstlige establishment i starten, flerbruksilden var
tent, og den vokste seg stor med olympisk kraft,
noe som også gjenspeiler seg i den skoglige lovgivning. Da Lov om skogvern av 1932 i 1965 ble
avløst av Lov om skogproduksjon og skogvern, ble
hovedtyngden lagt på tømmerproduksjonen.
Men den nye formulering viste seg fort å komme
i utakt med tidens forstlige strømninger, og
allerede i 1976 ble navnet endret til Lov om skogbruk og skogvern, og fikk en formålsparagraf med
følgende formulering:
"Denne lov har til formål å fremme skogproduksjon, skogreising og skogvern. Det skal tas sikte
på at skogbruket gjennom rasjonell skjøtsel kan gi et
tilfredsstillende resultat for næringens utøvere og
sikre effektiv og jevn råstofftilførsel til industrien.
Videre skal det legges vekt på skogens betydning
som rekreasjonskilde for befolkningen, som viktig
del av landskapsbildet, som livsmiljø for planter og
dyr og som områder for jakt og fiske".
Flerbrukshensyn har etter hvert slått igjennom
hos så vel skogeiere som skogfunksjonærer. Av
hensyn til dyrelivet skal en for eksempel ikke
lenger barbere hogstflatene, spesielle biotoper
skal en verne om, våtmarker må spares, hogstflatene skal få en naturlig avgrensning, sjeldne
treslag må vies spesiell oppmerksomhet, og
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bledningsskog må ikke lenger være tabu. Disse og
andre flerbrukshensyn blir nå betonet i
skogbrukets driftsplaner. I de senere år er spesielt
stell av viltbiotoper viet stor oppmerksomhet i
skrift og tale.
Et viktig steg i retning av flerbrukshensyn og
tilbake igjen til en mer variert, økologisk
skogskjøtsel, var Norges Skogeierforbunds bok
"Rikere skog", som kom ut i 1991. Det er en
oversettelse og bearbeidelse av en svensk bok med
samme tittel. Boken er i mange studieringer, og
har betydd mye for folks holdning til flerbruk.

Biologi, teknikk og økonomi
Begrepet skogskjøtsel har tradisjonelt vært
nær knyttet til biologi. En har snakket om hva
som er skogskjøtselsmessig riktig, eller forstlig
riktig. Mange har med dette hatt en slags forestilling om at en må stelle skogen for dens egen
skyld. Fra min praksis har jeg opplevd følgende
uttalelse: "Ja, forstlig sett er det sikkert riktig slik du
forfekter, men vi skogeiere, vi må også ta økonomiske hensyn". Det som er forstlig riktig, er
imidlertid i hvert enkelt tilfelle det som gir det
beste økonomiske resultat, men da sett på lang
sikt, og alle forhold tatt i betraktning. Her
kommer både privatøkonomiske og samfunnmessige synspunkter inn i bildet. Hvis det
privatøkonomiske synet kolliderer for sterkt med
de samfunnsmessige interessene, så vet vi at samfunnet gjerne griper inn og forsøker å dirigere
skogbruket og skogskjøtselen i den retning samfunnet selv ønsker.
I 1930-årene var det ikke så mye snakk om
økonomi i forbindelse med skogskjøtsel. Produksjon i kubikkmeter var hovedsaken. Det skulle
man oppnå med en intensiv skogpleie. Danmark
var det store forbildet for slik skogskjøtsel, og
mange forstmenn dro dit for å søke inspirasjon
og ideer. Men nettopp derfra kom også en mer
rasjonell økonomisk vurdering av skogskjøtselen.
I 1931 ga den danske skogøkonomiprofessor
Howard Grøn ut en bok med tittelen "Bidrag til den
almindelige skovøkonomis teori". Howard Grøn
innførte en del rammende uttrykk. Han snakket om
skogproduksjonens biologiske avhengighet, dens
tekniske muligheter og dens økonomiske nødvendighet. Her er det også grunn til å nevne den danske
skogskjøtselprofessor Carl Mar:Møller, som har

Norsk skogskjøtsel i siste centennium. Betydningen av impulser fra andre land
skrevet en lærebok i skogskjøtsel, foruten en
rekke artikler og avhandlinger om skogskjøtsel,
en skogskjøtsel med et klart økonomisk tilsnitt.
Det har vært vanlig å henge spesielle etiketter på
lærebøker i skogskjøtsel, for eksempel skogskjøtsel på biologisk grunnlag, på økologisk
grunnlag, på plantegeografisk grunnlag, osv. Carl
Mar:Møllers bok kunne man i denne sammenheng best karakterisere som skogskjøtsel på
økonomisk grunnlag. Møller var for eksempel
svært opptatt av kulturkostnadene. Han skrev i
40-årene en artikkel med tittelen "Vokser kulturutgiftene vilt?", og en annen med tittelen
"Kampmann betaler". Kampmann var da finansminister i Danmark, og når han betalte, så kunne
man altså legge ned nesten ubegrenset med
penger i skogkultur.
Hans H. H. Heiberg kom som høgskolestipendiat i god kontakt med Howard Grøn og
Carl Mar:Møller. I 1946-54 var han professor i
skogskjøtsel ved NLH, og hans undervisning var
nok preget av danske impulser. En elev av
Howard Grøn, Frits Jørgensen, ble i 1954 utnevnt
til professor i skogøkonomi ved NLH, og bidro
ytterligere til å styrke det økonomiske element i
skogskjøtselen.
Poenget er altså at en må se biologi, teknikk og
økonomi i sammenheng, når det er tale om skogskjøtsel. Biologiens lover setter skranker for vekst
og produksjon. Skogen vil nok etablere seg der
hvor forholdene gjør det mulig, og den vil gi en
betydelig produksjon av trevirke selv uten forstfolks medvirkning. Men vi kan støtte opp under
de naturgitte forutsetninger, vi kan øke produksjonen ved tiltak som gjødsling og tørrlegging, og
ved selve skogskjøtselen kan vi øke produksjonen
av verdifullt trevirke.
Teknikk og metodikk for framdrift av tømmer
fra skogen har endret seg mye i løpet av 100 år. De
økonomiske forholdene endrer seg også, og de er
vidt forskjellige for ulike brukere. Carl Mar:
Møller taler symbolsk om 3 % og 6 % skogbrukere, alt etter hvilket rentekrav de har i sin
produksjon. Skog som ligger avsides til, og som
har lav produktivitet, har en liten grunnverdi, og
da er det ikke lønnsomt med store investeringer
for å øke produksjonen. Det lønnsomme, det rasjonelle skogbruket, i dette tilfellet, vil være et ekstensivt skogbruk, med liten innsats av arbeidskraft og

kapital. På god mark som ligger laglig til, kan en
derimot investere mye for å høyne skogproduksjonen. Det blir da et intensivt skogbruk. Det tok
lang tid før skogbrukerne egentlig erkjente fullt
ut betydningen av denne variasjon i intensitet.
Skogbrukerne hadde lenge for eksempel en enkel
oppskrift på planteavstand, 1,4 – 1,5 m under alle
forhold, og mange rynket nok på nesen når de
besøkte godseier Juncker på hans eiendom
Overgaard i Jylland, der han tappet sine granbestand for kapital på et tidlig stadium, ut fra det
syn at trærne ikke forrentet seg til den prosent
som hans penger måtte forrentes med.
Hvis en aksepterer disse synsmåter, altså at
skogskjøtselen er et samspill mellom biologi, teknikk og økonomi, så vil en fort komme til den
konklusjon at det ikke eksisterer noen såkalt
riktig eller konstant skogskjøtselsteknikk, den vil
måtte variere med tid og sted. Det er imidlertid
ikke alltid så lett å tilpasse seg i praksis. Har man
lært seg en bestemt teknikk, vil man gjerne henge
ved den rent for lenge. Derfor møter en ofte
skogskjøttere som er helt i utakt med sin tid. Her
er det for øvrig ikke bare variasjon i teknikk og
økonomiske forhold som gjør seg gjeldende. De
såkalte vitenskapelige sannheter innenfor biologien har også en uhyggelig tendens til å falle
sammen med dr. Stockmanns betraktninger hos
Ibsen når det gjelder varigheten.

Artikkelen er litt forkortet.
Red.
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Skogens funksjoner – interesser i skog
Lars Helge Frivold
Institutt for skogfag, NLH

1. Flerbruk av skog – noe mer enn
flersidig skogbruk ?
Flerbruk av skog er når en og samme skog brukes
til flere formål. Dette er like gammelt som
skogbruket selv. Formålene endrer seg med tid og
sted.
Ordet "flerbruk" er bare ca. 30 år gammelt i
norsk skoglig terminologi. Før sa man det på
andre måter. Uttrykket multiple use dukket opp i
amerikansk faglitteratur på 1940-tallet. Uttrykket
fikk større kraft da loven "The Multiple Use
Sustained Yield Act" ble vedtatt for de
amerikanske statsskogene i 1960. Senere samme
år ble den femte verdensskogkongressen arrangert i Seattle under mottoet "Multiple Use of
Forest Lands" (Hytönen 1995). I årene som
fulgte, begynte også norske skogforskere å snakke
om multiple use. Rundt 1970 ble dette lånordet
fornorsket til flerbruk, flersidig bruk, flersidig
utnyttelse av skogarealene og lignende. I de 30
årene som er gått siden, er begrepet blitt forsøkt
definert presist mange ganger.

En klassisk måte å plassere flerbruk på i
skogbruksfaget, er å se flerbruk eller flersidig
utnyttelse av skog som ett av mange elementer
som til sammen legger premissene for skogbruket
(Figur 1).
Flersidig skogbruk, eller skogbruk med
flerbrukshensyn, ble nedfelt i Skogbruksloven ved
en lovendring i 1976:
”§ 1. Lovens formål.
Denne lov har til formål å fremme skogproduksjon, skogreising og skogvern. Det skal tas
sikte på at skogbruket gjennom rasjonell skjøtsel
kan gi et tilfredsstillende resultat for næringens
utøvere og sikre effektiv og jevn råstofftilførsel til
industrien. Videre skal det legges vekt på skogens
betydning som rekreasjonskilde for befolkningen, som viktig del av landskapsbildet, som
livsmiljø for planter og dyr og som områder for
jakt og fiske.”
Kongen kan bestemme at en kommune eller
del av en kommune helt eller delvis unntas fra
lovens bestemmelser (§2), men Kongen har ennå
ikke opprettet noe «forstmannsreservat» hvor

Figur 1. Modell hvor flerbruk inngår som et av elementene i skogbruk. Etter Fernand (1995).

Figur 2. Flersidig skogbruk som synonym for skogbruk. Etter Fernand (1995).
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Figur 3. Flerbruk av skog som et begrep overordnet menneskers interesser i skogen. Modifisert etter
Fernand (1995).
skogbrukere fortsatt kan drive tømmerproduksjon helt uten vekt på skogens betydning for
øvrig. I formålsparagrafen er det skognæringen
som har første prioritet, deretter kommer de
øvrige momentene, som det altså skal legges vekt
på i all skogbehandling. Alt skogbruk som
omfattes av skogbrukslovens bestemmelser blir
dermed flersidig skogbruk (Figur 2).
Sammenlignet med figur 1, er her flerbruksboksen rykket opp og har fylt ut begrepet
«skogbruk» på toppen. Men når alt skogbruk skal
være flersidig, om enn mer i bestemte områder
enn i andre (jf. Landbruksdepartementet 1989),
trenger vi da lenger begrepet flersidig skogbruk ?
Det gikk en heftig debatt om dette i
skogtidsskriftene like etter 1990. Det kan
argumenteres for at betegnelsen bærekraftig bruk
av skog bør erstatte termene flersidig bruk av
skog, og for den saks skyld også erstatte begrepet
skogbruk (se Solbraas artikkel i dette skriftet).
I 1992 ble det satt i gang et eget kurs i flerbruk
av skog som en del av skogfagutdanningen ved
Norges landbrukshøgskole, i tillegg til kursene i
skogskjøtsel, driftsteknikk, treteknologi og
skoglig ressursøkonomi og planlegging. Dette er
blant annet ut fra et tredje syn. Om flersidig
skogbruk er skogbruk som tar hensyn til flere mål
enn tømmerproduksjonen alene (og dermed er
synonymt med skogbruk), så er forvaltning for
flerbruk av skog noe som forutsetter et samspill
mellom mennesker som representerer ulike interesser i skogen (figur 3). Flerbruk av skog er et
tverrfaglig fagfelt. Utfordringene fra ulike interesser er knyttet opp mot tradisjonelle fagfelt.

2. Funksjoner
Skogens funksjoner er et uttrykk som brukes en
del i flersidig skogforvaltning her til lands. I
forarbeidene til endringene av skogbruksloven i
1976 (Landbruksdepartementet 1975), ble det
argumentert med skogens flersidige funksjoner. I
Levende Skogs standardutredninger fra slutten av
1990-tallet (Bøhn 1998) er det flere steder snakk
om skogens funksjoner. Begrepet har sitt utspring
i Tyskland. Professor Viktor Dieterich satte i 1953
fram tre skogfunksjoner som hjelp til å lage en
vellykket skogpolitikk: Nutzfunktion, Erholungsfunktion og Schutzfunktion. Senere er skogens
funksjoner blitt delt inn på svært mange måter
(jf. Hytönen 1995).
Funksjonslæren er blitt kritisert for å være et
tilfelle av silvasentrisme, et utslag av forstfolks
fiksering på skog. Dette fordi funksjonslæren
setter skogen i sentrum og hevder at skogen har
funksjoner for mennesker, mens det snarere er
menneskene som har interesser i både skog og
andre typer omgivelser og ressurser (Glück
1983). Her skal vi imidlertid bruke funksjonslære
som et redskap til å systematisere og belyse
menneskers interesser i skog, for at det skal bli
lettere å vurdere hvordan en skog eller skogtilstand vil fungere i flerbrukssammenheng.
I Norge er det på 1990-tallet først og fremst
Fernand (1995) som har arbeidet med funksjonslære. Fremstillingen av de fire skogfunksjonene
nedenfor bygger i hovedsak på dette arbeidet.

Næring
Næringsfunksjonen omfatter hva skogarealet
eller skogøkosystemet kan nyttes til i nærings-
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sammenheng. Det gjelder næring i betydningen
yrke, erverv, levevei. Stikkord: Skognæring, skogindustri, skogbaserte bygdenæringer osv.
Også i naturalhusholdning har skog en
næringsfunksjon, selv om det ikke er pengesirkulasjon med i bildet.

Opplevelse
Opplevelsesfunksjonen har å gjøre med skogen
som kilde for inntrykk og bearbeiding av
inntrykk.
Skillet mellom skogens fritidsfunksjon og
opplevelsesfunksjon blir mindre uklart om vi
tenker på at alle, eller de fleste aktivitetstypene
som er ført opp som stikkord under fritidsfunksjonen, også kan gjøres i andre landskapstyper enn skog. I fritidsfunksjonen er altså skogen
en arena for fritidsaktiviteter. I opplevelsesfunksjonen ligger det spesielle ved å gjøre dette
nettopp i skog. Fritidsaktiviteten kan være et
middel for å oppleve skogen. Men det kan også
tenkes at en fritidsaktivitet er lagt til skog av helt
andre grunner (for eksempel jogging på vei uten
biltrafikk), og dermed har lite med skogens opplevelsesfunksjon å gjøre.
Skogopplevelse er ikke begrenset til de som går
tur i skog. Skog kan også oppleves gjennom et
stuevindu eller et bilvindu.

Vern

Bilde 1. Næringsfunksjonen har med skog som
inntektskilde å gjøre. Det kan, som her, være
tømmerproduksjon. Det kan også være salg av
utmarksgoder. Foto: Lars Helge Frivold

Fritid
Fritidsfunksjonen omfatter hva skogarealet eller
skogøkosystemet kan nyttes til i fritidssammenheng. Hva som er bra bruk av fritid, er blant
annet betinget av brukerens kultur, eller snarere
av hvilken subkultur hun eller han hører til.
Skog kan være en arena for fritidssysler.
Stikkord: Spasertur, fottur, jogging, svømming, skiløping, sykling, orienteringsløp, samvær
med andre, jakt og fiske på hobbybasis (utenom
næringsvirksomhet), plukking av bær, sopp m.m.
for fornøyelsens skyld, fuglekikking, vedhogst for
mosjonens skyld, etc.
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I vernefunksjonen ligger skogens rolle i klimahusholdning, vannhusholdning, biologisk mangfold, erosjonsvern osv. For så vidt gjelder den
også skogøkosystemets vern av seg selv. I årene
rundt 2000 er det mye tale om vern av truede og
sårbare arter.
Fernand (1995) setter vernefunksjonen i en
særstilling ved å tenke seg ekstremalternativet – at
vernefunksjonen blir så neglisjert at det ikke
finnes skogøkosystemer igjen på jorda. Om skog
er en forutsetning for at planeten vår er beboelig
for mennesker, ville det da verken vært skog igjen
å kommunisere om eller noen igjen som kunne
kommunisere.

3. Verdier
En annen måte å nærme seg skogfunksjoner og
interesser i skog på, er å analysere verdiene
skogøkosystemer har for mennesker. To typer
verdier er instrumentell verdi (heterotelisk verdi)
og egenverdi (autotelisk verdi) (Ariansen 1998,
2000).
Eksempel: Anne er skogeier. Hun går sammen
med skogsentreprenøren Bernt og viser ham
bestand nr. 36 - bonitet G14, hogstklasse V.
Bestandet er stort og har vært hogstmodent lenge.

Skogens funksjoner – interesser i skog
Anne ser lange, rette granstammer som vil gi bra
skurtømmerandel, og håper det er lite råte.
Overskuddet på drifta vil hun bruke til å pusse
opp hovedbygningen, som er gammel og nedslitt.
Bernt ser et lende og et bestand som er raskt å
arbeide i og som vil gi ham en pen fortjeneste;
nok til å dekke familiens utgifter i mange dager.
Christine er journalist i en stor avis og reiser
ofte over til dette skogområdet når hun har fri,
fordi hun synes det er et variert og fint turterreng.
Hun går alltid innom den dunkle, gamle
granskogen med den myke skogbunnen og lav på
trærne, hører trærne suse og bekken sildre. For
henne er dette eventyrskogen fra barndommen.
Her glemmer hun maset i redaksjonen.
Anne og Bernt ser den instrumentelle verdien
av granbestandet når de er på befaringen. Anne
vil avvirke bestandet før det råtner på rot for å
oppnå å bo i en penere hovedbygning. Bernt vil
utføre drifta for å oppnå å slippe økonomiske
bekymringer. For Christine har granbestandet
egenverdi slik det er.

Næringsfunksjonen
Tømmer har instrumentell verdi når eieren kan
bruke det til å skaffe seg andre goder, for
eksempel ved å selge det, bygge seg et nytt hus av
det eller fyre med ved til vinteren. Skogens
næringsfunksjon henger sammen med dens
instrumentelle verdier i nåtid og framtid. Instrumentelle verdier måles typisk i objektive
størrelser.
For eieren kan skogen både ha instrumentell
verdi og egenverdi. Mange skogeiere ser nok det å
eie skogen som et gode i seg selv (egenverdi) i
tillegg til at skogeiendommen har instrumentelle
verdier.
I vårt samfunn mener mange at det gir positiv
status å eie en skog. Men man kan tenke seg
samfunn hvor det å eie en skog eller en bedrift
regnes som en forbrytelse (som det var i en del
land i Mellom- og Østeuropa i noen tiår før
1989). Egenverdien ved å eie skog er slik sett
normativ; den henger sammen med normene i
samfunnet omkring. Men det kan også være en
egenverdi i det å vite at man eier denne skogen,
kan bestemme over den og eventuelt gi den
videre til neste generasjon. Det er mer en
subjektiv følelse. Egenverdier kan altså være dels

normative, dels subjektive.

Fritids- og opplevelsesfunksjonen
Både fritidsfunksjonen og opplevelsesfunksjonen
har i stor grad med egenverdier å gjøre. Man
forbruker noe med instrumentell verdi, for
eksempel penger, for å oppnå det fysiske velværet
ved å løpe en tur i skogterreng (fritidsfunksjon)
eller velværet ved å ta inn over seg inntrykkene
fra skogen (opplevelsesfunksjon).
Også i fritidsaktiviteten i skogen og i
opplevelsen av skogen kan det ligge instrumentelle verdier i tillegg til egenverdien, om man
ser joggeturen eller rusleturen i skogen som et
middel til å kunne yte mer i andre sammenhenger.
Egenverdier kan vi velge om vi vil nyte eller
ikke. Instrumentelle verdier kan vi også velge å la
være å bruke, så lenge vi kan livberge oss på andre
måter.

Vernefunksjonen
Den fjerde funksjonen, vernefunksjonen, kan
knyttes opp mot både instrumentell verdi og
egenverdi, og dessuten mot en tredje type verdi –
konstitutiv verdi.
Klassiske argumenter for skogvern er å mildne
klimaet for skog- og jordbruk i nærheten, hindre
erosjon osv. Her tillegges vernskogen en instrumentell verdi, også når den ikke blir hogd og
omsatt i penger. Også når begrunnelsen for vern
er muligheter for næringsrettet forskning,
framtidig medisinsk bruk av sjeldne arter, å
kunne selge sertifisert tømmer og lignende,
argumentere man med instrumentelle verdier.
Sjeldnere brukes argumenter om opplevelse –
at opplevelsen av å være i urørt eller vernet skog
er helt spesiell og området dermed har egenverdi
eller autotelisk verdi. Det er gjerne lettere å få
gjennomslag for instrumentelle verdier. Det noen
ser som trolsk og opprinnelig, ser andre som
gammel, råtten skog.
Ariansen (1997, 2000) argumenterer for at det
biologiske mangfoldet i naturen også har en
grunnleggende, eller konstitutiv verdi for
mennesket. En konstitutiv (grunnleggende) verdi
er en verdi knyttet til vår identitet som
mennesker. For eksempel kan (biologisk)
mangfold i skog ha konstitutiv verdi fordi
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mangfoldet i skogen gjenspeiler mangfoldet i en
selv eller ens kultur, om man nå ser på.
mangfoldet i en selv eller kulturen som noe verdifullt. Har det biologiske mangfoldet konstitutiv
verdi, kan det bidra til at en føler respekt for
naturen. Et visst biologisk mangfold i naturen
(ingen vet hvor stort) er dessuten en nødvendig
betingelse for menneskelig liv.

4. Kommunikasjon
Skogforvaltning med tanke på flerbruk krever
kommunikasjon, det vil si utveksling av budskap
mellom mennesker. Da er det en fordel å være
bevisst på hvordan ulike interesser i skogarealet
kommer til uttrykk. I det praktiske liv er det
glidende overganger, men det er likevel ikke
vanskelig å finne typiske eksempler som passer
inn i modellen på Figur 4. Den er utarbeidet med
støtte i Fernand (1989, 1995) sin anvendelse av
kommunikasjonsteori for analyse av flerbruk, og
i verdidiskusjonen ovenfor.

eller subkultur. Eksempel: Skiløpere som
realiserer seg selv ved å gå raske skiturer i
lysløype. Kravet til et normativt budskap er at det
er riktig. Ordet «riktig» kan forstås på flere måter;
her er det ikke tenkt på betydningen «sant»,
snarere på betydningen «bra». Er det riktig at
disse menneskene realiserer seg selv ved å svette i
en lysløype, som krever et teknisk anlegg i
skogen? Kunne de ikke like godt eller bedre kunne
holdt seg i fysisk og åndelig form ved annen
trening, og dermed skånet skognaturen for
lysløypeanlegget? Innenfor rådende subkulturer i
Norge er det å trene i lysløyper en riktig, eller bra
ting å gjøre i fritida. Derfor anlegges lysløyper,
med sine krav til bredder etc.
Motsatt regnes "usømmelig atferd" utenfor
hjemmets fire vegger som noe som ikke er riktig.
I noen sterkt beferdede skogbestand og parker i
byene velger forvaltningen derfor å fjerne eller
begrense busksjiktet.
At skille mellom arbeid og fritid ikke er noen

Figur 4. Modell av hvordan ulike interesser i et skogareal kommer til uttrykk. Fritt etter Fernand
(1995).

Næringsinteressene – objektive
argumenter og sannhet
Næringsfunksjonen til en skog uttrykkes typisk i
objektive størrelser. Eksempel: Nåverdi av et
skogareal ved ulike behandlingsalternativer.
Kravet til et objektivt budskap er at det er sant. Er
det sant at nåverdien av denne skogen ved behandlingsalternativ x er y kroner per dekar ? Og er
det sant at dette har stor betydning for denne
skogeierens totalinntekt ?

selvfølge i alle kulturer og subkulturer, er en av
grunnene til at Fernand (1995) kaller fritidsfunksjonen mer presist for realisasjonsfunksjon
(realization function) - i betydningen realisere
seg selv, bruke sine evner og anlegg fullt ut. Man
kan jo også realisere seg selv gjennom arbeid i
skogen. «Arbeidet adler mannen» er et normativt
budskap. Jeg har likevel valgt å kalle denne
funksjonen for fritidsfunksjon, først og fremst av
språklige grunner.

Fritidsinteressene – normative
argumenter og riktighet

Opplevelsesinteressene – subjektive
argumenter og oppriktighet

Bruk av fritid er for en stor del kulturbetinget og
dermed underlagt normer i brukernes kultur

Opplevelsen ved å være i eller betrakte en skog
må en i stor grad kunne si er subjektiv (selv om
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Bilde 2. Vernefunksjonen til en skog kan knyttes
blant annet til vern av klima i områder omkring.
Eller som her, til vern av artsmangfoldet. Andre
ser kanskje bare næringsfunksjonen – noen av
trærne er hogstmodne. Foto: Lars Helge Frivold
forskere prøver å måle den på ulike vis).
Eksempel: «Tala om heimsleg – snø og granskog
er heimsleg.» (Vesaas). Kravet til et subjektivt
budskap er at det er oppriktig, at en virkelig
mener det en sier i budskapet.

Verneinteressene – språklige
argumenter og forståelighet
Som vi har sett i kapitlet om verdier, kan det være
både objektive, normative og subjektive
elementer i utsagn om vern i vid forstand. I
praksis vil det dermed bli brukt argumenter hvor
snart sannhet, snart riktighet og snart oppriktighet må til for at man ikke skal snakke forbi
hverandre.
Aksepterer vi at vern av biologisk mangfold
også har en grunnleggende, eller konstitutiv verdi
(Ariansen 1997), kommer skogens vernefunksjon
slik sett i en særstilling (jf. Fernand 1995). Det er
da tale om forståelse av å være i sammenhenger.
Ytre natur er nødvendig for vår egen eksistens, og
må ikke undergraves. Fokus på enkeltarter eller
på bare en type biotop er å bryte opp sammen
henger, og legitimeres gjennom andre funksjoner.

