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Feltkurskompendium BIO1200A + B 

Biologisk mangfold 

Terrestrisk biologi 
 

 

Dette kompendiet inneholder bakgrunnsstoff som er viktig for feltarbeidet på BIO1200A og 

BIO1200B. Heftet bør leses før feltkurset samt dagen før en går i felt på de respektive 

lokaliteter, da dette vil spare mange spørsmål både for studenter og instruktører, og bidra til en 

mer effektiv utnyttelse av tiden på kurset. Feltkurset legger vekt på biologiske prosesser og 

biodiversitet i utvalgte økosystemer.  

 

Veldig mange lærere ved biologisk institutt har bidratt til dette kompendiet: En del avsnitt er 

også hentet og omarbeidet fra kurskompendium til tidligere feltkurs. Vi forbedrer og 

oppdaterer kompendiet hvert år. I den forbindelse mottar vi gjerne kommentarer og forslag fra 

dere for å få et best mulig kompendium for fremtidige studenter. 

 

Helt fra BIO 101 (Grunnkurs i biologi) ble startet i 1973, har et feltkurs i lavlandet vært en del 

av grunnkurset i biologi, mens et fjellfeltkurs først kom i gang i 1980. En meget stor del av 

Norges flateinnhold er over skoggrensa og i den nordboreale regionen. Derfor er det viktig at 

studentene også får kjennskap til mangfoldet av organismer som fins der, deres spesielle 

økologi og tilpasninger til omgivelsene. 

 

Det første fjellfeltkurset ble arrangert etter initiativ av studenter og assistenter ved Biologisk 

institutt og ble holdt på Finse i 1980. I 1982-84 ble det omarbeidet og lagt til Nordisk 

Fjellskole på Ringebu. Fra 1985 har det vært knyttet til feltstasjonen på Finse (Finse 

Forskningssenter).  

 

Kompendiet gir ei ramme for undervisningen på feltkursene, både i lavlandet og på fjellet, og 

det representerer pensum for denne delen av BIO1200A + B. 
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VEGETASJONSSONENE I NORGE 
 

Fordeling av ulike vegetasjonssoner er hovedsakelig avhengig av ”varmemengde”. Sol-

innstråling og temperatur avtar fra ekvator mot polene, derfor får vi en sonering