5. Konklusjon
Funksjonslæren kan nyttes som et hjelpemiddel
når man skal velge tiltak i skogbehandlingen,
fordi den kan bidra til å klargjøre menneskers
interesser i skog og hva slags skog som kan
fungere i forhold til disse interessene. Vektleggingen av de ulike interessene, eller fordelingen av

goder i samfunnet, er et politisk spørsmål.
Funksjonslæren alene løser ikke dette spørsmålet.
Flerbruk av skog er et videre begrep enn
flersidig skogbruk, fordi flerbruk av skog også har
med kommunikasjon mellom interessegrupper i
skog å gjøre. Gjennom å ivareta kravene til objektive, normative, subjektive og språklige argumenter i forhold til næring, fritid, opplevelse og
vern i skog, får man en bedre kommunikasjon
mellom ulike interessegrupper og kan lettere
unngå "falsk uenighet". Man får et bedre
utgangspunkt for skogforvaltningen når aktørene
ikke snakker forbi hverandre.
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Forhåndsgjenvekst – biologi og fristilling
Aksel Granhus
Institutt for skogfag, NLH

1. Innledning
I perioden etter omleggingen til bestandsskogbruket har snauhogst med påfølgende planting
vært den dominerende foryngelsesmåten i granskog i Norge. I den senere tiden har imidlertid
interessen for naturlig foryngelse økt. Ikke sjelden
står man i praksis overfor hogstmodne bestand
med et betydelig innslag av forhåndsgjenvekst,
dvs. naturlig foryngelse som har kommet opp i
det eldre bestandet, uten spesielle tiltak (TNC
1969). Data fra Norsk Institutt for Jord og
Skogkartlegging (NIJOS) viser at 31 % av
granskogarealet i hogstklasse IV-V har to (10 %)
eller flere (21 %) tresjikt, med tilstrekkelig med
forhåndsgjenvekst og/eller trær fra lavere sjikt til

å sikre en tilfredsstillende produksjon etter
fjerning av overbestandet (Fig. 1). Dette viser et
betydelig potensial, som sannsynligvis bør
utnyttes bedre ved etablering av ny skog. Målet
med denne artikkelen er å gi en kortfattet litteraturgjennomgang av eksisterende kunnskap om
forhåndsgjenvekst av gran (Picea abies (L.)
Karst.), med fokus på vekstbetingelser i bestandsfasen, fristillingsreaksjoner (stress, avgang, vekstrespons), og faktorer som påvirker risikoen for
mekaniske skader i forbindelse med hogst og
utdrift av overbestandet. Litteratur fra studier av
andre treslag er trukket inn der hvor studier på
gran mangler, og når det ellers er funnet naturlig.

1)

Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland,
Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder.
2) Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og
Fjordane, Møre og Romsdal.
3) Nord- og Sør-Trøndelag, Nordland, Troms.
4) Alle fylker unntatt Finnmark.
Figur 1. Prosentvis fordeling av produktivt
granskogareal i hogstklasse IV og V på ulike
bestandsformer (Kilde: Harald Aalde, NIJOS).
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Bilde 1. Granskog på småbregnetypen har ofte
gode foryngelsesforhold og et betydelig innslag av
forhåndsgjenvekst. Her fra forsøksfeltet Engelien
i Søndre Land (520 m.o.h.). Foto: Aksel Granhus.

Forhåndsgjenvekst - biologi og fristilling

Bilde 2. Under vanskelige foryngelsesforhold kan
en stor del av foryngelsen komme ved stubber og
på døde trær. Her såkalt kadaverforyngelse på
død bjørk. Foto: Knut Solbraa.

2. Forhåndsgjenvekstens biologi og
vekstbetingelser
Skyggetålende treslag som etableres under et tett
overbestand viser et vekstmønster som muliggjør
overlevelse over lengre tid i påvente av bedre
lystilgang. For å oppnå dette må trærne
maksimere lysassimilasjonen, samtidig som respirasjonstapet minimaliseres (Messier et al.
1999). Skyggenåler, med høyere klorofyllinnhold
og lavere lyskompensasjonspunkt enn lysnåler,
bidrar til å utnytte den begrensede lystilgangen
(Greis & Kellomäki 1981, Niinemets & Kull 1995,
Niinemets 1997). Redusert selvbeskygging
gjennom horisontal orientering av grener, skudd
og nåler, og endringer av vekstallokeringen ved at
høydeveksten reduseres mer enn veksten hos
sidegreinene, er tilsvarende tilpasninger (Greis &
Kellomäki 1981, Stenberg 1996, Messier et al.
1999). Ved lav lysintensitet får krona derfor en
paraplylignende form. Variasjonen med hensyn
på kroneform kan imidlertid være betydelig
(Lesinski & Sundqvist 1992), og det generelle
mønsteret beskrevet ovenfor er noe mindre

utpreget hos vanlig gran enn hos mer
skyggetålende edelgranarter (Messier et al. 1999).
Trærs skyggetoleranse er dynamisk, og avtar
med økende størrelse. Denne sammenhengen
kan forklares ved at mengden levende vev i
stamme, greiner og røtter øker uproporsjonalt
raskere enn barmassen når treet blir større
(Waring 1987). Respirasjonstapet per nåleenhet
blir dermed også større, og en høyere brutto
fotosyntese er da nødvendig for å opprettholde
karbonbalansen. Den økende biomassen vil
dermed indirekte diktere hvor mye lys som kreves
for at treet skal overleve. Når trærnes størrelse
nærmer seg en grense hvor lystilgangen ikke
tilfredstiller kostnadene ved å vedlikeholde den
økte biomassen, kan en forvente at høydeveksten
blir svært liten, med påfølgende død om ikke
lystilgangen øker (Messier et al. 1998). Utslag av
dette kan en se i tett skog med gode spire- og
etableringsvilkår. Her kan lysforholdene muliggjøre overlevelse på småplantestadiet, mens
foryngelsen dør etter hvert som den blir høyere,
med unntak av i åpnere partier hvor lystilgangen
er bedre (Leemans 1991).
Dersom en ønsker å skjøtte et bestand med
hogstformer som bledning, er det økte lyskravet
et forhold en må ta hensyn til ved hogstføringen.
Det må da sørges for å sikre foryngelsen
tilstrekkelig lys etter hvert som den vokser til.
Kunnskapen om hvor mye lys grana trenger ved
en gitt størrelse, er imidlertid noe mangelfull.
Fastsettelsen av trærs lyskrav kompliseres av at
nitrogentilgangen sannsynligvis påvirker skyggetoleransen (Niinemets 1997), og samtidig vil
kortvarige episoder med direkte lys utgjøre en
varierende men ofte viktig del av lystilgangen
under et kronetak (Canham et al. 1990). Betydningen av slike "solflekker" er normalt større i
barskog enn i lauvskog, da bartrærne danner et
mindre kontinuerlig kronetak. Til gjengjeld
slipper mindre diffust lys gjennom bartrærnes
kroner, sammenlignet med for eksempel bjørkeog ospeskog (Messier et al. 1998).
Vekststudier under kontrollerte betingelser
viser at betydningen av andre vekstfaktorer enn
lys er av underordnet betydning ved svært lav
lystilgang, og at betydningen avtar etter hvert
som lystilgangen reduseres (Reed et al. 1983,
Linder & Rook 1984). Betydningen av både
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næring- og vanntilgang, og konkurransen om
disse vekstfaktorene, er imidlertid relativt dårlig
kartlagt under naturlige betingelser i eldre skog,
og det begrensede antallet med undersøkelser
viser til dels motstridende resultater. I så vidt
ulike skogtyper som høytliggende granurskog i
Sverige (Nilson 2001), og blandingsskog i NordAmerika (Finzi & Canham 2000), har en ikke
påvist signifikant forskjellig høydevekst hos
forhåndsgjenvekst som vokste inntil bunnvegetasjon med ulikt næringskrav, eller på voksesteder
med ulik nitrogentilgang. Data fra tre relativt
virkesrike (grunnflate ca 30 m2/ha), men geografisk atskilte bestand i Norge, indikerer derimot
bedre høydevekst på rikere markslag. Forskjellene
var imidlertid relativt små (Granhus 2001). En
generelt bedre næringstilgang på rikere vegetasjonstyper kan imidlertid motvirkes av økt
konkurranse fra feltsjiktvegetasjonen (Nilson
2001). I studier der en har eliminert rotkonkurransen fra både markvegetasjonen og overbestandet, er det påvist en betydelig vekstøkning i
forhold til ubehandlede planter (Arnborg 1947).
Betydningen av tilgang på næring og vann illustreres også av at forhåndsgjenvekst av gran kan
ha et større rotsystem enn frittvoksende trær på
svake marktyper (Sirén 1950).
Lav lystilgang, og sannsynligvis også konkurranse om næring og vann fra større trær og
markvegetasjon, medfører at forhåndsgjenveksten vokser til dels svært sakte i bestandsfasen.
Lokal variasjon i konkurranse- og vekstforhold i
den eldre skogen gir imidlertid grunnlag for
betydelig variasjon i veksthastighet innen
enkeltbestand, og en tilsvarende aldersvariasjon
for trær med samme høyde. For eksempel fant
Sirén (1950) et aldersspenn fra 17-51 år ved 0,3 m
høyde, og 27-88 år ved brysthøyde (1,3 m).
Lundqvist (1989) oppgir et tidsintervall på 24-47
år for å nå brysthøyde i skog skjøttet med
bledningshogst i Midt-Sverige. Undersøkelser i
sjiktet skog i Nord-Sverige (Nilson 2001) og
fjellskog i Sør-Norge (Nilsen 1988) viser en
tilsvarende gjennomsnittsalder på drøyt 50 år.
Rundt århundreskiftet, og til dels langt inn på
1900-tallet, var det mange ledende forstmenn og
skogforskere som stilte et spørsmålstegn omkring
undertrykte granplanters evne til å vokse normalt
etter fristilling (Andersson 1988). Ut fra det en
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vet i dag ser det imidlertid ikke ut til at høy alder
er avgjørende for gjenvekstens evne til å reagere
og senere vokse normalt dersom den overlever
fristillingen (Schütz 1969, Crossley 1976,
Skoklefald 1989).

3. Fristillingsreaksjoner og skader
Avvirkning av overbestandet medfører en rekke
endringer i vekstbetingelsene; radikalt høyere
lysinnstråling, økte temperaturfluktuasjoner,
lavere relativ luftfuktighet om dagen, raskere
uttørking i humuslaget og øvre del av mineraljorda, og stor tilførsel av hogstavfall (Skoklefald
1967, Bjor 1971, Ottosson-Löfvenius 1993, Barg
& Edmonds 1999). Direkte uttørking i rotsonen
kan forårsake høy avgang blant små planter som
har utilstrekkelig kontakt med underliggende
mineraljord, og de minste plantene er også mest
utsatt for nedbaring av hogstavfall (Fig. 2).
Fysiologisk uttørking og skader på fotosynteseapparatet kan føre til alvorlig stress og eventuell
planteavgang, også blant større planter. I tillegg
kan gjenveksten påføres ulike mekaniske skader.
Sannsynligheten for stress, avgang og skader
påvirkes av en rekke faktorer.

1)

Planter eldre enn 2 år.

Figur 2. Risikoen for høy avgang på grunn av store
barmengder og uttørking tilsier at gjenveksten bør
vokse opp til noen dm høyde før overbestandet
avvikles. Avgangen, her registrert 2,5 vekstsesong
etter hogst, er vist som middel for tre bestand, hvert
med fem gjentak for hver behandling med ulik
bardekning. Skogen hadde før hogsten dels karakter
av tett skjerm, og delvis bestand. Utgangstettheten
var høy (> 1000 planter/daa), og bare på rutene med
de største barmengdene (40 cm) økte nullruteprosenten så mye at fremtidig produksjon ventelig ville
bli betydelig redusert. Figuren er utarbeidet på
grunnlag av data fra Skoklefald (1977).
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3.1. Fysiologisk stress
En brå økning av lystilgangen, kombinert med
lavere relativ luftfuktighet og økt vindeksposisjon, kan føre til fysiologisk uttørking og skader
på fotosynteseapparatet. Slik skade kan inntreffe
selv ved god vanntilgang i rotsonen, da skyggenålene har en ineffektiv regulering av spalteåpningenes lukkemekanisme under forhold med
vedvarende høy lysintensitet (Figur 3). Mindre
effektiv vanntransport hos undertrykte trær
(Waring 1987) kan også være medvirkende. En
reduksjon av fotosyntesekapasiteten, fotoinhibering, oppstår når skyggenålene ikke greier å
ta hånd om overflødig eksitasjonsenergi (Gnojek
1992). I alvorlige tilfeller kan dette føre til fotooksidasjon, med nedbryting av klorofyll og
hemming av klorofylloppbyggingen gjennom
vekstsesongen (Björkman 1981, Gnojek 1992).
Skadene kan indirekte forårsakes eller forsterkes
av andre stressfaktorer, som vannmangel, mens
tilgangen på nitrogen sannsynligvis påvirker
plantenes evne til å gjenvinne fotosyntesekapasiteten etter fristillingen (Björkman & Powles
1984, Strand & Lundmark 1995). Skadesymptomene er de samme som ved direkte uttørking,
med misfarging og felling av nåler. Selv om

Figur 3. Skyggetilpassede planter som plutselig
utsettes for vedvarende høy lystilgang er utsatt for
vannstress. En viktig årsak er at skyggenålens
spalteåpninger reagerer med redusert transpirasjonsmotstand ved sterk lyseksposisjon. Denne forenklede illustrasjonen er basert på resultater fra en
studie der småplanter av hemlokk (Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg.) ble utsatt for ulik lystilgang i
laboratoriet, etter forflytting fra eksponert (lysnåler)
og skyggefullt (skyggenåler) oppvekstmiljø (Keller &
Tregunna 1976).

fuktigheten er en viktig faktor, kan risikoen
for fysiologisk uttørking være større på voksesteder med høy grunnvannstand (Gnojek 1992).
Dette skyldes at gjenvekstens rotsystem er
grunnere på svært fuktige steder, og plantene blir
dermed mer sårbare for fluktuasjoner i vanninnhold, som følge av uttørking i øvre del av
jordsmonnet.

3.2. Akklimatisering og vekstrespons
I en litteraturstudie som oppsummerer fristilling
av en rekke nordamerikanske bartreslag
(McCaughey & Ferguson 1988), konkluderes det
med at beskyttede voksesteder med god fuktighetstilgang, forhold som reduserer innstrålingen
og plantenes vanntap, gir best forutsetning for å
unngå stressreaksjoner og dermed redusere
avgangen. Gradvis fristilling, gjennom for
eksempel gjensetting av en midlertidig skjerm,
eller gruppehogst, reduserer de mikroklimatiske
ekstremene en finner på snauflater. Dette gir
trærne anledning til å akklimatisere seg til mer
eksponerte forhold, og graden av stress, nåletap
og avgang vil dermed reduseres (Tucker &
Emmingham 1977, Gnojek 1992, Örlander &
Karlsson 2000). En gradvis avvikling av overbestandet vil også gi mindre konsentrasjon av
hogstavfall, og legge forholdene bedre til rette for
naturlig besåning og oppslag av ny foryngelse.
Dette kan være en fordel når tettheten av
forhåndsgjenvekst er lav, eller fordelingen ujevn.
Nye lysnåler dannes allerede i den første
nåleårgangen etter fristillingen (Tucker &
Hinckley 1987, Grassi & Minotta 2000). Vannstress kan imidlertid føre til at skuddene og
nålene blir kortere enn året før hogsten (Tucker &
Emmingham 1977). Da fotosyntesekapasiteten i
eldre skyggenåler bare i begrenset grad endres ved
økt lystilgang, kan den økte lysenergien først
utnyttes fullt ut når alle nåleårgangene er erstattet
med lysnåler, og akklimatiseringen blir derfor en
suksessiv prosess (Mohammed & Parker 1999,
Grassi & Minotta 2000). De fleste studiene
indikerer at det tar fra 2 til 7 år før en kan regne
med en økning i høydeveksten (Cajander 1934,
Bergan 1971, Skoklefald 1967, 1989, Granhus &
Brække 2001, Fig. 4). Lengre tid kan forekomme
hos sterkt undertrykte planter (Andersson 1988),
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og ikke sjelden kan en kortvarig reduksjon av veksten
også observeres etter fristillingen (Skoklefald 1967,
McCaughey & Scmidt 1982). En nordamerikansk
studie viser at rotveksten, derimot, øker umiddelbart
(Kneeshaw et al. 2002). En forklaring på dette kan
være at en slik tilpasning er nødvendig for å
kompensere det økte transpirasjonstapet som fristillingen medfører. Dette mønsteret henger sannsynligvis også sammen med at trærne søker å gjenopprette balansen mellom henholdsvis vann- og
næringsopptak, og lysassimilasjonen. Økningen i
diametertilvekst inntreffer også normalt før høydeveksten øker, sannsynligvis som en stabilisering mot
ytre påkjenninger, som snøtrykk og vind
(McCaughey & Ferguson 1988, Mård 1997).

Figur 4. Forhåndsgjenvekst som overlever fristillingen reagerer normalt med økt høydevekst i løpet
av 2-7 år, men lengre tid kan forekomme for sterkt
undertrykte planter, og på svake marktyper (jf. Figur
4). Figuren viser årlig høydevekst i en syvårsperiode
etter ulik grad av fristilling, i samme bestand som
bilde 2. Hogsttidspunket er vist med pil. Behandlinger: urørt kontroll, gjennomhogst med uttak av
50-60 % av grunnflaten, og småflate (25 x 25 m).
Kilde: Granhus & Brække (2001): Nutrient status of
Norway spruce stands subjected to different levels of
overstorey removal. Trees vol. 15, Figur 1, s. 398).
Gjengitt med tillatelse fra Springer-Verlag ©.
Evnen til rask økning av høydeveksten etter
fristilling kan i særlig grad forklares ut fra
plantenes nitrogenstatus (Fig. 5), og forhold som
bonitet og vegetasjonstype vil derfor spille en
rolle (Tesch & Korpela 1993, Granhus & Brække
2001). Flere forhold kan bidra til å forklare denne
sammenhengen. God N-tilgang fører til at en
større andel av produktene fra fotosyntesen kan
allokeres til høydevekst og utvikling av ny
barmasse, og øker sannsynligvis fotosynteseeffek-
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tiviteten i nålene. En sammenheng mellom
N-tilgang og fysiologisk akklimatisering i de nye
lysnålene, er etter alt å dømme en medvirkende
årsak (Grassi & Minotta 2000). Flere studier viser
at gjensetting av en ikke alt for tett skjerm kan
fremme veksten i den første fasen etter fristillingen. For eksempel fant både Cajander (1934),
og Örlander og Karlsson (2000) en positiv effekt
de første 6-8 årene etter hogst, ved gjensetting av
henholdsvis 10-20, og 8-16, skjermtrær per dekar.

Figur 5. Samspillet mellom lys- og nitrogentilgang
påvirker vekstresponsen etter fristilling. Her er lystilgangen representert gjennom varierende hogstuttak i overbestandet (samme behandlinger som i
Figur 4), mens N-tilgangen er estimert gjennom
elementkonsentrasjonen i nålene fem år etter
hogsten. Vekstendring = midlere toppskuddlengde
for 5. og 6. vekstsesong etter hogsten, i prosent av
midlere toppskuddlengde de siste tre år før hogsten
(=100). Figuren er basert på data fra tre forsøksfelt i
blåbær- og småbregneskog. Kilde: Granhus &
Brække (2001): Nutrient status of Norway spruce
stands subjected to different levels of overstorey
removal. Trees vol. 15, Figur 2, s. 398. Gjengitt med
tillatelse fra Springer-Verlag ©.
Ytre kjennetegn som god vekst før fristilling,
høy friskkroneandel, og økende veksttrend, indikerer rask vekstøkning og lav sannsynlighet for
avgang etter fristillingen (Ruel et al. 1995). De
samme egenskapene, og høyden, gir også god
indikasjon på om enkelttrær vil få en
dominerende posisjon i fremtiden, og eventuelt
bør fjernes. Høye planter vil, under ellers like
forhold, vise størst høydevekst i tiden etter
fristillingen (Cajander 1934, Bergan 1971,
Andersson 1988, Skoklefald 1967, 1989). Store
planter vil derfor vanligvis øke forspranget inntil
høydeveksten kulminerer, og forskjellene for-
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sterkes ved at planter som sakker akterut taper i
konkurransen med de større. Frittstående større
planter (> ca 0,5 m) bør derfor fjernes, eller om
de forekommer klyngevis, settes igjen i noe større
grupper. Dette gjelder imidlertid der en ønsker å
avvikle hele overbestandet. Ved gjennomhogst eller
bledningshogst, der en ønsker å opprettholde en
sjiktet skogstruktur, stiller det seg annerledes.

Bilde 3. Forhåndsgjenvekst (bak) kan være et
aktuelt supplement til utsatte planter (ved stanga
og til venstre i bildet). Større planter bør
imidlertid ikke settes igjen enkeltvis slik som her.
Bildet er tatt syv år etter hogst, på forsøksfeltet
Lindberget i Åsnes (svak blåbærtype med ca 10
cm tykk råhumus, 570 m.o.h.).
Foto: Aksel Granhus.

1) Motormanuell felling i midtsonen mellom stikkveiene.
2) Basert på data i Thesslund (1976).
3) Volumuttak 12 - 39 %. Inkluderer ikke skader påført under
utkjøring av tømmeret.
4) Volumuttak 25 - 33 %.

3.3. Mekaniske skader
Hogst av overbestandet medfører at en del av
forhåndsgjenveksten vil bli fullstendig ødelagt, og
skader som barkflenging, greinavriving, skjevhet
og brudd vil forekomme blant den gjenværende
foryngelsen (Korten & Pausch 2000, Sikström &
Glöde 2000, Granhus & Fjeld 2001). Omfanget av
mekaniske skader som er rapportert i en rekke
undersøkelser er gjengitt i Tabell 1. De fleste
studiene er knyttet til avvikling av frøtrestillinger,
og etablering og hogst av skjermstillinger, mens
svært få omhandler fristilling ved snauhogst, uten
forutgående etablering av frøtre- eller skjermstilling. Så vidt jeg kjenner til er det heller ingen
som har studert akkumulert skadenivå og
planteavgang etter gradvis fristilling gjennom to
eller flere hogstinngrep. Datagrunnlaget i de
enkelte studiene varierer betydelig, blant annet
med hensyn på foryngelsens høyde og tetthet, og
undersøkelsene er gjennomført under varierende
bestandsforhold, og med ulikt maskinutstyr og
driftsopplegg. Tabellen illustrerer imidlertid at
risikoen for mekaniske skader ved hogst og
utdrift er en viktig faktor en må ta hensyn til.

Tabell 1. Mekaniske skader på foryngelse etter ulike
typer fristillingshogst, i prosent av opprinnelig
planteantall. Felling: Man = manuell, Mo-man =
motor-manuell, EGH = engreps hogstmaskin, TGH
= togreps hogstmaskin. Utkjøring: L = lastetraktor, S
= slepekjøring med stammelunner eller landbrukstraktor.

5)
Volumuttak 13 %.
6)
Grunnflateuttak 35 – 58 %. Kun planter i høydeintervallet 0,5 – 3,0 m.
7)
Grunnflateuttak 33 – 68 %. Kun planter i høydeintervallet 0,5 – 3,0 m.
8)
Økning av nullrute-% (4 m2 ruter uten foryngelse).
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Høyt hogstuttak gir økt risiko for skader på
grunn av flere bevegelige operasjoner ved felling
og videre virkeshåndtering, og økte barmengder.
For eksempel fant Alekseev (1973) at 15 % av
gjenveksten ble ødelagt ved fjerning av halvparten
av overbestandet, som besto av bjørk, mens
snauhogst førte til dobbelt så mange ble ødelagt,
dvs 30 %. Økt skadeprosent med økende
hogstuttak er også vist i forbindelse med
gjennomhogst i sjiktet granskog (Hagström 1994,
Granhus & Fjeld 2001). Valg av driftsmetode har
også betydning for skaderisikoen, avhengig av
størrelsen på hogstuttaket og bestandstettheten.
Granhus og Fjeld (2001) fant bl.a. noe høyere
skadefrekvens etter gjennomhogst med engreps
hogstmaskin og lassbærer, sammenlignet med
motormanuell felling og slepekjøring med
landbrukstraktor. Tretettheten var imidlertid høy
i de aktuelle bestandene, og gjensettingen av trær
førte samtidig til lav feilmargin under de ulike
arbeidsoperasjonene. Forskjeller mellom motormanuell felling kombinert med utkjøring med
lastetraktor, og helmekanisert drift med engreps
hogstmaskin og lastetraktor, ble derimot ikke
funnet ved sluttavvirking av skjermstillinger i
Sverige, hvor tettheten lå på 19-23 trær/daa
(Westerberg & Berg 1994). Heller ikke Sikström
& Glöde (2000) fant forskjeller i skadefrekvens
blant foryngelsen etter sluttavvirkning av
skjermstillinger med henholdsvis engreps og
togreps hogstmaskin (helmekanisert drift).
Skadefrekvensen påvirkes i betydelig grad av
skogsarbeidernes erfaring og motivasjon (Sirén
1999), og kan reduseres gjennom et tilpasset
driftsopplegg. Felling mot stikkveiene (Korten &
Pausch 2000), gjensetting av høye stubber eller
buffertrær ved slepekjøring (Sauder 1993), og
spredning av hogstavfall (Skoklefald 1967), vil ha
en positiv effekt. I ujevne foryngelser kan det være
aktuelt å felle fortrinnsvis inn i tette partier, hvor
noe avgang kan tolereres. Der hvor gradvis
fristilling er aktuelt, og hvor en samtidig ønsker å
overholde skjermtrærne over noe tid, må en også ta
hensyn til risikoen for råteinfeksjon i restbestandet.
Vinterhogst fører normalt til mindre sårskader på
gjenstående, større trær, og mindre risiko for påfølgende råteinfeksjon (Isomäki & Kallio 1974, RollHansen & Roll-Hansen 1980). Et snødekke vil
også bidra til å beskytte foryngelsen, forutsatt
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at snøen har en noenlunde fast konsistens
(Skoklefald 1967). Hogst under kuldeperioder
bør imidlertid unngås, da sterk kulde gjør plantene stive og sprø, og dermed ekstra utsatt for
brudd på stamme og greiner.
I en undersøkelse av skader etter gjennomhogst i sjiktet granskog (Granhus og Fjeld 2001),
varierte andelen fullstendig ødelagte planter
(høyde 0,5-3 m) mellom 5 og 51 %. I tillegg
hadde mellom 7 og 33 % av gjenveksten ulike
skader. Fem år etter hogsten ble den videre
utviklingen blant disse skadde plantene undersøkt (Granhus 2001). Resultatene viste at
avgangen generelt hadde vært høy, men med
betydelig variasjon mellom skadetyper. Brudd og
greinavriving førte til at ca to tredjedeler av
plantene døde, men avgangen var avhengig av
trærnes vitalitet, og hvor mye av krona som ble
revet bort. Skjeve trær klarte seg bedre, med en
avgang på 31 %, og over halvparten av de
gjenlevende hadde rettet seg opp, uten at dette
førte til forventede feil som rotkrok. I den
aktuelle undersøkelsen var det relativt få planter
med barkskade. Dette skyldes nok at hogsten ble
foretatt om vinteren, og den beskjedne størrelsen
til de undersøkte trærne (<3 m). Høye planter,
som er mindre fleksible, er mest utsatt for skader
på stammen (barkflenging) og krona (brudd,
greinavriving), mens mindre planter lettere får
skader i form av skjevhet (Sikström & Glöde
2000). Betydningen av mekaniske skader vil
avhenge av hvor mye foryngelse en har i det
aktuelle bestandet, og den romlige fordelingen av
plantene. I bestand med svært høy plantetetthet
vil noe avgang spille mindre rolle, eller endog
være ønskelig. Dette er imidlertid heller unntaket
enn regelen.

4. Praktiske anbefalinger
Faren for betydelig planteavgang som følge av
uttørking og nedbaring, tilsier at en bør vente
med avvikling av overbestandet til plantene har
nådd en høyde på ca 3-5 dm. Fristillingen bør
foretas gradvis, spesielt i tette bestand. Avgangen,
både blant uskadde planter og planter med
mekaniske skader, er størst året etter fristilling, og
sterkt redusert etter to til tre år (Tesch et al. 1993,
Ruel et al. 1995). Behovet for å øke plantetettheten, gjennom for eksempel supplerings-
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planting, kan derfor bedømmes med god
sikkerhet tre år etter hogsten. Ved suppleringsplanting i mindre åpninger, bør en fortrinnsvis
velge kraftige planter, som av typen M60. Furu,
som har rask ungdomsvekst, er et velegnet
suppleringstreslag, spesielt dersom foryngelsen er
kommet noe langt i høydeutviklingen (Johansson
1961). På grunn av faren for elgbeiting er det
imidlertid mange steder uaktuelt å benytte dette
treslaget. Naturlig oppslag av lauvtrær er også
aktuelt som utfylling. I de fleste tilfellene er høydespredningen blant naturlig granforyngelse
betydelig, og en må da vurdere om enkelttrær,
som potensielle "vargtrær", må ryddes bort.

Sammendrag
Fristilling medfører en radikal endring av vekstmiljøet, og summen av nedbaring, uttørking i
rotsonen, andre stressfaktorer, og mekaniske
skader, kan føre til betydelig avgang. De fleste
studier viser at risikoen for uttørking i rotsonen,
og nedbaring, avtar betydelig med økende
plantestørrelse. Denne sammenhengen er mindre
entydig for stressreaksjoner som fysiologisk
uttørking, og mekaniske skader. Omfanget av
mekaniske skader påvirkes av bestandstetthet,
hogststyrke, driftsmetode, og temperatur- og
snøforholdene på hogsttidspunktet. Avgangen vil
hovedsakelig skje de første 1-3 årene etter fristillingen. Behovet for å øke plantetettheten kan
derfor vurderes med god sikkerhet tre vekstsesonger etter hogst. De fleste studier viser at
gjenveksten reagerer med en økning av veksten i
løpet av 2-7 år etter fristillingen, men lengre tid
kan forekomme. Nitrogentilgangen spiller her en
betydelig rolle.

Etterord
Jeg vil rette en stor takk til stipendiat Kjersti HoltHanssen for gjennomlesing av manuskriptet, og
forslag til forbedringer.
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Innledning

Materiale og metode

Utvikling i urørt skog synes å få større og større
aktualitet ettersom stadig flere skogeiere - mer
eller mindre bevisst - velger bort tynning.
Tynning i gran- og furuskog har de siste årene
både blitt vurdert som ulønnsomt og lønnsomt,
ved sammenligning mot det tynningsfrie alternativ (f.eks. Eid & Erikson 1991; Braastad &
Tveite 2000a, 2000b; Nilsen 2001). Resultatene
synes både å avhenge av hvilke forutsetninger
man benytter i de økonomiske kalkylene og
fortsatt usikkerhet rundt de biologiske vekstreaksjoner tynningen forårsaker. Uansett hvordan
man velger å stille seg til sprikende resultater:
Redusert tilgang på kvalifisert arbeidskraft,
mindre praktisk skogfaglig kompetanse hos
gardbrukere, svekkede tradisjoner, samt den
alminnelige pris- og kostnadsutvikling, har i de
siste årene medvirket til at tynningshogster i
granskogen vestafjells har blitt vesentlig mindre
vanlig. Man skal heller ikke se bort fra at frykt for
ustabile bestand og for økt mengde med rotråte i
skogen, medvirker til et relativt lavt
tynningsvolum. I de fire Vestlandsfylkene er det
frem til år 2000 tilplantet nærmere 200 000
hektar med gran. Tømmeret representerer etterhvert betydelige verdier, hvorav mye kan realiseres
innenfor et 20-30 års perspektiv. En stor andel av
plantefeltene etablert på 1960- og 70-tallet må
forventes å bli stående utynnet inntil høsting.
Med en slik bakgrunn er det sentralt å klarlegge
vekstforløpet for granskog som ikke tynnes, og
om mulig fremskaffe realistiske modeller som
kan brukes til prediksjon av utviklingen i urørte
plantefelt.

Et tilfang fra 18 lokaliteter, 21 felter og totalt 34
forsøksruter med utynnet skog ble undersøkt
(Tab. 1.). Tilfanget stammer fra Skogforsks
materiale fra de langsiktige forsøkene på
Vestlandet. Hoveddelen av materialet er fra
Hordaland, men alle de fire Vestlandsfylkene er
representert, for det meste fra "regnbeltet" i de
midtre fjordstrøka. Nedbøren her ligger fra ca.
1400 - 2200 mm per år, nokså jevnt fordelt over
året. To unntak er fl. 503 (Sogndal) som ligger i
regnskyggen og mottar ca. 900 mm, samt fl. 527
(Ulvik) som mottar ca. 1200 mm. Alle felt ligger i
høydelag 1 og 2. Mesteparten er unge og middelaldrende plantefelt, maksimal alder er 73 år.
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Bilde1. Utynnede granplantinger i Vest-Norge preges
av både stor tretetthet og kubikkmasse. Her 70-årig
skog fra Stend, Hordaland. Stående kubikkmasse
700 kbm/ha. Foto: Arkiv Skogforsk-Bergen.
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Tabell 1. Oversikt over grunnmaterialet fra
utynnet granskog som inngår i undersøkelsen.
Materialet er sortert fylkesvis i tabellen.

Forsøksrutene har et gjennomsnittsareal på 0,093
ha, med en variasjon fra 0,036 til 0,195 ha.
Hovedtyngden av frømaterialet er av tysk opprinnelse, fra Harz-området. Plantefeltene er alt
vesentlig anlagt på tidligere beitemark, med
spredte lauvtre eller furu. Minst to av feltene er
anlagt på tidligere røsslyngmark.
Det er i dette arbeidet vektlagt å fremstille
funksjoner som kan benyttes for å beskrive
sammenhengen mellom ulike variabler.
Algoritmene er fremstilt ved bruk av enkel eller
multippel regresjon. Prosedyren ved bruk av
multippel korrelasjon korrigerer for autokorrelasjon (Anon. 1987; Proc Autoreg i SAS), men det
er mulig at oppgitt spredning rundt funksjonene
underestimeres noe på grunn av at flere forsøksruter på en og samme lokalitet kan være interkorrelert. Kun uavhengige variabler som viste et
signifikansnivå på minst 5 % er tatt med. Som et
mål på funksjonens spredning er den multiple
korrelasjonskoeffisient
(R2),
funksjonens
spredning rundt middeltallet (Sf) og variasjonskoeffisienten (CV) i prosent gjerne oppgitt.
Høydebonitet på de enkelte forsøksrutene og
per revisjon ble beregnet etter H40-funksjon for
gran på Vestlandet (Orlund 2001). Denne er etter
følgende formel:

H20 og H17 er basiskurver i utvikling av
overhøyde (Ho) over brysthøydealder (T13).
Kurvene justeres med faktor K for å passere
gjeldende høyde ved 40 års alder. F1 angir en mer
utholdende høydevekst enn det som fremkommer ved bruk av høydefunksjonen for gran i
"skogstrøkene" (Tveite 1977). Forskjellene i
høydeutvikling i eldre plantefelt med gran på
Vestlandet og gran i skogstrøkene er tidligere vist
av Blingsmo (1985). Opp til ca. 50 år i brysthøyde
er forskjellene små.
Kubering for enkelttrær med brysthøydediameter over 5 cm på bark følger funksjonene for
gran på Vestlandet (Bauger 1995) og er på
følgende form:

Småtrærne (d < 5 cm) ble kubert etter følgende
formel:

Trevolum o/bark (v) er angitt i liter, diameter i
brysthøyde (d) måles i cm og høyde (h) over
stubben i m. Kuberingsfunksjonene F2 og F3 er
basert på et bredt utvalg av trær fra ulike behandlingsformer. Siden trær som står svært tett også er
høyt oppkvistet og generelt har bedre form enn
trær som står glissent, er det mulig at
funksjonene gir en liten underkubering.
Ved etablering ble det etter alt å dømme satt ut
mellom 3500 og 7800 planter per hektar.
Forsøkene er gjerne fulgt i mange tiår, med
revisjoner omlag hvert femte år. I alt dekker
materialet 93 tilvekstperioder (Tab. 2).
Tabell 2. Nøkkeltall per hektar for urørte granbestand, Vestlandet. Middelverdi, standardavvik (SD)
samt minimum og maksimumsverdier er oppgitt.
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Gjennomsnittsbonitet er på G21, med variasjon
fra G16 til G28. Motsvarende bonitet i naturskog
er fra F12 til F16 og fra B11 til B16 for hhv. furu
og dunbjørk (Øyen & Tveite 1998). Midlere
grunnflate er på 44 m2 per ha og stående volum
ligger i snitt på 322 m3 med variasjon fra 40 til
nærmere 790 m3 per ha.
S-prosent angir relativ tetthet i bestandene
som forholdet mellom midlere treavstand (i
meter) i prosent av overhøyde (i meter). I
materialet ligger gjennomsnittet på 11,6, men
variasjon fra 7,7 til 22,3 %. Høye tallverdier
dekker unge bestand med utgangstetthet i
underkant av 3500 trær per ha, mens lave
tallverdier dekker de eldste bestandene.

svingninger både opp og ned, men hovedinntrykket er at bonitetsfunksjonen passer bra for
utynnet skog. Dette er ikke uventet - materialet
inngår som en del av grunnlaget i F1.

Resultater og diskusjon
Etableringstid
Differansen mellom totalalder fra frø og
brysthøydealder (Tdiff) gir et estimat på hvor
lang tid etableringen tar. Følgende utjevningsfunksjon ble funnet egnet for å beskrive
utviklingen:

Dette gir følgende gjennomsnittstall i 4 bonitetsklasser for etableringstid:
H40 (m)
Tdiff (år)

26
10

23
12

20
13

Figur 1a. Utvikling i overhøyde (Ho) over
brysthøydealder (T13). Hver linje representerer
utviklingen for en forsøksrute.

17
14

Middelverdiene i F4 antyder at det er ca. 3 års
lengre etableringstid sammenlignet med gran i
skogstrøka (Braastad 1975;378), men det
bemerkes at spredningen rundt funksjonslinja er
stor (Sf ± 3 år). Årsaken til større tidsforbruk
ligger etter alt å dømme i større grad av konkurranse med feltvegetasjon, særlig lyng. Lengst tid
til brysthøyde, 23 år, er registrert for fl. 460 i
Svela. Feltet ble anlagt på typisk veksthemmingsmark, med røsslyngdominans.

Høydeutvikling
Et uttrykk for høydeutvikling og forsøksrutenes
bonitetsstabilitet er hhv. gitt i Fig. 1a og 1b.
Vannrette linjer (1b) indikerer en stabil bonitetsutvikling over alder. Som det fremgår er det visse
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Figur 1b. Utvikling i høydebonitet (H40) over
brysthøydealder (T13).
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Sammenheng mellom overhøyde og
middelhøyde
For utynnet, ensaldret skog kan man normalt
regne med en lineær sammenheng mellom
overhøyde (Ho) og Loreys grunnflateveide
middelhøyde (HL). For observasjoner der HL
<10m, er middelhøyden i snitt 80 % av
overhøyden, med variasjon fra 75 - 83 %. For
middelhøyde over 10 m gav en rettlinjet funksjon
god tilpasning:

Ved overhøyde 10 m angir F5 at middelhøyden
antar en verdi på 7,6 m, ved 20 m vil HL ligge
rundt 17,2 m.

Utvikling i treantall og mortalitet
Stammetallet faller til 1650-2500 trær per ha ved
50 år i brysthøyde (Fig. 2).

Bilde 2. Skogingeniør Sigbjørn Øen, Skogforsk, i
arbeid med høydemåling, Osen, Møre og
Romsdal. I denne forsøksruten står det ved
totalalder 55 år 4650 trær per ha og med en samlet
kubikkmasse på 402 kbm/ha. Mengden død ved
utgjør kun 22 kbm/ha. Foto: Jørgen Skatter.
stammer. I forhold til stående treantall har relativ
avgang vært 1,7 % per år, med en variasjon fra 0
til 7,5 % (Øyen 2000a) . I det forholdsvis unge
materialet er det en tendens til at den relative
dødeligheten (målt i treantall) øker svakt med
alder. Hovedsakelig er det mindre trær som går
ut, diameteren på de døde trærne er halvparten
av middeldiameteren for de levende trærne.
Forholdet indikerer at avgangen stort sett er
konkurranseindusert. I avgangsvolum har i
middel 2 m3/ha eller 0,45 % av stående volum
gått ut per år, med svingninger fra 0 til 3,3 %.
Utvikling i treantall i utynnet skog kan
beskrives som en funksjon av bestandsmiddelhøyde. Den mest egnede funksjonen hadde
følgende forløp:

Figur 2. Utvikling i treantall (N3) over brysthøydealder (T13). Hver linje representerer observasjoner på en forsøksrute.
Middelhøyden ligger da gjerne i intervallet 17-27 m.
Enkelttrær begynner for alvor å merke konkurransen og dø når middelhøyden i plantefeltene
passerer 12-14 m. Det går i gjennomsnitt ut 57
trær per ha i året, variasjonen er fra 0 til 360

Ved en middelhøyde på 20 m vil det kunne stå ca.
2175 trær per ha, dersom middelhøyden når 30 m
vil treantallet falle til ca. 1470 trær per ha.
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Hvordan relativ tetthet (S%) utvikler seg kan
også uttrykkes som en funksjon av alder. Denne
hadde følgende forløp:

feltene, særlig på svake markslag, neppe vil "vokse
inn i himmelen". Det er grunn til å regne med at
kulminasjon vil inntreffe for flere av feltene når
høyere aldre blir representert. Modellene må da
ytterligere suppleres og utvides.

Etter F7 vil S% konvergere mot tallverdier
mellom 8 og 7 når alder overstiger 70 år. I praksis
er en slik tetthetsutvikling sjelden jevn. Den vil
gjerne gå trinnvis gjennom at episoder med snø
og vind bidrar til å legge ned stammer.

Diametertilvekst
Diametertilveksten i forsøksrutene ble sammenlignet med funksjon nr. 7 (Blingsmo 1984;19),
etter bruk av høydebonitetsfunksjon for gran på
Vestlandet (F1). Forsøksfeltene har hatt en
diametertilvekst som i middel ligger 8,8 % lavere
enn beregna ut fra aktuell alder, grunnflate,
bonitet, treantall og overhøyde. Middelfeilen på
middeltallet er ±1,96 %. Forholdet angir:
a) At det eksisterer vekstmessige forskjeller (pga.
landsdel, klima, proveniens etc.)
b) At høg tetthet med sterk konkurranse virker
dempende på diametertilveksten.
Kombinasjonseffekter kan ikke utelukkes, og
trolig kan man regne at effektene av a og b virker
i hver sin retning. Nye diametertilvekstfunksjoner
av Bertalanffy-typen ble forsøkt konstruert (jf.
Vanclay 1999), uten at noen brukbar funksjonstype av denne type ble funnet.

Utvikling i grunnflate, bestandsvolumfunksjon
Vurdert over bestandsalder har forsøksrutene
hatt en jevnt økende grunnflate opp til ca. 50
m2/ha. Herfra utvikler forsøksrutene seg ulikt;
Noen har en fortsatt jevn økning opp til 60-70
m2/ha - andre ser ut til å kulminere gradvis (Fig. 3).
De urørte feltene har en mer utholdende grunnflatetilvekst enn det som Brantseg (1951;83) satte
opp modeller for i tynnet skog, med en forventet
kulminasjon mellom 45 og 50 m2/ha. Observasjonene i utynnede plantefelt vestafjells gir
ikke grunnlag for å konstruere de vanlig brukte
logistiske vekstmodeller, dvs at grunnflaten
utvikler seg mot et øvre maksimalt "tak".
Samtidig indikerer materialet at de utynnede
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Figur 3. Utvikling i grunnflate (G3) over brysthøydealder (T13).
Ved relaskoptakst har det lenge vært vanlig å
benytte eksisterende bestandsvolumfunksjoner
for å beregne stående volum. Volum (V3) kan
uttrykkes som en funksjon av middelhøyde (HL)
og grunnflate (G3). I materialet ble følgende
funksjon funnet egnet:

Ved å benytte F8 får man noe høyere stående
volum enn det som fremkommer ved bruk av
bestandsvolumfunksjonene til Næsset (1995).
Dette er ikke uventet da grunnmaterialet til
Næsset (l.c.) var det samlede materialet fra de
langsiktige forsøksfeltene vestafjells.

Dimensjonsfordeling
Tidligere undersøkelser har vist at utynnede
granplantninger på Vestlandet har en større
dimensjonsmessig differensiering enn granskog
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i de tradisjonelle "skogstrøka", særlig ved at det
utvikles en større andel av grøvre trær enn
forventet (Frivold 1976, Frivold & Høibø 1996).
Eksempler på fordelingsplott for to relativt like
forsøksruter er gitt i Fig.4.

Figur 4. Dimensjonsfordeling for to forsøksruter
som inngår i materialet. Ved siste revisjon hadde
forsøksrutene følgende nøkkeltall for hhv. bonitet
(H40), treantall (N3), alder i brysthøyde (T13),
grunnflate (G3), stående volum (V3) og potensiell skurbar andel (V3>17 cm):
Fl. 544: H40 =19,0 m, N3=4051 st./ha, T13 =38
år, G3=52,5 m2/ha, V3=388 m3/ha, V3>17 cm =
45,8 %. Fl. 102: H40 = 18,9 m, N3=2991 st./ha,
T13 = 40 år, G3=55,5 m2/ha, V3 = 467 m3/ha,
V3>17 cm = 66,4 %.
Flaten i Øvereidseter, Os, hadde høg utgangstetthet (ca. 4500 per ha) og har frem til siste
revisjon hatt lite sjøltynning (1,6 % av VT).
Flaten i Høyland, Sandnes, hadde noe lavere
utgangstetthet (ca. 4000 trær/ha), men har hatt
noe mer sjøltynning (4,2 % av VT). Et interessant
forhold ligger i at en større andel av store trær og
en god del større andel av volumet ligger i potensielt skurbare dimensjoner (> 17 cm) der hvor
sjøltynning i en tidlig fase av bestandets liv
regulerte ned treantallet. For flaten i Høyland var
ca. 66 % av volumet i skurbare dimensjoner ved
totalalder 51 år, mens for flaten i Øvereidseter var
ca. 46 % av volumet potensielt skurbart – ved

tilsvarende alder. Flate 102 ligger i flatt terreng,
mens fl. 544 ligger i ei liside – hvor dimensjonsspredningen gjennomgående er kjent å være
større (Vestjordet 1976). Både dette eksemplet og
et nylig rapportert avstandsforsøk (Øyen et al.
2001) indikerer at utgangstetthet på mer enn
2500-3000 stammer per ha neppe er ideelt
dersom målet er å kunne realisere en størst mulig
mengde skurbart volum på et tidlig tidspunkt. Et
lignende resultat fikk Frivold (1976) gjennom å
undersøke andeler av potensielle "sagtømmertrær" i utynnede plantefelt vestafjells. Med
middelhøyde over 18 m var i snitt over 80 % av
volumet over en 17 cm dimensjonsgrense.
Diameterspredningen, uttrykt som standardavviket i grunnflateveid middeldiameter av
levende trær, ligger i størrelsesorden 3,5 til 9 cm
for de ulike forsøksruter og revisjoner. Variasjonskoeffisienten ligger fra 40 til 29 % med et
middeltall på 35 %. Hovedtendensen er at spredningen øker med alder frem til sjøltynningen
setter inn. For noen forsøksruter faller så diameterspredningen svakt med økende alder (gjelder
særlig på svake markslag og i flatt lende), mens
noen har en liten økning i spredning (særlig i
hellinger og på høg bonitet). Hovedtyngden av
materialet fra Vestlandet ligger i li-sider med
hellinger over 20 %. Målt over et lengre tidsintervall er det fremtredende at en stor andel av
store såvel som små dimensjoner overlever side
om side i granplantefeltene vestafjells. At det på et
areal med stor tretetthet "er rom" for både store
og små trær av samme alder kan antakelig
relateres til granas skyggetålsomhet, og god
tilpasning til klima.

Utvikling i stående grunnflate og
bestandsvolum
Høydeutviklingen i de langsiktige forsøksflatene
har vist seg mer utholdende enn det Brantseg
(1951) presenterte i sine modeller (Bauger 1967a,
Orlund 2001). Ettersom grunnflatetilveksten også
viser seg mer utholdende, gir Brantsegs modeller
en undervurdering av totalproduksjonen. Dette
er et forhold som har vært påaktet i mange tiår
(Bauger 1967b, Braastad 1975, Øyen & Tveite
1998).
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Fra 20 års alder har forsøksrutene hatt en
tilnærmet lineær økning av stående volum opp til
ca. 500 m3/ha. Storparten av forsøksrutene har en
fortsatt lineær utvikling, men enkelte, særlig på
de svakeste markslagene, ser ut til å nå et tak på
rundt 600 m3/ha (Fig. 5a).

F10 (Fig. 5b) kan sammenlignes med tilsvarende
funksjoner for skogstrøkene (Norsk Skoghåndbok 1989). De vestnorske funksjonene angir
i middeltall en god del høyere produksjon ved
samme alder og bonitet. Variasjonen rundt
utjevningslinjene er imidlertid så stor at noen

Figur 5a. Utvikling i stående volum (V3) over
alder i brysthøyde (T13).

Figur 5b. Utvikling i totalproduksjon (VT) over
alder i brysthøyde (T13).

En grov måte å beregne hva som er høstbart i utynnet
skog til ulike tidspunkt er å utjevne stående
volum over alder. For de ulike bonitetsgrupper
ble det funnet at funksjonene hadde forholdsvis
liten spredning, variasjonskoeffisienten var under
20 % (Tab. 3). Funksjonene bør ikke benyttes ut
over grunnlaget, dvs. ca. 50 år i brysthøyde.

entydig konklusjon om hvorvidt det eksisterer
reelle forskjeller ikke kan trekkes.
Det er lenge vært kjent at det finnes en nær
sammenheng mellom stående volum og
bestandsmiddelhøyde i tette bestand (Eichhorns
lov). Sammenhengen ble også undersøkt i det
foreliggende materialet. Følgende funksjon
fremkom:

Tabell 3. Utjevningsfunksjoner (F9, F10) for stående
volum (V3, m3/ha) og totalproduksjon (VT, m3/ha)
for fire bonitetsklasser. Gyldighetsområde er T13 fra
15-50 år.

Med begrenset avgang kan også totalproduksjonen uttrykkes som en lineær funksjon av
bestandsmiddelhøyde og på følgende form:
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De ulike funksjonene (F1, F4, F5, F6, F11 og F12)
ble benyttet for å sette opp en foreløpig produksjonsmodell for utynnet granskog vestafjells (Tab. 4).
Tabellene, satt opp for 4 forskjellige bonitetsklasser, angir tilstandsvariabler for hvert 5. år
mellom 10 og 60 år i brysthøyde. Utgangstettheten er satt til 3000 trær per ha.
For bonitet G23 og G26 antyder tabellene at
det inntreffer en kulminasjon i volumtilvekst ved
hhv. 58 og 50 år i brysthøyde. Utviklingsforløpet
som her indikeres står i kontrast til i tynnet granskog vestafjells. Her er kulminasjon i middeltilvekst ennå ikke oppnådd selv i bestand over 110
år på svært høg bonitet (Øyen 2000b). De felter
som har fått anledning til å utvikle seg ut over 110
års alder har samtlige blitt kronetynnet slik at
treantallet tidlig har kommet ned i 500-800 trær
per ha. Dette har gitt grunnlag for dype trekroner
og god rotutvikling. I utynnet skog vil kronelengden raskt bli redusert over alder. Antakelig vil
rotutviklingen i noen grad begrenses av konkurranseforholdene – faktorer som i sin tur fører til
relativ tidlig kulminasjon.
Er denne effekten reell åpnes interessante
perspektiver både med hensyn til de langsiktige
produksjonsmessige effektene av pleietiltak såvel
som mulighetene for langvarig karbonbinding i
vestnorske granplantefelt. Kulminasjon indikeres
å inntreffe ca. 30-50 år senere i tynnede sammenlignet med utynnede plantefelt.
Et annet viktig unntak når det gjelder "utsatt
kulminasjon" er felter som rammes av sterke
vindfellinger. Generelt gjelder at risikoen for
vindskader øker med økende bestandshøyde og
H/D-forhold. H/D-forholdet i dette materialet
ligger i overkant av 1, men varierer fra 0,75 til
1,29. Når H/D-forholdet faller under 1,00 er
risikoen for kalamiteter vurdert som liten (Øyen
2000a). Ved middelhøyde 20 m og høyere ligger
H/D-forholdet i produksjonstabellene mellom
1,06 og 1,11. Faren for at vindfellingsskader skal
inntreffe er da moderat. Nyere forsøksresultater
antyder at utynnet granskog generelt er mer
stormfast enn tynnet (f.eks. Jørgensen 2001).
En endelig konklusjon på hvorvidt utynnede
bestand vil kunne få en like god alderdomsutvikling som tynnet skog må utstå frem til et
større materiale fra eldre utynnet skog foreligger.
De foreliggende resultater understøtter det

forhold at yngre og middelaldrende utynnede
plantefelt med gran vestafjells preges av god vekst
og vitalitet. Samtidig indikeres at en god del
kortere omløpstid må påregnes i utynnede
plantefelt sammenlignet med tynnet skog.

Bilde 3. Ustabilitet er et problem på utsatte lokaliteter og når trærne blir høye. Som regel er det
minst skade på de utynnede feltene, men selv her
må trærne av og til gi tapt. Bildet viser en
"vindrose" i et granbestand på Fanafjellet, Hordaland, etter 1994-orkanen. Orkanen rammet særlig
skogene i ytre strøk av Hordaland og Sogn. Foto:
Bernt-Håvard Øyen, 1996.
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Tabell 4. Produksjonstabeller for utynnet granskog på Vestlandet.
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Sammendrag
Vekst- og utvikling i utynnet plantet granskog på
Vestlandet er undersøkt. Materialet består av 34
forsøksruter fra langsiktige forsøksfelter som er
fulgt med gjentatte tremålinger i mange tiår.
Hovedtyngden av materialet er yngre bestand,
men opp til 70 år gamle plantefelt er representert.
Feltene er i hovedtrekk lokalisert i regnbeltet på
Vestlandet, områder som mottar mer enn 1400
mm nedbør på årsbasis. Foreløpige produksjonstabeller og algoritmer som kan benyttes for å beskrive utvikling og produksjon i utynnede
bestand er presentert. Utynnet granskog vestafjells kan karakteriseres med følgende stikkord:
forsiktig start, høg tetthet og produksjon, liten
avgang, stor spredning på diameter, god stabilitet.
Modellene indikerer at kulminasjon av volumtilvekst inntreffer 30-50 år tidligere i utynnede
sammenlignet med tynnede granplantefelt.

Etterord
Arbeidet er gjennomført som en del av prosjektet
"Skjøtselstiltak – omløpstid – gran på Vestlandet",
finansiert over Skogforsks budsjett (2001). Takk
til Sigbjørn Øen for tilrettelegging av data og til
Petter Nilsen og Øystein Dale for kommentarer.
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Konkurranse mellom trær i
skog og modellering av
naturlig avgang
Nils Lexerød og Finn H. Brække
Institutt for skogfag, NLH

1. Innledning
Konkurranse mellom trær er viktig i alle
skogøkosystemer. I sin ytterste konsekvens fører
konkurransen mellom trær til naturlig avgang.
De mest konkurransesterke individer overlever
uten at dette nødvendigvis er en genetisk betinget
seleksjon. Forenklet kan man si at trærne konkurrerer om vekstfaktorene lys, vann og næring
enten ensidig eller tosidig. Ensidig konkurranse
mellom trær betyr at et av trærne tilfredstiller
sine behov, mens det andre må greie seg med
restene. Dette er en vanlig tilstand i selve avgangsfasen. Ved tosidig konkurranse deler trærne vekstfaktorene mellom seg etter ulike mønstre. I
enkelte tilfeller er konkurransen stor, i andre tilfeller er den mindre. Utviklingen av ulike skogøkosystemer er i stor grad et resultat av konkurranse. Dette er også basis for skogskjøtselen som i
prinsippet påvirker utviklingen ved å regulere
eller styre konkurransen.
Naturlig avgang kan deles i regulær og irregulær avgang (Lee 1971). Regulær avgang er definisjonsmessig knyttet til konkurransen mellom
trær. Ved registreringer og modellutvikling er det
likevel blitt praksis å definere sporadisk avgang
av lite omfang forårsaket av for eksempel beiting,
råte, insekter og klima, som regulær avgang.
Irregulær avgang omfatter kalamiteter og skyldes
først og fremst klimaet, men kan også ha biologiske årsaker, ofte i samspill med klimaet. Dette
er som regel skader av stort omfang på grunn av
tørke, store snøfall, sterk vind og barkbiller. Den
irregulære avgangen opptrer relativt sjelden, er
preget av tilfeldigheter og er således vanskelig å
predikere. Omfanget kan som regel reduseres med
en aktiv og tilpasset skogskjøtsel.
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Modeller som predikerer naturlig avgang som
følge av konkurranse er en forutsetning når
forskjellige strategier for skogskjøtselen skal evalueres. Bare ved intensivt plantasjeskogbruk er det
rimelig å se bort fra naturlig avgang (Vanclay
1994). Det kan skilles mellom enkelttremodeller
og bestandsmodeller. Enkelttremodeller bruker
det enkelte treet som enhet for å beskrive konkurransen og den naturlige avgangen, mens bestandsmodeller predikerer konkurranse og naturlig
avgang på bakgrunn av bestandsvariable som for
eksempel treantall, grunnflatesum og bonitet.
Anslag på den naturlige avgangen er ikke bare
interessant med hensyn på virkeproduksjonen.
Tilgangen på død ved har stor betydning for
bevaring av det biologiske mangfoldet. Modeller
som anslår naturlig avgang kan også benyttes til å
studere tilgangen på død ved under ulike skoglige
forhold. Dette kan være nyttig i de tilfeller der
man ønsker å komme frem til skjøtselsalternativer som ivaretar både hensynet til virkeproduksjonen og til det biologiske mangfoldet (Bilde 1).
Braastad (1982) utviklet en bestandsmodell
for å estimere naturlig avgang. Modellen inkluderer både regulær og irregulær avgang, og er
benyttet ved beregning av produksjonstabeller og
ved fremskriving av skogtilstanden med diverse
planleggingsverktøy. Den er utviklet for ensjiktede granbestand, men er i mangel av alternativer
benyttet for alle treslag og skogbehandlinger. Nye
målsettinger om bevaring av biologisk mangfold,
krav om tiltak på landskapsnivå, økt hensyn til
andre utmarksnæringer, fallende rotnetto og
økende kulturkostnader har satt alternative skogskjøtselsmetoder i fokus. Dette har vært motivasjonen for utviklingen av nye bestandsmodeller
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Bilde 1. Fleraldret blandingsskog på frodig mark og med forekomster av store trær og døde trær i
forskjellige nedbrytningsstadier vil ha et stort artsmangfold. De fleste nøkkelbiotoper tas ut på disse
kriteriene. Foto: Knut Solbraa
(Øyen 2000, Eid & Øyen 2002) og enkelttremodeller (Tuhus 1997, Eid & Tuhus 2001) for naturlig
avgang.
Vi ønsker i det følgende å gi en oversikt over
modeller som predikerer naturlig avgang under
norske forhold. Ved sammenligning er det viktig
å ta hensyn til at modellene ikke definerer naturlig avgang likt, at de er utviklet for spesielle
formål og bygger på ulike typer grunndata. Det er
viktig å velge den modellen som dekker de aktuelle skoglige forhold best, og som er tilpasset
problemstillingene som skal analyseres. En viktig
del av vår analyse har vært å diskutere de ulike
prinsipper som er benyttet for å modellere
konkurranse og naturlig avgang. Styrker og svakheter for de ulike metodene og modellene er
diskutert. Formålet med analysen var å sammenstille de modellene som er aktuelle ved fremskriving av utviklingen både i bestand og for hele
skoger. Det er gitt konkrete råd for bruken av de
ulike modellene.

2. Bestandsmodeller for naturlig avgang
Bestandsmodeller predikerer naturlig avgang på
bestandsnivå som en funksjon av bestandsvariable som grunnflate, treantall, bonitet, alder
og høyde. Braastad (1982) fant ingen sammenheng i sitt datamateriale mellom naturlig avgang
og andre bestandsvariabler enn treantallet. Øyen
(2000) fant sammenheng med andre bestandsvariabler, men disse forklarte lite av variasjonen i
årlig avgang i tynnet gran- og furuskog. I urørt
skog, hvor den naturlige avgangen var større, var
det signifikante sammenhenger mellom naturlig
avgang og grunnflate og bonitet.
Svenske undersøkelser har vist at modeller
som bare omfatter regulær avgang har bedre
forklaringsgrad enn modeller som inkluderer
både regulær og irregulær avgang (Agestam
1985). Dette skyldes at den irregulære avgangen i all hovedsak er tilfeldig. Det kan gå
mange år mellom hver gang bestandet rammes
av kalamiteter som forårsaker naturlig avgang.
Eid & Øyen (2002) argumenterer for at det
likevel kan være ønskelig å utvikle modeller
som inkluderer irregulær avgang. Dette kan
gjøres ved å modellere den naturlige avgangen i
to steg (Woolons 1998).
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I første steg anslås sannsynligheten, ved hjelp
av en logistisk funksjon, for at naturlig avgang
inntreffer i løpet av tilvekstperioden. I neste steg
predikeres antall trær eller den prosentvise
andelen trær som dør, dersom naturlig avgang
inntreffer. For å beregne avgangen i bestandet
reduseres den prosentvise andelen trær som dør
med sannsynligheten for naturlig avgang. Den
reduserte prosentvise andelen multipliseres deretter med treantallet i bestandet ved begynnelsen
av perioden. Fordelene med denne metodene er
at irregulær avgang kan inkluderes i modellen,
samtidig som modellen kan forklare en del av
variasjonen i naturlig avgang uten å gi store
systematiske feil ved langsiktige fremskrivninger
av skogtilstanden. Metoden er benyttet i Norge av
Eid & Øyen (2002).

2.1 Bestandsmodeller utviklet for
norske forhold
Bestandsmodellen til Braastad (1982) er utviklet
med datamateriale fra Norsk institutt for skogforsknings langsiktige feltforsøk. Store kalamiteter som medførte at relativ årlig avgang, RN1 >
2%, ble holdt utenfor. Modellen predikerer årlig
avgang ved at stammetallet reduseres etter
følgende funksjon:

For å beregne volumet av den naturlige avgangen
anslås middeldiameteren for de døde trærne med
følgende funksjon:

Denne enkle modellen er utviklet fra et datamateriale av gran (Picea abies), men er brukt for
både furu (Pinus sylvestris) og bjørk (Betula ssp.)
Modellen forutsetter aktiv tynning flere ganger i
løpet av bestandets liv, slik at bestandet ikke er for
tett, S%>12 (Bilde 2). Modellen gir derfor ikke
grunnlag for å beregne naturlig avgang i urørte
bestand.
1Antall døde trær i løpet av en periode i prosent av antall stående

trær ved begynnelsen av perioden
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Bilde 2. Granbestand i Høgskoleskogen som er
plantet i 1950 og tynnet to ganger, geometrisk
tynning i 1974 og fri tynning i 1999. I dette
bestandet har det knapt forekommet regulær
avgang på grunn av konkurranse.
Foto: Finn H. Brække
Øyen (2000) slo sammen regulær og irregulær
avgang og utviklet modeller for urørt gran- og
furuskog i skogstrøkene inklusive Nord-Norge og
for urørt granskog på Vestlandet. Modellene
predikerer årlig avgang i grunnflate:

Funksjonene viser at den naturlige avgangen
stiger med økende tetthet (G) og bonitet. Modellene for gran og furu i skogstrøk kan ikke uten
videre brukes i tynnet skog, og modellen for gran
på Vestlandet bør ikke brukes i tynnede granplantefelt eller utenfor regnbeltet på Vestlandet
(Øyen 2000).
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Bestandsmodellene beskrevet over har et
begrenset bruksområde fordi disse bare er
utviklet for urørte bestand (Øyen 2000) eller bare
for tynnede granbestand (Braastad 1982). Eid &
Øyen (2002) utviklet derfor bestandsmodeller
som inkluderer både regulær og irregulær
avgang, og som kan benyttes både for rene
bestand og blandingsbestand. Modellene er
utviklet med datamateriale fra de faste prøveflatene som er etablert av Norsk institutt for jordog skogkartlegging (NIJOS), og er basert på
tostegsmetoden beskrevet over. I første steg
predikeres sannsynligheten for naturlig avgang
med følgende logistiske funksjon;

Treslaget med den høyeste andelen av grunnflaten definerer skogtypen (gran-, furu-, eller
lauvtredominert). De lave verdiene for R2 skyldes
at naturlig avgang er et tilfeldig fenomen som
vanskelig kan beskrives ved hjelp av noen
målbare bestandsvariable. I følge Eid & Øyen
(2002) kan den spesielt lave R2 for grandominert
skog sammenlignet med furu- og lauvtredominert skog skyldes at gran er et skyggetålende
treslag. Naturlig avgang som følge av konkurranse er sannsynligvis større i furu- og lauvtredominert skog, mens den naturlige avgangen i
grandominert skog til en større del skyldes små
og store kalamiteter som det er vanskeligere å

Modellen beregner sannsynligheten for overlevelse. Sannsynligheten for naturlig avgang i
perioden er dermed gitt ved 1-P. Denne øker med
økende treantall, bonitet og alder, men avtar med
økende andel av bartrær. I neste steg predikeres
først den prosentvise reduksjonen av treantallet
for henholdsvis gran-, furu- og lauvtredominerte
bestand dersom det har vært naturlig avgang i
bestandet. Verdien som beregnes med funksjonene under må derfor multipliseres med sannsynligheten for naturlig avgang (1-P).

forutse effekten av.
Årlig avgang i prosent av treantallet ved
begynnelsen av perioden avtar for alle skogtypene
med økende treantall, øker med økende bonitet,
avtar med økende andel furu i furudominert skog
og øker med økende andel lauvtrær i lauvtredominert skog. I modellene er det årlig avgang i
prosent som anslås. Ved et økende treantall avtar
denne prosenten selv om det absolutte treantallet
som dør hvert år antagelig øker. Årsaken til at den
naturlige avgangen øker med stigende bonitet
skyldes sannsynligvis at vekstintensiteten stiger.
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Økende andel furu i furudominert skog medfører
lavere naturlig avgang. Dette skyldes antagelig at
ved et stort innslag av gran i furuskog øker
konkurransen ved at den konkurransedyktige
grana over tid undertrykker furua. I lauvtredominert skog finnes bartrær ofte i et undersjikt.
Ved en økende andel lauvtrær øker konkurransen
i kronesjiktet, noe som sannsynligvis medfører en
økt naturlig avgang.
Eid & Øyen (2002) fant ingen signifikante
sammenhenger mellom bestandsvariable og
forholdet mellom middeldiameter for døde trær
og middeldiameter for gjenstående trær (D2/D1).
For å beregne volumet av døde trær anbefaler de
å anslå middeldiameteren for døde trær med
følgende funksjoner basert på middeltall for de
enkelte skogtypene;

Disse modellene bør ikke anvendes til fremskriving av treantallet i perioder hvor bestandet
tynnes eller behandles med lukket foryngelseshogst. Modellene forutsetter i slike tilfeller at trær
som nettopp har dødd blir fjernet ved hogst (Eid
& Øyen 2002). De bør anvendes med forsiktighet
i skog som er overholdt lenge utover normal
omløpstid fordi slike bestand var dårlig representert i grunnmaterialet. Modellen bør bare
benyttes i ensjiktet skog. I flersjiktet skog bør
enkelttremodeller som er utviklet av Eid & Tuhus
(2001) benyttes.
Modellene er her beskrevet for deterministisk
bruk, det vil si at de predikerer gjennomsnittlige
verdier for naturlig avgang. Modellene kan også
benyttes stokastisk ved at sannsynligheten for
naturlig avgang predikeres med modell (6). Om
naturlig avgang inntreffer eller ikke bestemmes
ved å trekke et tilfeldig tall fra en fordeling
mellom 0 og 1. Hvis det tilfeldige tallet er mindre
enn sannsynligheten for naturlig avgang predikeres relativ årlig avgang med modellene (7)-(9).
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2.2 Bestandsmodeller for regulær
avgang
De norske modellene som er beskrevet, omfatter
både regulær og irregulær avgang. Dersom
effekten av ulike strategier for skogskjøtselen skal
studeres, kan det være aktuelt å skille mellom
regulær og irregulær avgang. Ulike strategier for
skogskjøtselen vil påvirke den regulære og irregulære avgangen forskjellig. Tynning vil for
eksempel redusere den regulære avgangen til et
minimum (Bilde 2 og 3).

Bilde 3. Granbestand som er plantet i 1947 på
høyproduktiv mark (G23) i Høgskoleskogen.
Bestandet er ikke tynnet og avgangen skyldes
hovedsakelig konkurranse og er derfor etter
definisjonen regulær avgang.
Foto: Finn H. Brække
Faren for irregulær avgang vil derimot øke i en
periode rett etter tynning. I Sverige er det utviklet
bestandsmodeller som hovedsakelig omfatter
regulær avgang. Eriksson (1976) laget en
bestandsmodell for gran. Modellen har treantall,
bonitet og overhøyde som forklaringsvariabler.
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En bestandsmodell for både rene bestand og
blandingsbestand er utviklet av Agestam (1985).
Modellen predikerer den regulære avgangen for
treslagene gran, furu og bjørk.

basert på bestand som er tynnet. Datamaterialet,
som de to modellene ble utviklet fra, var ikke
representativt for det svenske skogarealet.
Söderberg (1986) utviklet derfor en modell for

Den naturlige avgangen øker med økende tetthet,
og avtar med stigende bonitet og alder for furu.
Dette er ikke i samsvar med de norske modellene
der den naturlige avgangen øker med stigende
bonitet (Øyen 2000, Eid & Øyen 2002).
Modellene til Eriksson er utviklet for granbestand, mens modellen til Agestam hovedsakelig er

den regulære avgangen i urørte gran-, furu-, lauvog blandingsbestand.
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Agestams modell for furu og Söderbergs modell
krever at boniteten er registrert som overhøyden
ved totalalder 100 år (Hägglund & Lundmark
1977). Braastad (1982) testet modellen til
Eriksson på det norske materialet. Modellen gav
en systematisk undervurdering av den naturlige
avgangen. Forklaringen er sannsynligvis at den
ikke predikerer irregulær avgang. I det norske
materialet var avgangen i stor grad forårsaket av
snø – og vindskader. Øyen (2000) testet modellene til Agestam og Söderberg og fikk utilfredstillende anslag både for tynnet og urørt skog. Det
skyldes antagelig at det norske materialet inkluderer snø- og vindskader. Uten videre testing bør
antagelig de svenske modellene anvendes med
forsiktighet under norske forhold.

3. Enkelttremodeller for naturlig
avgang.
Det er under utvikling enkelttremodeller for
norske forhold. Modellene skal beskrive foryngelse, tilvekst og naturlig avgang basert på
utviklingen til det enkelte treet. Enkelttremodeller
for naturlig avgang under norske forhold er
utviklet av Tuhus (1997) og Eid & Tuhus (2001).
Bestandsvariabler forbundet med ensjiktet skog
som middelhøyde, alder og bonitet bestemt med
høyde og alder (Tveite 1977) bør ikke inngå i
enkelttremodellene for naturlig avgang dersom
disse skal benyttes i flersjiktet skog. Bonitet er
uavhengig av skogstruktur og kan inngå i
modellen dersom den i flersjiktet skog er
beskrevet ved vegetasjonstype (Nilsen & Larsson
1992). Treets størrelse er en respons på bonitet og
alder, og kan derfor erstatte disse i modellene
(Monserud & Sterba 1999). Andre bestandsforhold som sjiktning, helning, høyde over havet,
jordtype, jorddybde og vegetasjonstype er
vurdert, men ikke testet i enkelttremodeller
(Monserud & Sterba 1999, Eid & Tuhus 2001).
Under gis en oversikt over variabler som
beskriver konkurranseforholdet mellom enkelttrær. Variablene er inkludert i ulike enkelttremodeller for naturlig avgang, og klassifiseringen bygger på Hamilton (1986).
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1) Individuell trestørrelse
Økende dominans bedrer trærnes muligheter for
å lykkes i konkurransen om ressursene. Enkelttreets størrelse kan beskrives med høyde og
diameter. I modeller er det oftest bare behov for
en av dem på grunn av interkorrelasjon
(Monserud 1976). Diameter er en viktig variabel
for treets størrelse og inngår i alle de refererte
modellene. For de fleste treslag avtar
avgangsraten med økende diameter. Siden det er
grunn til å anta at livskraften begynner å avta når
trærne har nådd en kritisk alder, vil avgangsraten
øke igjen etter at trærne har passert en viss
dimensjon (Monserud & Sterba 1999). Eid &
Tuhus (2001) kunne ikke påvise en slik effekt
under norske forhold basert på sitt datamateriale.
Sammenhengen mellom diameter og naturlig
avgang kan vanligvis ikke beskrives med en
lineær funksjon. Statistisk løses dette ved transformasjon av variabelen diameter (Monserud
1976, Hamilton 1986, Tuhus 1997, Monserud &
Sterba 1999, Eid & Tuhus 2001).

2) Bestandets tetthet
Bestandets tetthet er viktig for enkelttreets
utvikling. Tettheten beskrives oftest med
treantall-, grunnflate- eller volum per arealenhet.
Volum som mål på tettheten er lite egnet da dette
beregnes ved hjelp av funksjoner. Det er derfor
bedre å bruke treantallet eller grunnflaten
direkte. Hamilton (1986) testet flere transformasjoner av grunnflaten (G) som uavhengig
variabel uten at dette økte modellens nøyaktighet. Han tenkte seg at den regulære avgangen
avtar gradvis når bestandets grunnflate øker, og
brukte derfor kvadratroten av grunnflaten (G 1/2).

3) Konkurranse
Trærnes individuelle konkurranseforhold kan
beskrives ut fra to forskjellige modelltilpasninger.
I en avstandsavhengig modell må avstanden
mellom trærne beskrives. Monserud (1976)
brukte en indeks basert på det kronearealet som
overlappes, forutsatt at kronene vokser fritt, veid
med det relative forholdet mellom størrelsen av
konkurrenten og det treet man ser på. Fordi de
nødvendige data er kostbare å samle inn, blir
oftest avstandsuavhengige modeller hvor man ikke
tar hensyn til avstanden mellom trær, foretrukket.
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Da beskrives konkurranseforholdet indirekte.
Eksempler på slike konkurranseindekser er relativ kronelengde, lengde av grønn krone/høyde
(Monserud & Sterba 1999), relativ høyde, h/H0
(Avila & Burkhart 1992) eller relativ diameter,
d/Dg (Hamilton 1986, Avila & Burkhart 1992).
Tuhus (1997) og Eid & Tuhus (2001) testet relativ
diameter, men fant at den ikke var signifikant når
diameter og grunnflate inngikk i modellen.
Monserud & Sterba (1999) og Eid & Tuhus
(2001) brukte grunnflaten av trærne med en
større diameter enn det treet som vurderes som
en variabel for å beskrive konkurranse. Effektiv
grunnflate for det største treet er da null, mens
effektiv grunnflate for det minste treet er tilnærmet lik bestandets grunnflate. For å beskrive
bestandsstrukturen brukte Tuhus (1997) og Eid
& Tuhus (2001) andel av grunnflaten for det
enkelte treslag. Denne variabelen var signifikant
for gran, men ikke for furu, bjørk og andre
lauvtrær.

(18)

Den logiske funksjon og varianter av denne er
stort sett brukt som klassifiseringsfunksjon
Burkhart 1992, Vanclay 1995, Monserud & Sterba
1999). Et eksempel på en logistisk funksjon satt
inn i (18) er gitt under (Monserud 1976, Tuhus
1997, Eid & Tuhus 2001):

(19)

4) Vekstkraft
Treets relative tilvekst og kronestørrelse kan settes
som mål på konkurransekraft. Denne er av stor
betydning for treets muligheter til å leve videre.
Et tre i god vekst antas å være sterkere mot stress.
Relativ kronelengde er estimat på vekstkraften
(Avila & Burkhart 1992, Monserud & Sterba
1999). Predikert tilvekst har vist seg å være en av
de beste variablene til å forklare mortalitet
(Monserud 1976, Hamilton 1986, Tuhus 1997),
men man må da benytte en spesifikk tilvekstfunksjon. Ved bruk av en annen tilvekstfunksjon
må ny mortalitetsfunksjon beregnes, og fordi
predikert tilvekst er en funksjon av bestandsvariablene er det sikrest å benytte disse direkte
(Vanclay 1995).
Oftest er det bare tre til fem forklaringsvariabler i enkelttremodeller for naturlig avgang på
grunn av interkorrelasjon (Monserud 1976,
Hamilton 1986, Avila & Burkhart 1992, Tuhus
1997, Monserud & Sterba 1999, Eid & Tuhus
2001). Generelt kan enkelttremodeller for
naturlig avgang formuleres som følger
(Monserud 1976):

Modellen kan brukes både stokastisk og deterministisk. Stokastisk ved at det enkelte tres sannsynlighet for overlevelse anslås ved hjelp av (19).
Deretter trekkes et tilfeldig tall fra en fordeling
mellom 0 og 1. Er dette tallet større enn den
beregnede sannsynligheten for overlevelse, klassifiseres treet som dødt, hvis ikke som levende
(Monserud 1976).
Avstandsavhengige modeller må benyttes
stokastisk (Monserud & Sterba 1999). En modell
som ikke direkte tar hensyn til avstanden mellom
trær kan også benyttes deterministisk ved at
funksjonsverdien gir overlevelsesraten (Weber et
al.1986, Vanclay 1991). Datamaterialet det skal
gjøres en prognose for må da representere et utvalg,
slik at hvert tre representerer et visst antall trær, for
eksempel antall trær i ulike diameterklasser. Antall
trær, representert ved middeltreet i hver diameterklasse, reduseres med 1 – overlevelsesraten (Tuhus
1997). En annen deterministisk bruk av modellen er
å innføre en såkalt terskelverdi. Hvis terskelverdien
overstiger den predikerte sannsynligheten for
avgang (1- overlevelse), klassifiseres treet som dødt.
Det beste og mest logiske valget av terskelverdi er
gjennomsnittlig observert avgangsrate for treslaget
(Monserud & Sterba 1999).
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Enkelttremodeller for naturlig avgang under
norske forhold er utarbeidet for gran, furu, bjørk
og andre lauvtrær. Tuhus (1997) utviklet en
modell med datamateriale fra 40 % av NIJOS sine
permanente prøveflater, mens Eid & Tuhus
(2001) hadde datamateriale fra samtlige prøveflater. Modellene inkluderer regulær og irregulær
avgang, og fordi datamaterialet inneholdt alle
skogtyper og behandlinger kan de brukes for hele
det produktive skogarealet i Norge. Funksjoner
etter Eid & Tuhus (2001) er gjengitt under.

tetthet (Eid & Tuhus 2001). Variabler som
beskriver vitalitet er ikke inkludert i modellen
fordi diametertilvekst og relativ kronehøyde ikke
var registrert eller kunne predikeres tilfredstillende for alle trærne.
Modellen kan i utgangspunktet brukes over
hele landet, under alle skoglige forhold og ved alle
mulige skogbehandlinger. Modellen er imidlertid
konstruert for bruk ved langsiktige fremskrivninger av skogtilstanden på region-, fylkes- eller
eiendomsnivå. For enkeltbestand vil den predi-

1

1Gråor (Alnus incana), rogn (Sorbus aucuparia), osp og
sommereik (Quercus robur).

For alle treslagene var d-1 signifikant, noe som
medfører at avgangen avtar med økende
diameter. For alle treslagene unntatt bjørk var
grunnflaten av større trær signifikant. Sannsynligheten for at et tre skal dø øker i modellen med
hvor sterk konkurranse treet er utsatt for. Hvis
treet er blant de mindre i bestandet (stor GS)
øker sannsynligheten for at treet skal dø i
kommende tilvekstperiode. For gran og furu øker
sannsynligheten signifikant for at et tre skal dø
med økende bonitet. For gran øker den naturlige
avgangen med treslagets andel av grunnflaten.
Dette er naturlig fordi gran er et skyggetålende
treslag og vil som minoritetstreslag i blanding
med furu eller lauvtrær ha konkurransefortrinn.
Treantall eller grunnflate som mål på tetthet er
ikke inkludert i modellen for noen av treslagene.
Grunnflaten av større trær (GS) ivaretar
egenskapene til en tetthetsvariabel slik at
modellene predikerer en logisk utvikling ved at
sannsynligheten for at et tre dør øker med økende
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kerte naturlige avgangen være beheftet med stor
usikkerhet. Samlet for mange bestand, for
eksempel hele skoger, vil imidlertid modellen gi
tilfredstillende anslag på den naturlige avgangen.
Datamaterialet bak modellene var lite for skog
som var overholdt lenge utover normal omløpstid. Den naturlige avgangen forventes å øke
markant fra en viss alder på grunn av dårligere
livskraft. I slike bestand må det forventes at modellene undervurderer den naturlige avgangen.
Tester av modellen mot et uavhengig datamateriale viste at modellen gav systematiske feil under
enkelte forhold. De systematiske feilene var
antagelig ikke av generell karakter, men derimot
knyttet til testmaterialet (Eid & Tuhus 2001).
Faren for systematiske feil vil antagelig variere
avhengig av datamateriale, og bør derfor vurderes
i hvert enkelt tilfelle.

Konkurranse mellom trær i skog og modellering av naturlig avgang

4. Bestandsmodeller for maksimal
tetthet.
Ved en kritisk tetthet vil et bestand nå en likevekt
mellom tilvekst og avgang slik at bestandet ikke
blir tettere. Denne tettheten vil i det følgende bli
referert til som bestandets maksimale tetthet.
Reineke (1933) utviklet en modell for maksimal
tetthet i ensjiktede rene bestand. Han fant at
sammenhengen mellom bestandets middeldiameter og treantall per arealenhet er gitt av
følgende modell for 12 av 14 nordamerikanske
treslag.

Hynenen (1993) beregnet følgende q verdier;
gran –1,301, furu –1,844 og bjørk –2,331. Han
fant at å legge til bonitet som uavhengig variabel
i funksjon (24) ikke forandret q-verdien, men
reduserte variasjonen mellom bestand. Øyen
(2000) beregnet q og k under norske forhold
(Tabell 1).

modellen i flersjiktede bestand og blandingsbestand. De fant at q var avhengig av bestandsstrukturen som kan beskrives ved diameterfordelingen. Grunnflate er et bedre mål på tetthet
i flersjiktede bestand enn treantall. Sterba &
Monserud (1993) beregnet derfor maksimal
grunnflate og fant at denne var større i ensjiktede
bestand av et treslag enn i flersjiktede blandingsbestand ved samme overhøyde. Forskjellene ble
mindre når overhøyden var nær det maksimale.
De konkluderte med at hvis maksimal tetthet i
flersjiktede bestand og blandingsbestand skal
predikeres må variable som beskriver skogsstrukturen inngå i modellene.
Sammenhengen mellom tetthet og gjennomsnittlig diameter er ikke anvendt i Norge for å
beskrive et bestands maksimale tetthet. Derimot
er stammetallsfaktoren (S%), gjennomsnittlig
treavstand i prosent av overhøyden, brukt.
Braastad (1975, 1982) mener på grunnlag av sitt
datamateriale at maksimal tetthet varierer med
bonitet. For bonitetene H40 =17 – 23 oppgir han
at selvtynningen reduserer treantallet gradvis til
S%=10 og deretter varierer denne mellom S%=
10-12. For bonitetene H40= 11 – 14 variere tettheten mellom S%= 12-13. Forfatteren påpeker at
datamaterialet er svakt, dels fordi det er få felter,
men også fordi ingen av feltene hadde lavere
utgangstetthet enn 4000 trær per ha. Tilsvarende

Tabell 1. Verdier for q og k under norske forhold (Øyen 2000)

Når q-verdier beregnet av ulike forfattere
sammenlignes må det tas hensyn til enhet for
areal og diameter. Reineke (1933) benyttet henholdsvis acre og inches. Transformeres Reinekes
koeffisient q til enhetene ha og cm blir verdien for
q = - 1,650. Resultatene til Hynenen (1993) og
Øyen (2000) indikerer at q-verdien varierer med
treslag og region.
Modellen forutsetter ensjiktede bestand av et
treslag. Sterba & Monserud (1993) testet

undersøkelser med lavere utgangstetthet viser en
variasjon for S% fra 7- 9 (Carbonnier 1954,
1957), og det er rapportert om S% ned mot 7-8
under norske forhold (Tuhus 1997, Øyen 2000,
Eid & Tuhus 2001, Eid & Øyen 2002). Det kan
derfor fastslås at urørte bestand, og særlig gran,
kan oppnå en S%<10. I materialet til Tuhus
(1997) var det en relativt skarp grense ved S%=8,
men det var relativt få flater med tetthet større
enn S%=11–12. Alle skogtyper, både gran-, furu-
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og lauvskog, var representert, men granbestand
dominerte, noe som i følge forfatteren indikerer
at furu- og lauvbestand ikke oppnår like stor
tetthet som granbestand.
Det kan på bakgrunn av dette være aktuelt å se
på hvor godt egnet S%-en er til å beskrive
maksimal tetthet. Overhøyden brukes ved bonitering fordi den antas å være forholdsvis
uavhengig av tettheten. Maksimal middeldiameter derimot, er avhengig av tettheten og
uavhengig av bonitet og alder (Drew & Flewelling
1977). Dersom tettheten er kjent, vil det være
mulig å anslå maksimal middeldiameter. Av dette
følger at maksimal tetthet kan anslås på grunnlag
av maksimal middeldiameter. For en gitt middeldiameter kan maksimal tetthet predikeres med
Reineke’s modell.

5. Bruk av de ulike modellene under
norske forhold
De omtalte modellene for naturlig avgang er
utviklet på bakgrunn av ulike typer datamateriale
og med forskjellige formål. De er derfor egnet for
ulike typer analyser og i forskjellige planleggingssituasjoner. Det er vanlig å skille mellom
planlegging på bestandsnivå og for hele skoger på
eiendoms-, fylkes- eller regionsnivå. Analyser av
skogskjøtselen eller planlegging på bestandsnivå
krever forholdsvis nøyaktige anslag på den
naturlige avgangen. Hvis den naturlige avgangen
over- eller undervurderes vil det påvirke
tilveksten og volumet i bestandet. Ved systematiske over- eller undervurdering vil denne feilen
kunne bli betydelig ved fremskrivninger over lang
tid. Planlegging for hele skoger på eiendoms-,
fylkes- eller regionsnivå stiller andre krav til
modellen som bør brukes. Modellen bør være
representativ for det arealet der den skal benyttes.
Det medfører at modellene bør inkludere både
regulær og irregulær avgang, de bør kunne
benyttes under alle skoglige forhold og ved alle
behandlingsmetoder. De uavhengige variablene i
modellene bør dessuten kunne registreres direkte
eller indirekte ved praktisk skogregistrering (Eid
& Tuhus 2001, Eid & Øyen 2002).
Ved planlegging på eiendoms-, fylkes- eller
regionsnivå bør bestandsmodellen til Eid & Øyen
(2002) eller enkelttremodellen til Eid & Tuhus
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(2001) benyttes. Disse er utviklet for formålet og
er basert på et datamateriale som dekker hele det
produktive skogarealet i Norge. Sammen dekker
modellene alle skogtyper og skogbehandlinger.
Bestandsmodellen bør imidlertid bare brukes i
ensjiktede bestand, mens enkelttremodellen kan
benyttes i både ensjiktede og flersjiktede bestand.
Ved bruk av enkelttremodellen må man forvente
en tilfeldig feil på 20 %. Dette er høyt med tanke
på volum, men er akseptabelt for naturlig avgang
ved langsiktig planlegging fordi undervurdering
av treantallet medfører at volumet av middeltreet
overvurderes og omvendt. Feilen på volumet per
arealenhet blir derfor betydelig mindre enn 20 %
(Eid & Tuhus 2001).
Ved planlegging på eiendoms-, fylkes- eller
regionsnivå kan modellene benyttes både
stokastisk og deterministisk. Weber et al. (1986)
sammenlignet den stokastiske med den deterministiske metoden og fant ingen forskjell på
dem med hensyn til gjennomsnittlige
bestandsverdier. De konkluderte med at det ikke
er noen grunn til å bruke en avstandsuavhengig
enkelttremodell stokastisk når behovet er å finne
gjennomsnittsverdier for bestand. Vanclay (1995)
mener det er fordeler ved deterministiske
metoder hvis ikke brukeren er spesielt interessert
i å studere variasjonen i den naturlige avgangen.
Ved planleggig av skogskjøtselen på bestandsnivå bør imidlertid modellene benyttes deterministisk slik at gjennomsnittsverdier beregnes.
Stokastisk bruk av modellene på bestandsnivå
kan gi ekstreme resultater for det enkelte bestand.
Bestandsmodellene til Øyen (2000) kan benyttes
som et alternativ til Eid & Øyen (2002) i urørte
gran og furubestand. Ved bruk av bestandsmodellen til Eid & Øyen (2002) beregnes den
naturlige avgangen samlet for alle treslag i
bestandet. I blandingsbestand må derfor den
naturlige avgangen fordeles på treslag. Norske
planleggingsverktøy fordeler tilvekst og naturlig
avgang på treslag etter treslagets andel av stående
volum eller treantall ved begynnelsen av tilvekstperioden (Hobbelstad 1988). Denne metoden
forutsetter at alle treslagene har samme
avgangsrate i blandingsbestand, noe som ikke er
tilfelle (Tabell 2). Fridman & Ståhl (2001)
unngikk dette problemet ved å fordele den
naturlig avgangen beregnet for bestandet på
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enkeltrær. Summen av enkelttrærnes volum skal
tilsvare avgangen i bestandet. Hvilke trær som
dør i perioden blir predikert med en enkelttremodell. Metoden forutsetter at data er tilgjengelig på enkelttrenivå.
Modellene til Eid & Tuhus (2001) og Eid & Øyen
(2002) skal inngå som en del av den biologiske
modellen for fremskrivning av skogtilstanden i de
langsiktige prognoseverktøyene AVVIRK 2000
(Eid & Hobbelstad 1999) og GAYA-JLP (Hoen &
Eid 1990, Hoen & Gobakken 1997). For analyser
og planlegging på bestandsnivå kan
bestandsmodellen Bestprog (Blingsmo & Veidahl
1994) benyttes. I denne modellen predikeres
naturlig avgang ved å angi en fast prosent av
treantallet som årlig dør, eller ved S% grenser. For
å beregne volumet av de utgåtte trærne må
middeldiameteren for utgåtte trær angis. Det er i
Tabell 2 sammenstilt ulike middelverdier for
relativ årlig avgang og for diameterforholdet,
d2/d1. Det kan skilles mellom tynnede og urørte
bestand, mellom urørte bestand på Østlandet og
Vestlandet, mellom skogtyper, mellom treslag og
dessuten kan større kalamiteter utelates.
Avviket mellom estimater etter Eid & Øyen
(2002) og Eid & Tuhus (2001) for alle treslag over
skogtype skyldes antagelig forskjeller i datamaterialet. Verdien fra Eid & Øyen (2002) omfatter

bare ensjiktede bestand, mens verdiene fra Eid &
Tuhus (2001) også inkluderer flersjiktede
bestand. Verdiene kan tyde på at den naturlige
avgangen er noe større i flersjiktet enn i ensjiktet
skog. Det fremgår også av Tabell 2 at den naturlige
avgangen er lavere for urørt skog på Vestlandet
enn i skogstrøkene, noe som kan tolkes som at
sterkt oseanisk klima gir lavere avgangsrate. Dette
er tidligere påvist av Frivold (1976).

6. Fremtidige utfordringer
Det er flere modeller å velge mellom for
prediksjon av naturlig avgang under norske
forhold. Et fellestrekk ved alle modellene er at de
må brukes med forsiktighet i skog som er
overholdt lenge utover normal omløpstid. Slik
skog har ofte en økt sannsynlighet for naturlig
avgang fordi trærnes livskraft svekkes med
alderen. Svært gammel skog blir dermed mer
utsatt for skader fra insekter og sopper og
stabiliteten blir dårligere slik at stormskadene
øker. Gammel skog er dårlig representert i
grunnlagsmaterialet for alle de norske modellene,
og modellene fanger derfor i liten grad opp
effekten av svekket livskraft i gammel skog.
Hensynet til biologisk mangfold tilsier at deler av
det produktive skogarealet bør overholdes utover

Tabell 2. Relativ årlig avgang i treantall % og d2/d1-forholdet for ulike treslag, skogtyper, skogbehandlinger og
regioner. Tall i parentes bygger på få observasjoner.
1

2

1treslag med størst andel av volumet definerer skogtypen

2d2/d1 er beregnet i forbindelse med prosjektet Naturlig avgang av trær
og nedbrytning av trevirke i skog, men er ikke publisert.
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normale omløpstider. Analyser av en slik
skogskjøtsel krever at utviklingen i skog som
overholdes kan fremskrives realistisk. Modeller
som tar hensyn til økt risiko for kalamiteter
(stormskader, råte, billeangrep etc.) ved
overholdes av gammel skog bør derfor utvikles.
Inntill slike modeller er utviklet må de nåværende
modellene benyttes, og resultatene tolkes deretter.
Snø og stormskader er kalamiteter som ikke er
begrenset til gammel skog. Modeller som anslår
risikoen for slike kalamiteter vil forbedre fremskrivningene av skogtilstanden ved langsiktige
analyser, og vil være et nyttig hjelpemiddel ved
praktisk skogforvaltning for å bestemme risikoen
for snø- og stormskader på ulike lokaliteter. Slike
modeller er blant annet utviklet i Sverige
(Fridman & Valinger 1997).
Bruk av bestandsmodellen til Eid & Øyen
(2002) vil antagelig medføre systematiske feil på
treslagsammensetningen i blandingsbestand dersom den naturlige avgangen fordeles på treslag
proporsjonalt med treslagets andel av stående
volum eller treantall. Bestandsmodellen bør
derfor videreutvikles slik at avgangen i blandingsbestand fordeles på treslag avhengig av treslagenes evne til å konkurrere under ulike treslagsblandinger.
Sammenhengen mellom S% og maksimal
tetthet er lite studert i Norge. Det kan derfor være
grunn til å undersøke om Reinekes modell med
verdier for q og k beregnet av Øyen (2000)
beskriver maksimal tetthet i skog bedre enn S%.
Verken Reinekes modell eller S % kan beskrive
maksimal tetthet i flersjiktet skog. I følge Tomter
(2000) er 37 % av det produktive skogarealet i
hogstklasse III-V i Norge sjiktet. Økt bruk av
alternative hogstformer vil medføre at skogen
beholder eller utvikler en sjiktet struktur
(Lexerød 2001). Modeller for maksimal tetthet i
sjiktet skog vil være nødvendig for å kunne
gjennomføre realistiske fremskrivninger av
utviklingen i slik skog.

7. Sammendrag
Realistiske fremskrivninger av bestandsutvikling i
skog forutsetter modeller som kan anslå den
naturlige avgangen relativt nøyaktig. For en del
formål har det vært vanlig at den regulære samt
en del av den irregulære avgangen slås sammen,
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selv om separate delmodeller sannsynligvis bør
foretrekkes for biologiske problemstillinger. Når
en modell velges, må den være representativ både
for de skoglige forhold og for de problemstillinger som skal studeres. Det er derfor gitt
anbefalinger om bruksområde og begrensninger
for den enkelte modell. Det kompliserer modellutviklingen at den registrerte naturlige avgangen
ofte inkluderer noe irregulær avgang som er
tilfeldig. I denne artikkelen presenteres både
bestandsmodeller og enkelttremodeller som er
testet på ulike skogforhold, og sterke og svake
sider for den enkelte modellen er diskutert.
Utfordringer i fremtiden er for eksempel, å kunne
tilby en realistisk fremskriving av skogtilstanden
når man ønsker å overholde skogen vesentlig
utover normal omløpstid, å kunne fremskrive
utviklingen i sjiktet skog behandlet med alternative hogstformer, og å kunne tallfeste risikoen
for snø- og stormskader i forskjellige regioner.
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Bruk av modeller for å simulere
utvikling i skog
Tron Eid
Institutt for skogfag, NLH

1. Hvorfor simulere utvikling i skog ?
I skogbruksplanlegging er det viktig å kartlegge
utviklingen i skogen for å få en oversikt over
framtidige ressurser og for å kunne vurdere ulike
behandlingsmuligheter. Ved å simulere framtidig
utvikling i skog er det mulig å skaffe til veie et
objektivt grunnlag for de beslutninger som skal
tas. Prosessen som fører fram til beslutningene er
omfattende og kompleks. Dette er illustrert i Fig. 1.

I første omgang må det defineres en målsetting.
Deretter gjennomføres registreringene som skal
danne basis for analysefasen i planleggingsprosessen. Analysefasen vil bestå i en kartlegging av de
mange ulike produksjonsmulighetene som skogarealet gir. I syntesefasen vurderes disse mulighetene før endelige beslutninger tas ut fra de
målsettinger en måtte ha. Kartleggingen av
produksjonsmulighetene er viktig for at plan-

Målsetting
Ressursgrunnlag
Registrering
Beregningsprogrammer
for framskriving
i skog

Biologiske modeller
for bestandsutvikling
Økonomiske modeller
og økonomisk teori

Analyse
Produksjonsmuligheter
Syntese

Beslutning

Sannsynlig utvikling for
skogtilstand, avvirkning og inntekt.
Lønnsomhet

Figur 1. Planlegging for beslutninger i skog.
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leggingsprosessen skal bli vellykket. For å kartlegge
produksjonsmulighetene trenger en verktøy i form
av beregningsprogrammer som kan simulere
sannsynlig framtidig utvikling for skogarealet,
hvilke avvirknings- og inntektsmuligheter som
finnes, og hvor lønnsomme ulike alternativene er.
Beregningsprogrammene vil for det første
bestå av forskjellige del-modeller som kan
beskrive skogarealenes biologiske utvikling. I
tillegg må de også innholde modeller som kan
beregne økonomiske verdier for de biologiske
ressursene. Hensikten med det foreliggende
arbeidet er å gi en oversikt over de biologiske delmodellene som brukes i slike beregningsprogrammer. Fordi det er svært kompliserte biologiske prosesser som modelleres, vil framskrivningene, og dermed resultatene en forholder
seg til når beslutningene tas, være preget av stor
usikkerhet. Problemer omkring usikkerhet vil
derfor også bli diskutert. Det finnes mye internasjonal litteratur som beskriver modeller for
simulering av utvikling i skog. I det foreliggende
arbeidet fokuseres det på norske forhold. Gode
internasjonale oversikter, med både praktiske og
prinsipielle problemstillinger, er gitt av Vanclay
(1994), Kimmins (1997) og Davis et al. (2001).

2. Biologiske modeller for utvikling
i skog
2.1. Vekstprosesser, skogbehandling og
modellering
Det er mange faktorer som påvirker veksten i
skogen. Det skilles gjerne mellom klimatiske
vekstfaktorer (temperatur, lys og nedbør) og
edafiske vekstfaktorer (jordbunn, bergrunn,
topografi). Veksten hos trær styres av kompliserte
prosesser som foregår gjennom fotosyntese,
vann- og næringstransport og foryngelse. Det er
svært krevende å utvikle modeller som detaljert
beskriver slike prosesser. I modelleringssammenheng blir det derfor ofte gjort en forenkling
ved å dele inn i tre adskillte prosesser (foryngelse,
tilvekst og avgang), som det utvikles separate
modeller for.
I en modell forsøker en å systematisere den
kunnskapen som finnes om en prosess. Modellen
er alltid en forenkling av virkeligheten, og ofte
beskrives bare deler av en prosess eller et system.

Eksempelvis vil en i de fleste tilvekstmodeller
bare predikere tilveksten for stammemassen,
mens tilvekst i bladverk, greiner, eller rotsystem
ikke blir tatt med. En modell kan uttrykkes som
en tabell, som kurver eller gjennom matematiske
funksjoner. Funksjonsformen er nødvendig
dersom en skal utvikle større beregningsprogrammer, mens en modell i form av en kurve eller
tabell pedagogisk kan være et bedre hjelpemiddel
for enklere problemer og beslutninger.
De biologiske modellene kan deles inn i
empiriske modeller og i prosessmodeller. I en
empirisk modell tas det utgangspunkt i historiske
data som samles inn, og det lages en modell på
basisav dette. En typisk empirisk bestandsutviklingsmodell vil være en regresjonsfunksjon der
det inngår et mål for vekst som avhengig variabel,
og ulike størrelser som beskriver egenskaper ved
voksestedet som uavhengige variabler. Formålet
med empiriske modeller vil i første rekke være å
predikere faktisk utvikling i skogen.
Å kartlegge en faktisk utvikling er som regel et
underordnet mål med prosessmodeller.
Hensikten med slike modeller vil mer være å øke
forståelsen for en prosess, eller for sammenhenger mellom ulike prosesser. Utviklingen og
oppbyggingen av slike modeller har ofte et mer
intuitivt preg, der en baserer seg på erfaringer,
kunnskap og logiske sammenhenger, og ikke
direkte bruker et innsamlet datamateriale og
tilpasser modellene til dette. En kombinasjon av
elementer både fra empiriske modeller og
prosessmodeller har gitt opphavet til såkalte
hybridmodeller. En slik modell (Kimmins 1997)
er for tiden under utprøving ved Institutt for
skogfag (ISF).
Alle modellene som omtales i dette arbeidet,
og som brukes i de ulike beregningsprogrammene, er empiriske modeller. I første rekke
er det de eksperimentelle prøveflatene til
Skogforsk (NISK) som er brukt som grunnlagsmateriale i disse modellene. Dette er permanente
prøveflater, noen etablert så langt tilbake som
1920, som blir målt opp med jamne mellomrom
(i gjennomsnitt omtrent hvert 5. år). Materialet
er stort, og omfatter foruten en mengde ulike
lokaliteter og behandlinger fra store deler av
Norge, også mange og intensive registreringer på
hver enkelt flate. Norsk institutt for jord- og

67

Skogskjøtsel for bærekraftig ressursbruk

68

bestå av en stor andel små trær, og forholdsvis få
store trær. For fleraldrede bestand vil gjennomsnittstreet gi en lite presis beskrivelse av
bestandet. I stedet må en basere seg på
individuelle trær, både når en skal beskrive
tilstanden og når en skal lage modeller for
bestandsutvikling.

Ensaldret skog
Tidspunkt 2

Andel trær

Tidspunkt 1

Diameter

Fleraldret skog

Andel trær

skogkartlegging (NIJOS) etablerte i slutten av 80åra et systematisk nett med permanente prøveflater for hele det produktive skogarealet i Norge.
Også disse prøveflatene er tatt i bruk som
datagrunnlag for utvikling av modeller. Fordelen
med et slikt materiale er at det vil sikre representativiteten for det mangfold av skogforhold og
skogbehandling som forekommer i Norge.
Foreløpig er imidlertid materialet begrenset til en
tilvekstperiode (to i deler av materialet), noe som
er en svakhet for modeller som skal beskrive en
langsiktig utvikling.
Bestandsskogbruket med åpne hogster
(snauhogst, frøtrestilling) har dominert de siste
50-60 årene. Dette har medført at større,
sammenhengende arealer er blitt sluttavvirket og
forynget omtrent på samme tid. En slik skogbehandling gir bestand som kan karakteriseres som
ensaldret. Dette betyr at mange av trærne er
omtrent like store og at det er liten spredning
rundt et gjennomsnittstre. Dette betyr også at
bestandet, på ulike tidspunkt, kan beskrives
relativt presist ved hjelp av gjennomsnittstreet, og
treantallet (volum av gjennomsnittstreet multiplisert med treantallet gir totalt volum i
bestandet). Disse forholdene er illustrert til
venstre i Fig. 2, der en ser at endringen mellom
tidspunkt 1 og 2 framkommer ved å "flytte" alle
trærne mot høyre i figuren. På tidspunkt 2 er
gjennomsnittstreet blitt større (større gjennomsnittlig diameter). Samtidig har noen trær gått ut
ved naturlig avgang slik at totalt treantall er blitt
lavere. Det har imidlertid ikke skjedd noen
grunnleggende endringer i fordelingen rundt
gjennomsnittstreet. For bestand med en ensaldret
bestandsstruktur er det derfor forholdsvis enkelt
å utvikle modeller for bestandsutvikling.
Det siste 10-året har det vært satt fokus på
biologisk mangfold i skog, og tiltak for å bevare
dette mangfoldet. Et av tiltakene er i større grad å
satse på ulike typer lukkede hogster. Et eksempel
på slike lukkede hogster er bledningshogst. Ved
bledningshogst, og andre typer lukkede hogster,
vil forholdene i bestandet bli langt mer
kompliserte enn i det tradisjonelle bestandsskogbruket med åpne hogster. Den mest framtredende konsekvensen av en slik skogbehandling er
at bestandene vil få en fleraldret struktur. Som det
framgår av høyre del av Fig. 2 vil et slikt bestand

Uforandret tilstand

Diameter

Figur 2. Dimensjonsfordeling i ensaldret og
fleraldret skog.
Det er også noen andre viktige forskjeller mellom
åpne og lukkede hogster som har stor betydning
når det skal lages modeller for bestandsutvikling.
Dette er illustrert i Fig 3. I ensaldret skog (til
venstre i Fig. 3), med eksempelvis snauhogst,
skjer det radikale endringer. Her blir alt stående
volum som er bygd opp over tid tatt ut i en
omgang. Deretter må en vente et helt omløp,
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Bilde 1. Ensaldret skog.
Foto: Lars Helge Frivold

Bilde 2. Fleraldret skog.
Foto: Toralf Bjelkåsen

Fleraldret skog

Uttak

Uttak

Ensaldret skog

Tid

Stående volum

Stående volum

Tid

Tid
Figur 3. Uttak og stående volum over tid i ensaldret skog og fleraldret skog.

Tid
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mens et nytt volum bygges opp, før neste
avvirkning gjennomføres. Med lukkede hogster
vil uttakene komme med relativt korte
mellomrom (se Fig. 3 høyre del). Det er
forholdsvis lite som tas ut hver gang, og de fleste
trærne i uttaket har store dimensjoner. Mellom
hogstene vil det komme opp nye småtrær,
samtidig som de eksisterende trærne hele tiden
vokser opp i større dimensjoner. I motsetning til
ved åpne hogster, der det skjer radikale endringer
i tilstanden ved slutthogsten, er det ved lukkede
hogster mer stabile forhold i bestandet. Ved
bledningshogst vil det være en tilstand i
bestandet som er tilnærmet uforandret over tid.
Dette gjelder både fordelingen på ulike dimensjoner (Fig. 2) og hvor mye volum som totalt står
i bestandet (Fig. 3).
At bestandsstrukturen og bestandsdynamikken er forskjellig i ensaldret og fleraldret
skog betyr at det også vil være forskjellig
utgangspunkt for utvikling av modeller. Her
skilles det gjerne mellom arealbaserte modeller og
enkelttremodeller. De arealbaserte modellene
egner seg best i ensaldret skog. Disse modellene
karakteriseres ved at hele det aktuelle arealet
framskrives som en enhet. Dette i motsetning til i
enkelttremodeller til bruk i fleraldret skog, der
individuelle trær utgjør den grunnleggende
beregningsenheten, og hvor estimatet for
utviklingen over arealet (bestandet) framkommer
ved å summere den individuelle utviklingen for
alle trær.
Databehovet, og dermed takstkostnadene, vil
variere mye med hva slags modeller som skal
brukes i framskrivningene. I de arealbaserte
modellene forholder en seg til variabler som
beskriver hele det aktuelle arealet, det vil si
gjennomsnittstall for bonitet, alder, diameter eller
høyde. En helt ny dimensjon, i form av variabler
som beskriver individuelle trær (diameter og
høyde), kommer inn når en skal bruke enkelttremodeller. Det kan være aktuelt å beregne slike
variabler, ut fra gjennomsnittstall for bestandet,
ved hjelp av diameter- og høydefordelingsmodeller (Mønness 1982, Holte 1993). Disse
modellene er imidlertid basert på et grunnlagsmateriale fra ensaldret skog, og vil antagelig være
usikre i bruk for fleraldret skog. Dette betyr at en
i mange tilfeller må gjøre registreringer i felt og at
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en dermed må regne med høyere takstkostnader
når enkelttremodeller skal brukes i fram
skrivninger.

2.2. Arealbaserte modeller
Arealbaserte modeller kan deles inn i tre grupper
etter hvilken metode som brukes for
framskrivningene (Tabell 1). Det enkleste er å
predikere volumtilveksten (Tv) direkte. Som regel
vil volum på tidspunkt 1 (V1), og ulike
bestandsvariable (B) inngå som uavhengige
variabler i modellen. Eksempler på viktige
bestandsvariabler er bonitet og alder. Volum på
tidspunkt 2 (V2) beregnes ved å legge tilveksten
til volumet på tidspunkt 1. Denne type modeller
og framskrivningsmetodikk ble tidlig tatt i bruk i
Norge (Delbeck 1965). Nyere modeller av denne
typen (Blingsmo 1988) er implementert i beregningsmodeller. Egne modeller tilpasset kystskogbruket er også utviklet (Øyen & Øen 2001).
En kan også bruke separate modeller for
utvikling av grunnflate og høyde. Grunnflatetilvekst (Tg) og grunnflate på tidspunkt 2 (G2)
beregnes etter samme prinsipp som beskrevet
over for volum. I modellene for høydeutvikling
predikeres ofte høyden på tidspunkt 2 (H2)
direkte uten å gå veien om tilvekst. Volum på
tidspunkt 2 beregnes ved hjelp av
bestandsvolumfunksjoner med grunnflate og
høyde på dette tidspunktet som uavhengige
variabler. Grunnflatetilvekstmodeller har fått
liten utbredelse i Norge, men i Sverige finnes det
mange slike modeller (se for eksempel Agestam
(1985) og Persson (1992)).
Det tredje prinsippet for framskrivninger
baseres på separate modeller for diametertilvekst,
høydeutvikling og avgang. Her brukes "gjennomsnittstreet", beskrevet gjennom variabler for
diameter og høyde, som utgangspunkt i
framskrivningene. Diametertilvekst (Td) og
diameter på tidspunkt 2 (D2), og høyde på
tidspunkt 2, beregnes med separate modeller
etter samme prinsipp som for volum og grunnflate. Treantall på tidspunkt 2 (N2) predikeres
med en avgangsmodell. Her kan både treantallet
på tidspunk1 (N1) og ulike bestandsparametere
inngå som uavhengige variabler. Volumet av
"gjennomsnittstreet" på tidspunkt 2 (v2) beregnes
ved hjelp av volumfunksjoner for enkelttrær, og
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totalt volum på dette tidspunktet finnes med å
multiplisere volumet av "gjennomsnittstreet" med
antall trær. Dette prinsippet for fram- skrivning blir
brukt i beregningsprogrammene BESTPROG,
AVVIRK-2000 og GAYA-JLP (se avsnitt 3.1).

Slike modeller er derfor lite aktuelle for praktisk bruk.
I distanseuavhengige modeller relateres konkurranseforholdene for det enkelte tre til et eller
annet gjennomsnittstall for bestandet. Det
relative forholdet mellom diameteren på det

Tabell 1. Arealbaserte modeller.

2.3. Enkelttremodeller.
På samme måte som for de arealbaserte
modellene, kan enkelttremodellene ta utgangspunkt i at en predikerer volumtilveksten direkte.
Den viktigste forskjellen er da at en beskriver
både volumet i og volumtilveksten for
individuelle trær. I de fleste tilfellene med framskrivninger basert på enkelttremodeller, brukes
det imidlertid egne modeller for grunnflatetilvekst eller diametertilvekst i kombinasjon med
modeller for høydeutvikling og avgang. En
typisk enkelttremodell for diametertilvekst (Td)
har følgende form;
Td= f(d1, K1, B1),
der d1 er treets diameter på tidspunkt 1, K1 er en
indeks som beskriver konkurranseforholdene til
treet, og B1 er ulike variabler som beskriver
bestandet (eksempelvis treantall pr. ha og
treslagsfordeling) og voksestedet (eksempelvis
bonitet).
Treets konkurranseforhold beskrives gjennom
en konkurranseindeks, og enkelttremodellene kan
klassifiseres ut fra om denne konkurranseindeksen er distanseuavhengig eller distanseavhengig. I distanseavhengige modeller tas det
hensyn til hvordan hvert enkelt tre er lokalisert i
forhold til andre trær i bestandet. Dette betyr at
datainnsamlingen blir svært krevende og kostbar.

aktuelle treet og gjennomsnittsdiameteren i
bestandet (d/D) er et eksempel på en
distanseuavhengige konkurranseindeks. Til tross
for at distanseuavhengige konkurranseindekser
ikke gir noen spesifikk informasjon om det
enkelte tres lokalisering i forhold til nabotrærne,
har de vist seg svært effektive som forklaringsvariabler i enkelttremodeller.
I Norge har en først de seneste årene begynt å
arbeide med modeller for tilvekst og avgang hos
enkelttrær. I en del av disse arbeidene, som
omfatter modeller for tilvekst (Øyen &
Andreassen 2001) og avgang (Eid & Tuhus 2001),
er det tatt utgangspunkt i de permanente prøveflatene registrert av NIJOS (se avsnitt 2.1). Både
tilvekstmodellene og avgangsmodellene har
avstandsuavhengige konkurranseindekser som
uavhengige variabler. Det er også utviklet tilvekstmodeller for enkelttrær tilpasset fjellskoghogst
(Nilsen 2001). Enkelttremodeller for innvekst/
rekrutteringsfasen er foreløpig ikke utarbeidet.
Sammenlignet med Norge er det i andre land
de siste 30-40 årene arbeidet mye mer med
modeller for enkelttrær (se for eksempel Vanclay
1994). Dette har antagelig sammenheng med at
de de grunnleggende økologiske forutsetningene
i mange land er helt forskjellig fra i Norge, og at
det er andre tradisjoner for skogbehandling. Også
i Sverige og Finland er det imidlertid utviklet
modeller for enkelttrær som er tatt i bruk
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i beregningsmodeller. Eksempler er HUGIN i
Sverige (Lundström & Söderberg 1996) som
bruker enkelttremodeller utviklet av Söderberg
(1986), og MELA i Finland (Lappi 1992, Siitonen
1993) som bruker enkelttremodeller utviklet av
Hynynen (1995). Det er verdt å merke seg at
Holte & Solberg (1989) testet de svenske enkelttremodellene til Söderberg (1986) på et datamateriale fra Norge, og konkluderte med at de
fungerte tilfredsstillende også under norske
forhold.

3. Beregningsprogrammer
3.1. Eksisterende programmer og bruk
av biologiske modeller
Framskrivning av utviklingen i skog har lange
tradisjoner i Norge. De første produksjonstabellene ble laget i 1941 (Langsæter 1941). I 60-åra
utviklet Nersten (1965) og Nersten & Delbeck
(1965) metoder for prognoser på skognivå. De
første EDB-programmene for langsiktig prognoser i skog (Gotaas 1967, Hobbelstad 1979,
1981) var basert på metodikken utviklet i 60-åra.
I forbindelse med utviklingen av tilvekstfunksjoner i 70-åra (Braastad 1975, 1977, 1980)
ble det også laget programmer for simulering av
utviklingen i skogbestand.
BESTPROG (Blingsmo & Veidahl 1994),
AVVIRK-2000 (Eid & Hobbelstad 1999, 2000) og
GAYA-JLP (Hoen & Eid 1990, Lappi 1992, Hoen
& Gobakken 1997), er modeller for langsiktige
analyser i skog som brukes i dag. BESTPROG er
laget for analyser på bestandsnivå, og er ment å
være et hjelpemiddel for beslutninger om
bestandsbehandling. Programmet gir brukeren
gode muligheter til å sette egne forutsetninger, og
det er lagt stor vekt på økonomiske beregninger.
AVVIRK-2000 og GAYA-JLP er først og fremst
utviklet for analyser på eiendomsnivå eller for
større skogområder. Programmene gjør biologiske
og økonomiske framskrivninger, og egner seg
både som hjelpemiddel for å ta strategiske beslutninger på skognivå, og som verktøy for
konsekvensanalyser. Begge programmene produserer resultater på bestands- og skognivå.
AVVIRK-2000 er et simuleringsprogram, der en
må gjøre gjentagne beregninger med ulike forutsetninger, og på denne måten arbeide seg fram til
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en løsning som passer for den målsettingen en
har for skogen. GAYA-JLP bruker simuleringer
for å beregne mange ulike behandlingsprogrammer for hvert enkelt bestand i skogen, og
lineær programmering for å finne den optimale
løsningen på skognivå ut fra en gitt målsetting.
Selv om BESTPROG, AVVIRK-2000 og GAYAJLP baseres på litt forskjellige teknikker og har
noe forskjellige formål når det gjelder bruk, er
metodikken som brukes for å beskrive den biologiske utviklingen omtrent den samme. Alle
del-modeller som brukes i programmene er
arealbaserte (se avsnitt 2.2). Utviklingen i
planleggingsperioden er avhengig av tilstanden i
skogen, tilveksten i de ulike periodene og de tiltak
som gjennomføres. Fig. 4 viser prinsippet for
hvordan skogen framskrives i programmene.
Figuren er basert på framskrivninger med
AVVIRK-2000, der planleggingsperioden på 100
år blir delt opp i 10 like lange perioder.
I første omgang blir framskrivningene gjort
for en 5-årsperiode, altså til midt i første 10årsperiode. Her blir tilstanden oppdatert, og det
blir gjennomført tester på ulike tilstandsvariabler
med tanke på om og hvordan et eventuelt tiltak
skal gjennomføres. Etter eventuelle tiltak blir
tilstanden på ny oppdatert, og en framskrivning
for en ny 5-årsperiode gjennomføres. Denne
prosedyren gjentas for alle ti 10-årsperioder.
Også de ulike biologiske del-modellene som
brukes i prognoseprogrammene er omtrent de
samme (Tabell 2). Dynamikken i framskrivningen tar utgangspunkt i "middeltreet", definert
ved grunnflatemiddeldiameter (Dg) og grunnflateveid middelhøyde (HL), og treantallet pr. ha
(N). Grunnflatemiddeldiameter og treantall blir
som regel ikke registrert i vanlige skogbruksplantakster. Det er derfor utviklet funksjoner der disse
variablene kan predikeres ut fra andre data som
er tilgjengelige fra slike takster (Eid 2001).
For et bestand i hogstklasse III-V er framskrivningene basert på "middeltreet", og treantallet.
Ut fra dette finner en utviklingen for volumet. De
viktigste elementene i disse fram- skrivningene er
diametertilvekstfunksjoner (Blingsmo 1984),
høydeutviklingsmodeller (Tveite 1967, 1976, 1977,
Braastad 1977 og Strand 1967) og en modell for
naturlig avgang (Braastad 1982).
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Figur 4. Bestandsutvikling og beregningsmetodikk.
Det brukes separate diametertilvekstfunksjoner for gran, furu og bjørk, og uavhengige
variabler for å finne diametertilvekst (Td) er
grunnflatemiddeldiameter (Dg), brysthøydealder
(T1.3), overhøyde (H0), bonitet (H40) og treantall
pr. ha (N). Tilvekstfunksjonene er basert på at
trærne er jevnt fordelt utover arealet. I praksis vil
en imidlertid alltid ha en ujamn fordeling.
Braastad (1983) beregnet effekten av dette i glisne
granbestand, og kom fram til en reduksjonsfaktor
for diametertilvekst (ITred) når treantallet var
under 2000 pr. ha i etableringsfasen. Reduksjons-

faktoren er utviklet for granbestand, men brukes
også for furu- og lauvbestand.
Ny middelhøyde finnes ved å beregne overhøyden ved den angitte alderen, og deretter
beregne differansen mellom overhøyde og
middelhøyde. Også her brukes det separate
funksjoner for gran, furu og bjørk. Uavhengige
ariabler for å finne overhøyde (H0) er brysthøy
dealder (T1.3) og bonitet (H40), og uavhengige
variabler for å finne middelhøyde (HL) er
overhøyde (H0), treantall (N), grunnflate (G) og
grunnflatemiddeldiameter (Dg).

Tabell 2. Biologiske modeller for bestandsutvikling.
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Bilde 3. Modellering av naturlig avgang er preget av stor usikkerhet. Foto: Lars Helge Frivold
Det er utviklet et fullstendig sett med biologiske
modeller for simulering av utviklingen for osp
(Opdahl 1992). Disse er foreløpig bare implementert i GAYA-JLP. I AVVIRK-2000 og
BESTPROG forutsettes all lauvskog å utvikle seg
som bjørk. Dette gjelder både diametertilvekst og
høydeutvikling.
I perioder der det ikke foretas aktiv tynning
beregnes avgang (Navg), det vil si en reduksjon av
treantallet. Avgangen er basert på Braastad
(1982). Nye avgangsmodeller beregnet på
ensaldret skog er nå utviklet av Øyen (2000) og
Eid & Øyen (2002).
Ved beregning av middeltreets volum (v)
benyttes grunnflatemiddeldiameter (Dg) og
grunnflateveid middelhøyde (HL) som inngang i
funksjoner av Vestjordet (1967), Brantseg (1967)
og Braastad (1966). Erfaringsmessig vil dette
middeltreet få et noe høyere volum enn volummiddeltreet. Dette blir det imidlertid korrigert
for ved å redusere grunnflateveid middelhøyde
(Braastad 1974, 1980). Bestandets volum pr. ha
(V) finnes ved å multiplisere middeltreets volum
med treantall pr. ha (N).
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For ung skog, og ny skog som etableres etter
sluttavvirkning på basis av forutsetninger for
treantall, treslagsfordeling og ventetid, blir det
gjort
framskrivninger
ved
hjelp
av
høydeutviklingsmodellene fram til overhøyden
når omtrent 10 meter. Ved denne høyden
etableres en startgrunnflate (Braastad 1975, 1977
og 1980). På basis av treantall og grunnflate
beregnes bestandets middeldiameter, og bestandsutviklingen blir fra da av gjennomført som
beskrevet over for hogstklasse III-V.

3.2. Usikkerhet og feil
Beregningsprogrammene er satt sammen av
mange biologiske del-modeller som hver for seg
har sitt formål. Å velge de rette del-modellene, og
å sette de sammen slik at det blir "balanse"
mellom de ulike delene, er en stor utfordring i
arbeidet med å utvikle prognoseprogrammene.
For mange av del-modellene, der det kan ligge
flere årsverk bak av forskning, vil en være rimelig
sikker på at de holder den kvalitet som er
ønskelig. For andre deler, som kanskje er like
viktig for resultatet, må en nøye seg "del-
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modeller" som for en stor del er basert skjønnsmessige avveininger. Når en så i tillegg vet at det
alltid er feil knyttet til variabler som beskriver
starttilstanden (taksten), er det liten tvil om at det
er stor usikkerhet knyttet til framskrivninger i
skog.
Del-modellene (tilvekstmodeller, avgangsmodeller) brukes deterministisk. Det vil si at de
brukes som om usikkerhet ikke eksisterer. Det
blir bare beregnet ett utfall i framskrivningene, og
dette er lik forventningen (det mest sannsynlige
resultatet). En vet imidlertid at skog ikke
alltid utvikler seg som forventet, og det forekommer tilfeldige avvik. Figur 5 illustrerer
hvordan dette vil kunne slå ved framskrivning av
volum i et bestand.
Som en ser av figuren blir ikke volumet oppgitt
med et bestemt tall, men som fordelinger rundt et
gjennomsnitt. Alle utfall (volum) innenfor denne
fordelingen har en viss sannsynlighet. Utfallet
med størst sannsynlighet vil være lik forventningen (de høyeste punktene på fordelingskurvene). Denne forventningen er altså lik
det resultatet en får i framskrivningen når
modellene brukes deterministisk. At det i figuren
allerede på tidspunkt t1 er variasjoner rundt et
gjennomsnitt, illustrerer at det også kan være feil
inne i bildet før framskrivningene begynner. I
dette tilfellet betyr det at det er usikkerhet
(tilfeldige feil) knyttet til taksten som beskriver
skogtilstanden i utgangspunktet.
Ofte har feil en tendens til å bli forsterket over
tid. Utslagene kan etter hvert bli ganske store med
den tidshorisonten en har ved produksjon av
skog. Også dette framgår av Figur 5, der en ser at
jo lengre tid det går, jo større blir variasjonen
rundt forventningsverdien (flatere fordelingskurver).

Figur 5. Usikkerhet i framskrivninger.

Under forutsetning av at det ikke forekommer
systematiske feil, vil problemene omkring
usikkerhet være vesensforskjellig avhengig av om
en opererer på bestandsnivå (BESTPROG) eller
på skognivå (AVVIRK-2000 og GAYA-JLP). Når
det gjøres en framskrivning for ett bestand, vil
"riktig" resultat godt kunne ligge i utkanten av de
fordelingene en ser i Fig. 5, selv om sannsynligheten er størst for at det er lik forventingsverdien. Dette er det viktig å ta innover seg
når beslutningene tas. Ved analyser for en skog vil
en ha samme problem for enkeltbestand, men
med tilstrekkelig mange bestand, vil en på
skognivå kunne få et resultat som er "riktig" fordi
feilene på bestandsnivå opphever hverandre.
At en går helt fri for systematiske feil, enten det
gjelder beskrivelsen av skogtilstanden i
utgangspunktet (taksten), eller i bruken av de
ulike
del-modellene
som
brukes
i
framskrivningene, er imidlertid svært lite
sannsynlig. I framskrivningene vil det ofte
forekomme, enten i enkeltbestand eller for større
områder, at skogtilstanden eller skogbehandlingen fører til at det må opereres i utkanten eller
også utenfor grunnlagsmaterialet som delmodellene er konstruert for. I slike tilfeller vil
systematiske feil lett kunne oppstå.
Grunnlagsmaterialet i de ulike bestandsutviklingsmodellene som brukes i beregningsprogrammene (Tabell 2) kommer som tidligere
nevnt fra Skogforsk’s produksjonsundersøkelser.
Hoveddelen av dette materialet er samlet inn i
sentrale skogstrøk på Østlandet og i Trøndelag.
Data fra Vestlandet er generelt dårlig representert.
Dette betyr antagelig at prognosene er mer usikre
der enn i resten av landet. Grunnlagsmaterialet
inneholder også få arealer der skogen er
overholdt utover «vanlig» hogstmodenhetsalder.
I tillegg er det også få arealer som har stått urørt
over lang tid. I en balansekvantumsberegning,
eller i andre tilfeller med restriksjoner på
avvirkningen, vil en ofte måtte overholde
bestandene langt utover «vanlig» hogstmodenhetsalder. I slike tilfeller vil det være stor
usikkerhet knyttet til framskrivningene, både for
tilvekst og avgang. Det er også grunn til å peke på
at det eksisterer usikkerhet ved tynningsinngrepet, og hvilket tilvekstforløp en får like etter
en tynning. Her vil ulike tilvekstmodeller kunne
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gi noe avvikende resultater, og konklusjoner med
hensyn på eksempelvis lønnsomhet i tynninger
kan endres som følge av dette (Eid & Eriksson
1991, Pettersen 1997). At alt lauv forutsettes å
utvikle seg som bjørk er også noe som bidrar til
usikkerhet i prognoser, og som selvfølgelig
forsterkes med økende innslag av andre
lauvtreslag enn bjørk i det aktuelle området.
I den senere tid har det vært en del kritikk mot
prognoser generelt, og mer spesielt, mot det
balansekvantumet som ofte beregnes i slike
prognoser. Denne kritikken har framkommet
fordi en i nyere beregninger, basert på nye takster,
har kommet fram til balansekvanta som til dels
har vært mye lavere enn i tilsvarende beregninger
som ble gjennomført tidligere for samme
området. Dette strider mot hovedprinsippet ved
balansekvantumstankegangen, der målsettingen
er å finne et høyest mulig avvirkningsnivå gitt at
en i framtida aldri skal måtte gå ned i avvirkning.
Det kan være mange årsaker til at en ser slike
eksempler. At nedgangen i balansekvantum alene
skyldes feil i selve metodikken rundt prognoser og
balansekvantumsberegninger er imidlertid
tvilsomt. Selv med den usikkerhet som er knyttet
til bestandsutviklingsmodellene er det lite som
tyder på at disse modellene har hatt avgjørende
betydning for problemene som har oppstått.
Eksempelvis konkluderer Braastad & Tveite
(2000) med, på basis av forsøk med gran, at
diametertilvekstmodellene
og
bonitetsfunksjonene (høydeutvikling) som brukes i
dagens prognoseverktøy stemmer "rimelig bra"
med det som ble observert i forsøket. I en del
tilfeller kan nedgangen i balansekvantum skyldes
at selve takstgrunnlaget har vært feil. Systematiske feil for volum, bonitet eller alder i
størrelsesorden 10-20% på skognivå forekommer
relativt ofte (Eid & Næsset 1998, Eid 2000). Slike
feil vil selvfølgelig føre til en nedgang i balansekvantum når dette beregnes på et senere
tidspunkt, og når det nye takstgrunnlaget ikke
har slike systematiske feil.
I de fleste tilfeller er imidlertid den mest
sannsynlige årsaken til nedgangen i balansekvantum at de forutsetningene som er gjort i
beregningene ikke er fulgt opp i praksis. Dette
kan være forutsetninger om hvilke arealer som
skal være med prognosegrunnlaget, og det kan
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være forutsetningen for selve skogbehandlingen i
det enkelte bestand.
For det første er det antagelig tatt med for
store arealer i selve prognosegrunnlaget. Dette
kan gjelde arealer som egentlig er 0-områder på
grunn av tilgjengelighet og bestokning. Når slike
arealer er med i prognosegrunnlaget, mens en i
praksis ikke avvirker på arealene, vil
nødvendigvis kvantumet på sikt gå ned. At det i
Norge eksisterer betydelige arealer som ikke er
lønnsomme å avvirke, er blant annet
dokumentert av Hoen et al. (1998). Et annet
forhold som kan ha en tilsvarende effekt er en
undervurdering av impedimentprosenten.
Dersom det er registrert en impedimentprosent
for et bestand, vil dette bli fratrukket bestandsarealet, og prognosegrunnlaget blir «riktig».
Undersøkelser (Eid 1992, 1995) tyder imidlertid
på at fastsettelsen av impedimentprosenten i en
del tilfeller har blitt noe lettvint behandlet, og at
en dermed har kjørt prognoser basert på et for
stort produktivt areal.
Forutsetningene for skogbehandling som
gjøres i en prognose er selvfølgelig helt
avgjørende for resultatene en får av prognosen.
Videre er oppfølgingen av forutsetningene i
praksis helt grunnleggende for om prognose og
virkelighet over tid vil stemme over ens. Antagelig
er mangelen på samsvar mellom forutsetninger
og faktisk gjennomføring i mange tilfeller den
viktigste årsaken til nedgangen i balansekvantum
en har sett eksempler på. I prognoser som ble
gjort for 20-30 år siden ble det forutsatt svært
mange tynninger. I praksis har en i denne
perioden gjennomført lite tynninger, og det aller
meste av kvantumet er tatt ut som
sluttavvirkninger. Gjennomført over tid vil dette
selvfølgelig føre til at avvirkningskvantumet må
gå ned.

4. Framtidige tilpasninger
Selv om det har vært mye oppmerksomhet rundt
alternativ skogbehandling og ulike typer
gjennomhogster, vil bestandsskogbruket være
viktig for store deler av de produktive skogarealet
i Norge også i framtida. Dette betyr at det fortsatt
vil være behov for testing av eksisterende
modeller og utvikling av nye modeller som er
tilpasset et slikt skogbruk. Med bakgrunn i den
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diskusjonen som har vært omkring prognoser og
usikkerhet vil en slik testing og videreutvikling
være viktig for alle faser i bestandets liv. Dette
gjelder selvsagt tilvekstfasen, men også både
rekrutteringsfasen og i avgangsfasen. For rekrutteringsfasen mangler en helt modeller som
beskriver sammenhenger mellom treantall,
treslagsfordeling og ventetid på den ene side, og
egenskaper ved det aktuelle voksestedet (bonitet,
vegetasjon, osv.) på den andre side. Når det
gjelder avgangen er det svært viktig å få mer
kunnskap, og aller helst biologiske modeller, for
tilfeller der en overholder skogen langt utover
biologisk hogstmodenhet. Slik overholdelse av
gammelskog er ikke bare aktuelt i tradisjonelle
avvirkningsberegninger, der et jamt kvantum
over tid (eksempelvis balansekvantum) er en del
av målsettingen, men også for prognoser med
fokus på biologisk mangfold, der målsettingene
og tiltakene ofte er knyttet til gammelskog og
overholdelse av denne.
De største utfordringene framover, både når
det gjelder biologiske del-modeller og beregningsverktøy, vil antagelig komme ved modelleringen av gjennomhogster. Med utgangspunkt i
arbeidene omkring enkelttremodeller som er på
gang (se avsnitt 2.3), har en nå et utgangspunkt
for det modellapparatet som kreves for å gjøre
biologiske framskrivninger basert på enkelttrær.
Det vil også være naturlig å følge opp biologiske
framskrivninger basert på enkelttrær med
tilsvarende økonomiske beregninger. For
bruttoverdiberegninger er det utviklet enkelttremodeller for gran, furu og bjørk i ensaldret
skog (Blingsmo & Veidahl 1992, Gobakken 2000).
Dersom det er store forskjeller i kvalitet mellom
ensaldret og fleraldret skog vil det også være
behov for modeller som fanger opp dette. Når det
gjelder driftskostnader er det utviklet og testet et
sett med modeller for enkelttrær tilpasset ulike
hogstformer med mekanisert drift (Brunberg et
al. 1989, Dale et al. 1993, Dale & Stamm 1994,
Dale & Kjøstelsen 1995, Eid 1998).
Det ligger altså til rette for å lage et simuleringsprogram basert på biologiske modeller for
enkelttrær. En slikt verktøy vil både være nyttig
for å lære noe om de mer grunnleggende biologiske prosessene ved gjennomhogster, og den vil
være nødvendig for å lage realistiske prognoser,

og dermed for å kartlegge konsekvenser for
avvirkning og lønnsomhet for en skogbehandling
der gjennomhogster antagelig kommer til å få økt
betydning.
Det er mange og store utfordringer i vente ved
utviklingen av et slikt verktøy. Ikke minst gjelder
dette beskrivelsen av skogtilstanden i utgangspunktet. En verktøy basert på biologiske og
økonomiske del-modeller for enkelttrær krever
også informasjon på enkelttrenivå. Både
metodiske og kostnadsmessige spørsmål omkring
hvordan en skal skaffe slik informasjon til veie må
løses for at en slik beregningsmodell skal kunne
få større praktisk betydning.
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1. Innledning
Målet med denne artikkelen er å gi et innblikk i
prosessen frem til dagens krav til skogbruket og
vise hvordan nye retningslinjer og ønsker kan
påvirke forvaltning av skog. I dag legges stor vekt
på å drive et bærekraftig skogbruk. Dette gjelder
ikke bare virkesproduksjon, men også verdier
som kulturminner, biologisk mangfold og andre
miljøgoder, landskapets utseende, samt
muligheter for rekreasjon, fysisk trening, naturopplevelse, turisme, jakt og fiske. Skog skal
beskytte mot klimatiske påvirkninger og forurensninger av forskjellige slag, stabilisere og bevare
kvaliteten av grunnvann og binde karbondioksid.
En bærekraftig utvikling ble definert, av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling i 1987
(Brundtland-kommisjonen), som en utvikling
som sikrer behovene til dagens befolkning uten at
det går på bekostning av framtidige generasjoners
behov (les; behovsdekning).
Gjennom flere hundre år har det vært truffet
politiske vedtak med tanke på å beskytte produksjonen av tømmer og enkelte viltarter. Siktemålet
var en bærekraftig bruk av disse ressurser. I dag
har skogbruket faglig ansvar også for andre
kommersielle og ikke-kommersielle verdier i
skog. Skogbruksbetegnelsene har derfor variert
det siste tiåret mellom flerbruk, flerbruk av skog,
flersidig skogbruk, skogbruk med flerbrukshensyn, bærekraftig skogbruk og bærekraftig
bruk av skog. Den sistnevnte dekker best i dagens
situasjon, fordi uttrykket «bærekraftig» stemmer
med de overordnede politiske mål, samtidig som
«bruk av skog» omfatter alle de funksjonene vi
ønsker å forvalte. Uttrykket "skogbruk" kan lett
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tolkes som ren tømmerproduksjon. Det har lenge
vært en synkende realavkastning av tømmer
samtidig med et økende marked for andre naturprodukter. Alle salgbare og ikke-salgbare verdier i
utmark må tas med i vurderingen av om en
utvikling er bærekraftig.

2. Historikk
Skogbruksloven
For å forstå dagens situasjon, kan det være nyttig
å se på utviklingen de siste 25 årene. Lov om
skogbruk og skogvern ble revidert i 1976 og målet
i paragraf 1 ble da at skogen skal:
z gi et tilfredsstillende resultat for næringens
utøvere
z sikre en effektiv og jevn råstofftilførsel til
industrien
z sikre skog som rekreasjonskilde, som viktig del av
landskapsbildet, som livsmiljø for dyr og planter
og som område for jakt og fiske.
I forbindelse med flerbruksplanen for Oslo
kommuneskoger ble det bekreftet fra Landbruksdepartementet at disse målene er sideordnede.
Skogen kunne derved drives med prioritering av
det siste punktet på bekostning av virkesproduksjonen.

FN-konferansen om miljø og utvikling
Under FN-konferansen om miljø og utvikling i
Rio de Janeiro i 1992 ble det enighet om en
konvensjon om bevaring av biologisk mangfold
gjennom en kombinasjon av vern og bærekraftig
bruk (Utenriksdepartementet 1993). Et hovedbudskap var det biologiske mangfoldets
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betydning for bevaring av biosfærens livs-opprettholdene systemer og samfunnsmessige, økonomiske og estetiske verdier (Agenda 21). Konvensjonen poengterer at hvert enkelt land har
suveren rett til å utnytte sine egne ressurser og
velge nasjonale løsninger.

Ministermøtet om beskyttelse av skoger
i Europa
Ministermøtet, i Helsinki i 1993, om beskyttelse
av skoger i Europa, fulgte opp FN-konferansen i
Rio med å definere en bærekraftig forvaltning av
skog slik: "Stell og forvaltning av skog og skogarealer på en slik måte at biologisk mangfold,
produktivitet, regenerasjonskapasitet og vitalitet
opprettholdes, samtidig som skogens potensiale
for å oppfylle, nå og i framtiden, relevante økologiske, økonomiske og sosiale funksjoner bevares.»
(Ministry of Agriculture and Forestry of Finland
1993). Etter diverse møter i ettertid er dette spesifisert som følger:
z bevaring og utvikling av skogressursene og
deres bidrag til den globale karbonbalansen
z bevaring av økosystemets sunnhet og
vitalitet
z bevaring og utvikling av skogens produktivitet (tømmer og andre produkter)
z bevaring, vern og utvikling av det biologiske
mangfoldet
z bevaring og utvikling av skogens
beskyttende funksjoner
z bevaring av skogens andre økonomiske og
sosiale funksjoner og forhold.

Nasjonal handlingsplan
For Norges vedkommende er konvensjonen fulgt
opp med en nasjonal handlingsplan om bevaring
og bærekraftig bruk av biologisk mangfold
(Miljøverndepartementet 1997). Denne dekker
alle samfunnets sektorer. I tillegg kommer en
nasjonal plan for overvåking og rapportering av
det biologiske mangfoldet. I den nasjonale
handlingsplanen ønsker Regjeringen å sikre;
z et representativt utvalg av alle naturtyper,
samt de større sammenhengende, urørte
naturområdene
z et bredest mulig mangfold i kulturpåvirkede
miljøer
z levedyktige bestander av alle kjente og

Bilde 1. Orkideen marisko har nasjonal vernestatus og kan lett konkurreres ut av busker og
trær. Foto: Knut Solbraa
naturlig forekommende arter av virveldyr,
høyere planter og endemiske arter
z et bredt og representativt utvalg av arter
innen grupper av virvelløse dyr, laverestående
planter (lav, moser og alger), sopp og mikroorganismer bl.a. med vekt på samfunnsmessige
og økologisk viktige arter
z den genetiske variasjonen innen og mellom
bestander hos truede, sårbare, utnyttbare og
dyrkede arter.
Det er grunn til å merke seg at det settes et klart
skille mellom virveldyr, høyere planter og
endemiske arter og resten av artsmangfoldet. Det
er ikke påvist endemiske arter i norsk skog.

Skogmeldingen
I Landbruksdepartementets melding «Verdiskaping og miljø - muligheter i skogsektoren»
fremstilles Regjeringens skogpolitiske mål slik:
«Regjeringen vil føre en aktiv nasjonal
skogpolitikk for å styrke skogens bidrag til velferd
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for befolkningen, mer bærekraftig produksjonsog forbruksmønstre og levende bygder. Regjeringen vil fokusere på de mulighetene som ligger
i skogsektoren, der målene er at:
z verdiskapingen fra skogbaserte næringer
skal økes
z skogsektoren skal bidra til å løse viktige
miljøoppgaver.»
Meldingen viser til at en "Bærekraftig produk
sjon forutsetter integrering av miljøhensyn i hele
verdikjeden – fra produksjon av råvarer, til
materialbearbeiding og industriell produksjon,
produktutvikling, distribusjon, salg – og dokumentasjon av produkters livsløp."(Landbruksdepartementet 1998). Videre pekes på at
skogbrukets virkning på karbondioksidkonsentrasjonen i luft er tredelt. Trær binder denne
gassen under vekst, bruk av trevirke til brensel
reduserer utslipp fra fossilt brensel, og tre kan
brukes i stedet for andre materialer som
produseres med store karbondioksidutslipp.
Departementet har foretatt forandringer
innen regelverk og tilskuddsordninger for å
tilnærme disse til prinsippene om bærekraftighet.
En ny skogbrukslov skal utarbeides innen 2003.

Innspill fra organisasjoner
I tillegg til de politiske vedtakene, har andre interessenter arbeidet for miljøtilpasninger innen
skogbruket. Påvirkninger fra enkeltpersoner og
frivillige organisasjoner, særlig friluftsorganisasjonene, var sterk fra rundt 1970-tallet i
Oslomarka. På 1980-tallet sluttet naturvernet seg
til med skarp kritikk av skogbruket. Siste Sjanse
startet arbeidet med å utvikle et system for
påvisning av nøkkelbiotoper ved hjelp av indikatorarter (nå signalarter) i 1992 (Håpnes &
Haugan 1993). Også utenlandske organisasjoner
har stilt kritiske spørsmål til forvaltningen av
norsk skog, og krever at trebaserte produkter skal
fremstilles av råstoff fra et bærekraftig skogbruk.
De mest markerte innspillene kom her fra
Springer Verlag til Norske Skog i 1993/94, og i
forbindelse med møbelproduksjon i Storbritannia. Dette er fulgt opp med krav om at råstoff
skal komme fra sertifiserte skoger som drives
etter vedtatte standarder.

82

Levende skog
Slike krav førte til at skognæringen startet
prosjektet Levende Skog i 1995 i samarbeide med
Landbruksdepartementet og en rekke institusjoner og organisasjoner, blant annet på
frilufts- og naturvernsiden. Målet var todelt; både
å komme frem til standarder for et bærekraftig
skogbruk i forståelse med de berørte organisasjonene og å kunne dokumentere at det norske
skogbruket etter hvert er bærekraftig. I mars 1999
kom delprosjekt 2 med sin standard på 23
punkter (Levende Skog 1999). Mange av disse
bekrefter anbefalt praksis gjennom mange år.
Standardene inneholder også viktige, nye
elementer utarbeidet gjennom en felles forståelse
mellom de forskjellige aktører innen et
bærekraftig skogbruk. Viktige, nye elementer er:
z vern av nøkkelbiotoper, urskoglignende
områder, brannpåvirket skog, livsløpstrær,
døde trær, naturopplevelse og muligheter for
friluftsliv
z prioritering av naturlig foryngelse
z bevaring av kantsoner og skogbryn
z begrensninger for skogreising, treslagsskifte,
bruk av fremmede treslag, grøfting og
ugrassprøyting
z utbedring av hjulspor
z minst 10 % lauvtrær på eiendomsnivå og på
skogreisingsarealer
Et krav om minst 10 % lauvtrær er neppe
problematisk i norsk skog, så lenge det ikke tolkes
som 10 % på bestandsnivå. Denne andelen er
vesentlig for liten til å gi gode forhold for mange
lauvtreavhengige arter. Biologisk sett er det derfor
en fordel med enkelte lauvtredominerte bestand,
der det passer med slike treslag, eventuelt
kombinert med en mindre andel lauvtrær enn
10 % i bestand som passer best for bartrær. Bare
tilnærmet rene lauvtrebestand vil gjøre det mulig
med aktiv kvalitetsskjøtsel av lauvskog.

Sertifisering
Dagens sertifisering av skogbruket i Norge skjer i
hovedsak gjennom skogeierorganisasjonene på
lokalt plan. Det inngås en skriftlig avtale mellom
vedkommende forening og hver enkelt grunneier
for å sikre gjennomføring av norsk lovverk og
Levende Skogs standarder for et bærekraftig
skogbruk. For hvert enkelt driftsområde lages en
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Miljørapport med forslag om hogstform og
foryngelsesmetode, samt registreringer av
nøkkelbiotoper, nøkkelelementer, kulturminner
og andre bevaringsverdige miljøverdier før hogst.
Etter hogst noteres hvilke metoder som er
benyttet, om relevante hensyn er ivaretatt, og om
det er sporskader som må utbedres eller avfall
som må fjernes. Systemet overvåkes av nøytrale
instanser, og eventuelle avvik fra standardene må
forbedres. Både enkelte drifter og eiendommer
blir regelmessig tatt ut for revisjon av om
standardene følges. Gjentatte avvik kan føre til at
avtalen sies opp. Med en slik dokumentasjon kan
foredlingsbedriftene å påvise en bærekraftig
produksjon overfor kjøper av produktene. Ikkesertifisert virke vil etter hvert ikke være salgbart
til eksportindustrien.

3. Biologisk mangfold
I Skandinavia har bevaring av biologisk mangfold
fått en dominerende plass i diskusjonene om et
bærekraftig skogbruk. Årsaken er naturvernets
sterke fokusering på dette mangfoldet, og at det
norske skogbruket har hatt en bærekraftig
utvikling i forhold til tradisjonelle verdier
gjennom lang tid. Det er derfor interessant å se
nærmere på det biologiske mangfoldet og dets
bevaring i denne artikkelen. Ifølge FN-konferansen i Rio inkluderer biologisk mangfold både
genetisk variasjon innen arter, variasjonen
mellom arter og variasjonen mellom økosys-

temer. Det første leddet fører til at det er
nødvendig å ta vare på forskjellige klimaraser av
arter med store utbredelsesområder i tillegg til
artene selv og deres leveområder. Størst
vernebehov har naturlig nok arter som er
avhengige av leveområder det er lite av innen
dagens skoger.
Selv om dyr og planter i Norge har vært
gransket gjennom flere hundre år, kjenner vi ikke
på langt nær alle arter som forekommer innenfor
våre grenser. Som et bidrag til nasjonal
handlingsplan for bevaring av biologisk
mangfold har Forskningsrådet satt opp en
oversikt over antall kjente arter innen forskjellige
grupper. I tillegg er det, ut fra antall påviste, nye
arter per år, beregnet hvor mange vi kan ha totalt
(Norges Forskningsråd 1994). Det antas at 5060% av norske arter lever i skog eller oppholder
seg delvis i skog. Innen flere grupper er det
nødvendig med spesialkompetanse for å identifisere de forskjellige artene. For enkelte artsgrupper finnes slik kompetanse ikke i Norge. Det
kan også være vanskelig å påvise om en art er
tilstede. Dette gjelder i særlig grad sopp og
insekter, hvor det kan gå flere år mellom hver
gang soppen setter fruktlegemer og insektene
fremstår som et ferdig utviklet imago. Enkelte
karplanter som er sterkt avhengige av mykorrhiza, kan ha tilsvarende periodisitet. Dette gjør
en fullstendig artsregistrering over større arealer
svært ressurskrevende og lite egnet ved

Bilde 2. Orkideen korallrot er avhengig av mykorrhizasopper og har selv lite klorofyll. Arten kan ta
hvileår uten utvikling av skudd. Foto: Knut Solbraa
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forvaltning av skog. Tabell 1 viser Forskningsrådets
artsantall innen forskjellige organismegrupper.
Tabell 1. Antall påviste og anslåtte arter i Norge (1995).
Organismegruppe Påviste arter
Sopp og lav
7 915
Moser
1 056
Karplanter
1 800
Insekter, andre
virvelløse dyr
14 700
Amfibier
5
Krypdyr
5
Fugler
272
Landpattedyr
26
Sum
25 779

Anslåtte arter
12 000
1 170
1 800
23 300
5
5
272
26
38 578

Det skal opprettes en nasjonal artsdatabank som
skal gi oversikt over og dokumentasjon av hvilke
arter som er påvist i Norge.

Rødlisten
I tillegg til artslister er det utarbeidet lister over
antatt truede og sårbare arter, såkalte rødlister.
Her er artene inndelt i følgende kategorier:
z utryddet
z direkte truet
z sårbar
z sjelden
z usikker status
z utilstrekkelig kjent
z hensynskrevende
Slike lister blir svært usikre fordi kunnskapene
om en rekke arter er små, og fordi en stor andel
av de sjeldne artene ikke er påvist ennå. Listen for
1992 inneholdt 1839 navn. Dette tallet økte i en
senere utgave til 2811 arter, mens 1989-utgaven
inneholder rundt 3200 navn (Direktoratet for
naturforvaltning 1999). Rødlistearter er undersøkt nærmere av Gundersen & Rolstad (1998).
For dyr og planter som i hovedsak lever i skog
eller på arealer som er under tilgroing med skog,
dreiet dette seg om 1619 arter fordelt slik:
z insekter
z moser, sopp og lav
z karplanter
z virveldyr

717 arter
808 arter
56 arter
38 arter
Gundersen & Rolstad fant følgende relative
fordeling av artene:
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z utilstrekkelig kjent
z gamle, døde eller delvis nedbrudte

28%

trær, gammel skog, brent skog
z stedsbetingede biotoper
(geologisk/topografisk/
vannpåvirket)
z andre trusler enn skogbruk
z generalister
z hagemark, beitemark
z naturlig sjeldne

17%

17%
13%
11%
8%
7%

Her ser vi at 34% av de 1619 artene antas å være
avhengige av at skogbruket opprettholder
tilstrekkelig andel av gammel skog eller gamle
enkelttrær og skjøtter skog under sjeldne, naturgitte forhold slik at levemulighetene for disse
artene bevares. Rødlisten inneholder langt flere
arter som er avhengige av løvtrær enn av bartrær,
og andelen med usikker status og som er
utilstrekkelig kjent er høy.

Miljøregistrering og artsbevaring
Nøkkelbiotoper kan tas ut etter skogstruktur og
voksested uten å gå veien om signalarter (Solbraa
1996). Dette ble senest vist også gjennom forskningsprosjektet "Miljøregistreringer i skog-biologisk mangfold (MiS)" ledet av NISK/Skogforsk.
Resultatet av dette prosjektet brukes som faglig
grunnlag for en håndbok om miljøregistreringer
beregnet på skogbruksplanleggingen. Grunnlaget
for registreringene er en kombinasjon av
voksested og naturtyper som beskriver et sett av
komplimentære livsmiljøer (MiS 2001).
Prosjektet definerer følgende 12 voksesteder:
1. Stående død ved
2. Liggende død ved
3. Rikbarksamfunn
4. Hengelavsskog
5. Eldre løvtresuksesjoner
6. Hule løvtrær
7. Gamle trær
8. Nye brannflater
9. Rik bakkevegetasjon
10. Bergvegger
11. Leirraviner
12. Bekkekløfter.
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Naturtypene er:
z rik-fuktig
z rik-tørr
z fattig-fuktig
z fattig-tørr
Noen av voksestedene finnes bare innenfor
enkelte naturtyper, mens andre kan finnes i
samtlige. Dette fører til at det kan registreres
inntil 24 komplementære livsmiljøer innenfor
dette systemet.
For å kunne bevare de
spesialiserte artene, må alle typer av miljø bevares
der de forekommer innen et landskap. Det er
mulig å sløyfe enkelte elementer ved
registreringene, der disse forekommer i så stor
utstrekning at de ikke krever spesielle hensyn.
Generelt vil de mest artsrike biotopene
inneholde flest truede og sårbare arter. Det bør
derfor legges stor vekt på å få med de artsrike
biotopene innen hver gruppe. Ved å bruke
skogstrukturen som indikator, sikres også en del
såkalte restaurerings- eller reservebiotoper, hvor
flora og fauna ennå ikke har stabilisert seg i en
kontinuitetsfase. Den ideelle kontinuitetsbiotopen ligger beskyttet i fuktig miljø, har god
tilgang på grove trær og døde trær i forskjellig
nedbrytingsfase og gjerne av forskjellige treslag,
den har en høy produksjonsevne, er flersjiktet
med gode naturlige foryngelsesforhold og har et
stort artsmangfold. Det er ingen mangel hvis den
ligger slik til at driftsnettoen er lav (Solbraa
1996). For en ytterligere prioritering kan det være
ønskelig å undersøke artsmangfoldet direkte på
enkelte eiendommer med stort utvalg av slike
biotoper.
Ved skogbruksplanlegging er det forutsatt i
tilskuddsreglene at viktige biotoper skal tas ut i
nødvendig omfang og at andre relevante tilpasninger anbefales i planen. Det må settes opp
behandlingsforslag for biotopene og deres
nabobestand som bevarer biotopenes økologiske
egenskaper. Planen kan da brukes til å påvise at
miljøverdier er registrert og ivaretatt. Ofte vil
ikke-hogst i nøkkelbiotoper føre til at de økologiske egenskapene biotopene er vernet for etter
hvert går tapt. En beskrivelse av hvilke arter eller
egenskaper som skal vernes, artenes krav til
livsmiljø og en tilhørende behandlingsplan er
derfor nødvendig for å ivareta verneformålet.
Behandlingsplanen må omfatte både selve

nøkkelbiotopen og eventuelle begrensninger ved
drift av beskyttende nabobestand.
Antatte signalarter på kontinuitetsskog kan
også finnes utenom slik skog der det finnes et
passende substrat (Solbraa 1997). Dette gjelder
særlig i humid klima, men for tørketolerante
arter også under mer kontinentale forhold. Nye
resultater, fra MiS og en tilsvarende svensk
undersøkelse, viser at nøkkelbiotoper inneholder
større tetthet og utvalg av rødlistearter enn annen
skog. Fordi nøkkelbiotoper utgjør en liten andel
av skogarealet, vil imidlertid de aller fleste individene av slike arter (over 90%) finnes utenom
nøkkelbiotoper. Dette er en del av begrunnelsen
for å sette igjen livsløptrær som kan gi levemuligheter for slike arter. Nøkkelbiotopene tar vare
på spesielt kravfulle arter og tjener som spredningssentra.

Bilde 3. Laven lungenever vokser hovedsakelig på
lauvtrær og er mer avhengig av substratet den
vokser på enn av et fuktig bestandsklima. Den er
derfor ikke egnet som signalart for kontinuitetsbiotoper. Foto: Knut Solbraa
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4. Norsk strategi for bevaring av
biologisk mangfold
I forhold til biologisk mangfold har de siste
tiårenes skogskjøtsel virket positivt. Hogstene har
vært konsentrert på en del av arealet, mens andre
deler ikke har vært avvirket innenfor tidsrom på
opptil 100 år. Dette har skapt kontinuitetspregede
biotoper der det tidligere ble drevet hyppige
plukkhogster. Ekstensiv drift har gitt stor andel av
gamle, døende og døde trær i skogen og økt
andelen av grove trær. Tall fra NIJOS tyder på at
døde trær i gjennomsnitt utgjør vel 10% av
stående kubikkmasse i dagens skog.
Middeldimensjoner og andel løvtrær har
dessuten økt betydelig gjennom de siste 80 år.
Arealandelen av ikke drivverdig, produktiv skog
er beregnet til 15 millioner dekar og er økende
(Landbruksdepartementet 1998). I tillegg
kommer store arealer av ikke-produktiv skog som
er lite aktuelle for skogsdrift. Disse to gruppene
bidrar til lokal artsbevaring. Flatehogster sikrer
en stor løvtreandel i den unge skogen. Den norske
strategien for bevaring av biologisk mangfold går
ut på offentlig overtagelse og vern av relativt små
andeler av skogarealet. Mangfoldet for øvrig skal
ivaretas gjennom tiltak innen hver enkelt
eiendom.

Arealstatistikk
Basert på tall fra NIJOS og berørte departementer
har jeg nedenfor satt opp omtrentlige arealer
innenfor forskjellige kategorier av skog
(Finnmark ikke medregnet):
Totalt trebevokst areal
120 mill. daa
Herav «uproduktiv» bjørkeskog
over barskoggrensen og
31 mill. daa
«Uproduktiv» skog under
barskoggrensen
17 mill. daa
Produktiv skog totalt
74 mill. daa
Produktiv skog under
barskoggrensen
68 mill. daa
Ikke drivverdig andel av
produktiv skog
15 mill. daa
Drivverdig areal av produktiv
skog under barskoggrensen ca
55 mill. daa
Vernskog mot fjellet totalt
30 mill. daa
Vernskog mot fjellet,
produktiv mark
15 mill. daa
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Vernet, produktiv skog (nasjonalparker og naturreservater)
2 mill. daa
Landskapsvernområder og restriksjoner
etter § 17b i Skogbruksloven
2 mill. daa
Det er betydelige overlappinger mellom en del
av disse kategoriene. Oppstillingen viser likevel at
rundt 55 % av trebevokst areal stort sett ikke
avvirkes på grunn av fredning, lav produktivitet
eller ikke drivverdig bestokning, på 15 % av
arealet er avvirkning og andre tiltak sterkt
regulert, mens mindre enn 40 mill. dekar skog
under barskoggrensen blir drevet etter Skogbrukslovens generelle bestemmelser. Hele 20 % av
produktiv skog freder seg antagelig selv fordi
skogsdrift ikke er økonomisk lønnsomt eller
teknisk mulig.

5. Praktiske konsekvenser
De siste års politiske og markedsmessige
utvikling har ført til visse forandringer i et
optimalt skogbruk. Det er ikke snakk om et
radikalt skifte av typen New Forestry som enkelte
tidligere har markedsført. En betydelig andel av
forandringene er økonomisk lønnsomme hvis de
blir gjennomført på rett sted og på riktig måte.
Eksempler er redusert rydding etter flatehogst,
mer bruk av naturlig foryngelse der dette passer,
økt overgang til løvtreslag der disse passer best,
økt bruk av barblandingsskog på midlere
boniteter, redusert skogreising og grøfting på
lavproduktive arealer, og lukkede hogster der
dette er nødvendig av klimatiske hensyn. Andre
hensyn har liten økonomisk betydning. Dette
gjelder i stor grad landskapsmessig tilpasning av
flatenes størrelse, form og plassering. Gjensetting
av enkelte trær bør ikke gi store tap, blant annet
fordi dette ofte er lite verdifulle trær som
salgsvirke. Inventeringer, løpende dokumentasjon av miljøhensyn og driftstekniske tilpasninger vil øke driftskostnadene i varierende grad.
Produksjonstap av betydning får vi ved utstrakt
bruk av kantsoner, vern av store biotoper og deres
randsoner og ved forlengelse av omløpstiden for
hogstmodne bestand. Slik forlengelse kan være
relevant for å bevare gammelskog i områder med
lite av slik skog, men er neppe nødvendig i stor
utstrekning. Ut fra Levende Skogs standarder er
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skogeiers økonomiske ansvar for bevaring av
nøkkelbiotoper begrenset til 1 % av produktivt
skogareal. Dette stemmer bra med gjennomsnittlige arealer av uttatte nøkkelbiotoper ved
registreringer av slike biotoper. Så langt en
skogeier har tilstrekkelig innsikt og kan påvirke
hvor og hvordan slike tiltak gjennomføres, bør
det være mulig å få til dette på en biologisk
tilfredsstillende måte med moderate tap. Ofte
ligger de mest verdifulle biotopene i områder
med liten eller ingen driftsnetto fordi det her ikke
har vært hogget de siste 50-100 årene. Det er ennå
uklart hvordan vern av mer enn 1 % skal finansieres der dette er aktuelt.
Med unntak for noen få karplanter og dyr, ser
jeg det som lite aktuelt å gjennomføre vern av
enkeltarter i skog. Eksempler på slike unntak er
amfibier, kalk-krevende orkideer og enkelte
insekt- og fuglearter. Tiltakene kan være beskyttelse av små dammer, bevaring av blomsterenger,
samt tilpasset drift av kalkfuruskog og ved spillog hekkeplasser. Ellers vil relevante hensyn i det
alt vesentlig bli å sørge for et stort biotopmangfold, og å skjøtte nøkkelbiotoper og annen
skog slik at viktige egenskaper blir ivaretatt.
Dessuten skal det tas hensyn til kulturminner, til
friluftsliv, til landskapets utseende - særlig ved
bebyggelse, større veier og turområder, til fare for
erosjon og klimatiske skader. Hvis skogbruket
ikke selv klarer å få til nødvendige miljøhensyn, er
det sannsynlig at dette fører til forsterkede krav
fra organisasjoner og kjøpergrupper og mer
rigorøse pålegg fra det offentlige. Dette kan
komme i form av en egen miljøforskrift til
Skogbruksloven.
Av tradisjonelle hogstformer er det bledningshogst som best bevarer kontinuitetspreg over
tid. Ved gjensetting av livsløpstrær gjennom
forsiktige inngrep i bledningsbestand, vil denne
hogstmetoden kunne bevare et stort mangfold av
krevende kontinuitetsarter. Vi har i dag bare små
arealer med flersjiktet, produktiv skog som passer
for bledningshogst. Rundt 15% av produksjonsskogen har slik sjiktning. En skjermstillingshogst
bevarer grove trær noe lengre enn snauhogst,
men er økologisk sett bare en utsettelse av
snauhogsten. Metoden gir imidlertid et noe
større areal med gamle trær, som er en fordel for
visse arter av lav, insekter og standfugler. Et

suksessivt uttak av skjermtrærne kan føre til
gradvis og skånsom overgang fra eldre til ung
skog. Disse lukkede hogstene kan dessuten ha
gunstig effekt overfor erosjon, frost,
forsumpning, binding av karbondioksid og
utvasking av næringsstoffer, de kan ha gunstige
landskapsestetiske effekter og stabiliserer i noen
grad avrenning av nedbørsvann. Biotopene som
skapes ved åpne hogster har også sine arter og er
viktige innslag i skog. Det største biotop- og
artsmangfoldet får vi ved tilpasset bruk av alle
hogstformer i et landskap.
Utenom nøkkelbiotoper er det viktig at en
optimal treslagssammensetning og struktur
bevares, blant annet for å kunne velge en gunstig
foryngelsesmetode når den tid kommer. Det er
for sent å bestemme foryngelsesmetode når
bestandet er avvirket. Ofte er dette også for sent
når hovedhogsten planlegges, fordi naturlig
foryngelse kan kreve forberedelseshogst for å
oppnå en passende bestandsstruktur og sikre
kanter. Naturlig foryngelse lykkes best ved at
hogstene gjennomføres like før et frøår der det
kan oppstå konkurranse med annen vegetasjon.
Mulighetene for et frøår kan vurderes året i
forveien ved å undersøke knoppene på gran og se
om det er kongleanlegg på furu. Det er viktig med
markberedning like før frøkasting på marker med
tykke humuslag. Naturlig foryngelser bør følges
opp med kulturforyngelse eller suppleringsplanting der det ikke blir et tilfredsstillende
oppslag av planter etter første frøår.
Et vellykket bærekraftig skogbruk krever derfor
en grundig avveining av hvilke hensyn som skal
telle med for hvert enkelt bestand, hvordan disse
hensynene kan kombineres eller prioriteres, samt
hvilke biologiske og økonomiske muligheter og
begrensninger bestandet har. Videre må de enkelte
bestandene vurderes i forhold til en større
landskapsmessig enhet. Passende hogsttid må settes i
forhold til både markas bæreevne for tunge maskiner
i forskjellige årstider og i forhold til mulighetene
for et godt frøår ved naturlig foryngelse. Ut fra
dette må vi så planlegge og gjennomføre skjøtselen av hver enkelt eiendom slik at vi oppnår
optimale løsninger. Målet for skogbehandlingen
forandrer seg over tid, delvis på grunn av
økonomiske forhold. Ingen kunne forutsi
at spesialtømmer av gråor nå betales med
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700-800 kr/kbm da det som skulle vært dagens
eldre gråorbestand ble sprøytet bort. Også
endringer av politiske vedtak og forhold og skifte
i samfunnets vektlegging mellom forskjellige
goder virker sterkt inn. Det er derfor viktig å arbeide
imot en skogtilstand som gir valgmuligheter

i fremtiden, som gir høy kvalitetsproduksjon på
egnede arealer, best mulig bevaring av
miljøverdier og størst mulig sikkerhet mot
skader. Dersom dagens økologiske kunnskaper
tas i bruk, vil vi komme langt på vei med dette.

Bilde 4. Gråor kan nå dimensjonskravet for spesial lauvtretømmer under gunstige vekstforhold.
Treslaget kan da gi betydelig større verdiproduksjon etter intensiv skjøtsel og kunstig kvisting enn gran.
Foto: Knut Solbraa

88

Bærekraftig bruk av skog

Litteratur
Direktoratet for naturforvaltning. 1999. Nasjonal
rødliste for truede arter i Norge 1998. DNrapport 3/99:1-162.
Gundersen, V & J. Rolstad. 1998. Truete arter i skog.
Oppdragsrapport fra NISK 6/98:1-137.
Håpnes, A. & R. Haugan. 1993. Siste Sjanse. En håndbok om skogøkologi og indikatorarter. Sist Sjanse/
Naturvernforbundet i Oslo/Akershus, Oslo. 28 s.
Landbruksdepartementet. 1998. St melding nr 17
(1998-99). Verdiskaping og miljø – muligheter i
skogsektoren (skogmeldingen). Landbruksdepartementet, Oslo. Upag.
Levende skog. 1999. Standarder for et bærekraftig
norsk skogbruk. Landbruksforlaget, Oslo. 88 s.
Miljøverndepartementet. 1997. St meld nr 5 8 (1996
-97). Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling.
Miljøverndepartementet, Oslo. Upag.
Ministry of Agriculture and Forestry of Finland. 1993.
Ministrial Conference on the Protection of Forests
in Europe, 16-17 June 1993 in Helsinki. Documents. Ministry of Agriculture and Forestry of
Finland, Conference secretariat, Helsinki. 56 pp.

MiS. 2001. Biologisk mangfold i norske skoger. Manuskript til håndbok, høringsutkast. Miljøregistrering
i skog – biologisk mangfold. NISK, Fana. 36 s.
Norges Forskningsråd. 1994. Nasjonal handlingsplan
om biologisk mangfold. Etter Rio … Rapport nr.
3:1-46.
Utenriksdepartementet. 1993. St. prp. nr. 56 (1992
-93). Om samtykke til ratifikasjon av en konvensjon om biologisk mangfold av 22. mai. Utenriksdepartementet, Oslo. 46 s.
Solbraa, K. 1996. Veien til et bærekraftig skogbruk.
Universitetsforlaget, Oslo. 192 s.
Solbraa, K. 1997. Om arters tilpasning og indikatorarter. Norsk Skogbruk 43(4):28-29.
De siterte meldinger og proposisjoner fra norske
departementer finnes i elektroniske utgaver på
http://odin.dep.no.

89

Skogskjøtsel for bærekraftig ressursbruk

Bibliografi - Oddvar Haveraaen
1. Haveraaen, O. 1959. En ny skoggenerasjon grunnlegges. Norsk Landbruk 1959: 206-207, 212-215.
2. – 1959. Kapitler om bøk og ask, i alt 16 sider i boka
"Stell av lauvskog", utgitt av Norges Skogeierforbund.
3. – 1960. Avstandsregulering. Tidsskrift for Skogbruk
67: 50-97.
4. – 1961. Ungskogpleie. Norsk Landbruk 1961: 584585, 596.
5. Børset, O. & Haveraaen, O. 1962. Planting og såing.
In: Børset, O. (red.). Skogbruksboka, bind 2 Skogskjøtsel. Skogforlaget, Oslo. Side 319-344.
6. Haveraaen, O. 1963. På hvilken tid av året skal en
rydde bjørk? Norsk Skogbruk 9: 692-693.
7. – 1963. Skogreising på myr. Norsk Landbruk 1963
(10): 22-23, 52.
8. – 1964. Orienterende undersøkelse over sammenhengen mellom skogproduksjon på myr og myrjordas innhold av ulike næringsemner. Tidsskrift for
Skogbruk 72: 71-85.
9. – 1964. Koppermangel hos gran. Tidsskrift for Skogbruk 72: 289-300.
10. – 1964. Rapport om studiereise i Finland. Norsk
Skogbruk 10: 225-228.
11. – 1966. Skogdyrking på myr – produksjon og lønnsomhet. Tidsskrift for Skogbruk 74: 142-163.
12. – 1966. Skoggrøfting og skoggjødsling i Sverige.
Skogeieren 1966(6): 18-19.
13. – 1966. Erfaringer fra en ekskursjon til skoggrøftingsområder i Midt-Norrland. Sveriges Skogsvårds
förbunds Tidskrift 64: 403-410.
14. – 1966. Stell av grøftefelt i skogen. Norsk Landbruk
1966(17): 10-11.
15. – 1966. Skogdyrking på myr. Fører, Oslo krets av
Norges Skogteknikerforbunds høstutferd 3. november 1966. 4 s.
16. – 1966. Gjødselspredning – metoder og kostnader.
Fører, Oslo krets av Norges Skogteknikerforbunds
høstutferd 3. november 1966. 2 s.
17. – 1966. Driftsnettoen avgjørende for lønnsomheten
ved gjødsling. Skogeieren 1966(12): 14-15, 51.
18. – 1966. Bor er også et nødvendig mikronæringsstoff
for gran og furu. Norsk Skogbruk 12: 788, 805.
19. – 1967. Vekst- og næringsstudier i et gjødslingsforsøk med svartgran, Picea mariana Mill., på myr. Meddelelser fra Det norske Skogforsøksvesen 23: 140-175.

90

20. Haveraaen, O. & Steenberg, K. 1967. Nedvasking av
næringsstoffer i myrjord. Noen resultater ved bruk
av radioaktive isotoper. Meldinger fra Norges landbrukshøgskole 46(16): 1-36.
21. Haveraaen, O. 1967. Bor til gran og furu. Meldetjenesten LOT, mai 1967. 1 s.
22. – 1967. Skogdyrking på myr – produksjon og lønnsomhet. Meldetjenesten LOT, mai 1967. 2 s.
23. – 1968. Stort behov for grøfterensk i skogen. Norsk
Landbruk 1968(19): 9, 26.
24. – 1968. Juletre- og pyntegrøntproduksjon har stor
betydning i Danmark. Skogeieren 1968(12): 50.
25. – 1968. Skogøkologiske undersøkelser på gamle
grøftefelt i Nord-Trøndelag. Institutt for skogskjøtsel,
Norges landbrukshøgskole. 174 s. [Stensiltrykk.]
26. – 1968. Nedvasking av næringsstoffer i myrjord.
Meldetjenesten LOT, 1968. 1 s.
27. – 1969. Skogøkologiske undersøkelser på gamle
grøftefelt i Nord-Trøndelag. Meldinger fra Norges
landbrukshøgskole 48(1): 1-89.
28. – 1969. Trearts- og proveniensvalg. Sentrale spørsmål i dagens danske skogbruk. Norsk Skogbruk 15:
21-22.
29. Torvmarkslære –grunnlag. Institutt for skogskjøtsel,
Norges landbrukshøgskole. 95 s. [Kompendium,
stensiltrykk.]
30. – 1972. Skogressurser og deres utnyttelse i ØstAfrika. Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1972(4): 17-22.
31. – 1973. Resultater fra 35 skoggjødslingsfelt i Hedmark. Meldinger fra Sør-Østerdal Forsøksring 10:
63-73.
32. – 1973. Finsk bok om skogsgrøfting. Bokanmeldelse. Norsk Skogbruk 19: 335.
33. – 1974. Skogsdyrking på torvmark. Bilag 6 i Norges
landbrukshøgskoles utredninger i tilknytning til Miljøverndepartementets flerbruksplanarbeide for Oslomarka, bilag til generell del, bind I. Ås-NLH. 23 s.
34. – 1974. Gjødsling av skogbestand på mineraljord.
Bilag 7 i Norges landbrukshøgskoles utredninger i tilknytning til Miljøverndepartementets flerbruksplanarbeide for Oslomarka, bilag til generell del, bind I.
Ås-NLH. 10 s.
35. – 1974. Plantation forestry. Forelesningsnotat om
skogbruk i U-land. Ås. 23 s. [Stensiltrykk.]

Bibliografi - Oddvar Haveraaen
36. – 1975. Forest and tree species in the tropics
and subtropics. Lecture notes to Nordic course on
Forest and Forestry in Developing Countries. Ås.
35 s.[Stensiltrykk.]
37. – 1975. Gamle grøftefelt i skog. Hvordan er tilstanden og hva bør gjøres ? Meldinger fra Sør-Østerdal Forsøksring 12: 65-69.
38. Haveraaen, O., Jørgensen, F. & Svendsrud, A. 1975.
The EAC/NORAD Lowland Afforestation Project.
Evaluation of the project. 19 s. [Stensiltrykk.]
39. – 1978. Planteskoledrift. Forelesningsnotater. Institutt for skogskjøtsel, Norges landbrukshøgskole. 37s.
[Stensiltrykk.]
40. – 1978. Avrenning fra skog. Rapport vedrørende
Farrisprosjektet. Institutt for skogskjøtel, Norges landbrukshøgskole. 28 s. [Stensiltrykk.]
41. – 1978. Nedvasking av kalium i torvjord. Meldinger
fra Norges landbrukshøgskole 57(43): 1-12.
42. – 1978. Kalking og gjødsling av torvjord i karforsøk
med gran. Meldinger fra Norges landbrukshøgskole
57(44): 1-22.
43. – 1978. Resultater fra to gangers gjødsling i skog.
Meldinger fra Sør-Østerdal Forsøksring 15: 65-72.
44. – 1980. Tynning og gjødsling i furuskog på Hernesmoen ved Kongsvinger. Tidsskrift for Skogbruk 88:
209-221.
45. – 1980. Vekst i gammel granskog. In: Høgskoledagene ved Norges landbrukshøgskole. Gammelskogen, verdifull med problemfylt. Landbruksforlaget, Oslo. S. 46-57.
46. Haveraaen, O. & Nilsen, P. 1980. Store variasjoner i
veksten hos gammel gran. Norsk Skogbruk 26(5): 35.
47. Haveraaen, O. 1981. Ash fertilizer and commercial
fertilizers as nutrient sources for peatland. Voluntary paper til den 17. IUFRO verdenskongress i Japan.
Institutt for skogsskjøtsel, Norges landbrukshøgskole. 10 s. [Kopitrykk.]
48. – 1981. Hydrological consequences of clearcutting a
catchment in a Norwegian coniferous forest. Voluntary paper til den 17. IUFRO verdenskongress i
Japan. Institutt for skogsskjøtsel, Norges landbrukshøgskole. 8 s. [Kopitrykk.]
49. – 1981. Reiserapport fra den 17. IUFRO verdenskongress i Japan 1981. Institutt for skogsskjøtsel,
Norges landbrukshøgskole. 18 s. [Kopitrykk.]
50. – 1981. Temperaturens virkning på næringstilgang
og planteutvikling i karforsøk med gran. Meldinger
fra Norges landbrukshøgskole 60(10): 1-30.
51. – 1981. Tilvekst og lønnsomhet ved gjødsling av et

eldre granbestand. Tidsskrift for skogbruk 89: 195-204.
52. – 1981. Vekst hos furu etter rydding av gran underbestand. Norsk institutt for skogforskning. Rapport
9/81. 20 s.
53. – 1981. Vekstutvikling i et 20-årig forbandsforsøk
med gran, Picea abies (L.) Karst. Meldinger fra
Norges landbrukshøgskole 60(13):1-12.
54. – 1981. Virkning av hogst på vannmengde og vannkvalitet fra østnorsk barskog. Meddelelser fra Norsk
institutt for skogforskning 36(7):1-27.
55. Haveraaen, O. & Hjeljord, O. 1981. Forbedring av
elgens (Alces alces) vinterbeite ved hogst og gjødsling av bjørk (Betula pubescens var. tortuosa) i
Gausdal Vestfjell. Meldinger fra Norges landbrukshøgskole 60(20): 1-16.
56. – 1981. Produksjon av elgbeite. Norsk Skogbruk
27(10): 17-18.
57. Haveraaen, O. 1982. Bestandsutvikling i gran utover normal omløpstid. Sluttrapport nr. 23/82,
Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd. 14 s.
58. – 1982. Valg av treslag på torvmark. Tidsskrift for
skogbruk 90: 52-58.
59. – 1982. Treslagsvalg – en samlet biologisk vurdering. Tidsskrift for skogbruk 90: 194-200.
60. Nilsen, P. & Haveraaen, O. 1982. En analyse av tilvekst i gamle granbestand. Norsk institutt for skogforskning, rapport 13/82. 38 s.
61. – 1982. Dimensjonsfordeling og diameterklassevis
tilvekst i eldre granskog. Norsk institutt for skogforskning, rapport 15/82. 28 s.
62. – 1983. Forekomst av råte i eldre granskog, sett i
sammenheng med tre- og bestandsdata. Norsk institutt for skogforskning, rapport 2/83. 34 s.
63. – 1983. Årringbredder hos gjenstående trær etter
hogst i eldre granskog. Norsk institutt for skogforskning, rapport 9/83. 16 s
64.Haveraaen, O. 1983. Man made tropical forest. Ecology, tree species, management. Institutt for skogskjøtsel, Norges landbrukshøgskole. 24 s. + vedlegg.
[Kopitrykk.]
65.Haveraaen, O., Heide, O. M., Aastveit, K., Ekern, A. ,
Solberg, B., Syrstad, O. & Øygard, G. 1984. Rapport
fra en reise i Kina 1. – 14. august 1983. Norges
landbrukshøgskole.
66.Haveraaen, O. & Rognerud, P. 1984. Stammesprekker hos ung gran. Norsk Skogbruk 30(9): 46.
67. – 1984. Stammesprekker hos ung gran. Skogeieren
71(8): 9.

91

Skogskjøtsel for bærekraftig ressursbruk
68.Haveraaen, O. 1985. Har vi glemt de gamle grøftefeltene? Aktuelt fra Statens fagtjeneste for landbruket 1985(3): 137 – 145.
69. – 1985. Reservater for frøsanking bør opprettes.
Norsk Skogbruk 31(1): 58-59.
70.Haveraaen, O., Opsal, L. & Vedeld, T. 1985. An identification of fields for future NORAD support to the
forestry sector in Tanzania. Rapport til NORAD. 68 s.
71.Dietrichson, J., Rognerud, P. A., Haveraaen, O. &
Skrøppa, T. 1985. Stem cracks in Norway spruce
(Picea abies (L.) Karst.). Meddelelser fra Norsk institutt for skogforskning 38(21): 1-32.
72. Haveraaen, O. 1986. Ash fertilizer and commercial
fertilizers as nutrient sources for peatland. (Aske- og
handelsgjødsel som næringskilde for torvmark).
Meddelelser fra Norsk institutt for skogforskning
39(4): 251-263.
73. – 1986. Tale til studentene ved immatrikuleringen
20. august 1986. NLF-nytt 42(17).
74. – 1987. Bør leplanting ha en plass i landbruksmiljøet
i Kyst-Norge? Jord og Myr 11: 133-138.
75. – 1987. Skogbruket som forurenser og skogen som
mottaker av forurensning. Institutt for skogskjøtsel,
Norges landbrukshøgskole. 15 s. [Kopitrykk.]
76. – 1988. Fuelwood and fuelwood plantations in
Africa. In: Bioenergy and land use in Africa, rapport
fra et seminar 11. – 12. 01. 1988. IIED-Noragric,
Occasional Paper from NORAGRIC, Agricultural
University of Norway, serie B. S. 58-71.
77. – 1989. Hvordan bør framtidas skogbruksstudium
se ut? Aktuelt fra Statens fagtjeneste for landbruket
1989(4): 159-165.
78. – 1989. Produksjon og foryngelse i høytliggende skog.
In: Vindegg, T. (red.). Fjellskog. DSS-orientering 11989. Direktoratet for statens skoger, Oslo. S. 48-57.
79. – 1990. Vernskog, vernskoggrenser, skogbehandling.
Institutt for skogfag, Norges landbrukshøgskole.
13 s. [Kopitrykk.]
80. – 1991. Osp i norsk skogbruk. In: Lestander, T.
(red.). Björk och asp. Skogsfakta. Konferens; nr. 15.
Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholm. S. 88-93.
81. – 1992. Dyrking av hassel. Fører, Norsk Forstmannsforenings hovedutferd, Møre og Romsdal 1992. 2 s.
82. – 1992. Multiple use forestry in Norway. Historic
view and present situation. In: Haveraaen, O. (red.)
Multiple use forestry. Papers presented at IUFRO
6.06-4 workshop held in Norway 25.8-1.9.1991.
Norwegian Journal of Agricultural Sciences, Supplement No 8. S. 8-9.

92

83. – 1992. Skogbrukets behandlingsformer studeres og
arter granskes. Skog og Miljø 57(3): 3-4.
84. – 1992. The background of the trend in silviculture
in Norway. In: Hagner, M. (red.). Silvicultural alternatives. Proceedings from an international workshop June 22-25, SLU, Umeå, Sweden. S. 13-14.
85. – 1992. Ungskogpleie – framtidsrettet tilpassing.
Norsk Skogbruk 1992(4): 28-29.
86. – 1994. Effekten av asketilførsel (biobrenselavfall)
på produksjon av trær og på jordkjemiske forhold.
In: Nilsen, P. (red.). Tiltak mot forsuring av skog.
Aktuelt fra Skogforsk nr. 4/94. S. 69-74.
87. – 1994. Produksjonsmessige effekter av kortere og
lengre omløpstider enn normalt. In: Nilsen, P. (red.).
Tiltak mot forsuring av skog. Aktuelt fra Skogforsk
nr. 4/94. S. 118-123.
88. – 1994. Ash application as a countermeasure for
acidification in forests. Effects on tree growth and
soil chemistry. In: Nilsen, P. (red.). Proceedings from
an international seminar on Counteractions against
acidification in forest ecosystems. March 3-4 1994,
Mastemyr, Norway. Aktuelt fra Skogforsk nr. 14/94.
S. 25-27.
89. – 1994. Possible effects of selection cutting systems
and altered rotation time on acidification in forest
ecosystems. Ibidem s. 36-39.
90. – 1994. Lønnsom lauvtreproduksjon – men det
kreves skogpleie. Skogeieren 1994(8): 12-13.
91. – 1995. Restrictions on forest management close to
the timberline in Norway. In: Ritari, A., Saarenmaa,
H., Saarela, M. & Poikajärvi, H. (red.). 1995. Northern
forest silviculture and management. Proceedings of
the IUFRO S1.05-12 Symposium in Lapland, Finland,
August 16-22, 1987. The Finnish Forest Research
Institute, Rovaniemi Reserch Station, Research Papers
567. S. 237-242.
92. – 1995. Silvicultural systems in the Nordic countries.
In: Bamsey, C. R. (red.). Innovative silviculture systems in boreal forests. Proceedings from a symposium held in Edmonton, Alberta, Canada October 28/94. Clear Lake Ltd. S. 1-4.
93. – 1996. Skogskjøtsel – Alternative driftsformer. Biologiske, tekniske og økonomiske aspekter. In: Woxholtt, S. (red.). Kontaktkonferanse skogbruk – skogforskning, Trondheim 19.-20-september 1995. Aktuelt fra Skogforsk nr. 3/96. S. 22.
94. – 1997. Tanker om skogskjøtselen de kommende
100 år. Aktuelt fra Skogforsk nr. 7/97. S. 52-56.

Bibliografi - Oddvar Haveraaen
95. – 1998. Arboretet "NORDSKOGEN" på Norges landbrukshøgskole. Institutt for skogfag, Norges landbrukshøgskole. [Brosjyre uten år.] 10 s.
96. Chamshama, S.A.O., Mugasha, A.G., Kløvstad, A.,
Haveraaen, O. & Maliondo, M.S. 1998. Growth and
yield of maize alley cropped with Leucaena leucocephala and Faidherbia albida in Morogoro, Tanzania. Agroforestry Systems 40: 215-225.
97. Haveraaen, O. & Fjeld, D. 1998. Forskning om flersjiktet granskog. In: Institutt for skogfag, Norges
landbrukshøgskole. Årsmelding 1997. S. 8-10.
98. Haveraaen, O. 1999. Hugstmåder og økologi. Dansk
Skovbrugs Tidsskrift 84(2): 92-94.

99. Haveraaen, O., Fjeld, D. & Granhus, A. 1999. Selective harvesting in uneven-aged spruce forests – damage to advance regeneration and need for supplementary treatments. In: Emmingham, W. H. (red.).
Proceedings of the IUFRO Interdisciplinary Unevenaged Management Symposium, Corvallis, Oregon,
September 1997. S. 274-287.
100. Haveraaen, O. 2000. Forskning om skogbehandling og miljøeffekter. Skogeieren 2000(2): 21, 27.
I tillegg kommer diverse skriv og tekster laget for
undervisningen i Uganda i 1970-72, manuskripter til
foredrag m.v.

93

Norges landbrukshøgskole er en vitenskapelig høgskole som driver
forskning og undervisning i en rekke fagområder knyttet til forvaltning
og bruk av landarealer, samt akvakultur. For tiden er NLH organisert i
12 faginstitutter.
Institutt for skogfag ved Norges landbrukshøgskole er det eneste stedet
i Norge der man kan få skogfagutdanning på universitetsnivå. Ved
instituttet drives forskning innen skogskjøtsel, skogteknologi og skoglig
ressursøkonomi og planlegging. Instituttet arbeider også internasjonalt.
Institutt for skogfag har samarbeidsavtaler om forskning og undervisning
med Norsk institutt for skogforskning.
Seksjon skogskjøtsel er en av tre fagseksjoner ved Institutt for skogfag.
Seksjonens fagområde er skogøkologi og anvendt skogskjøtsel.
Det handler om samspillet mellom skogtrær, øvrig skognatur, miljø og
mennesker, og om hvordan trær og skog kan behandles for å sikre
verdiproduksjon og miljøkvaliteter.
Institutt for skogfag holder til i Sørhellingabygget på høgskoleområdet til NLH.

ISBN 82-483-0013-7
ISSN 1500-3469

NORGES
LANDBRUKSHØGSKOLE

Institutt for skogfag
Postboks 5044
1432 Ås
Besøksadresse: Høgskoleveien 14, Ås
Telefon: 64 94 88 80, telefax: 64 94 88 90
E-post: isf@isf.nlh.no, Internett: www.nlh.no/isf/

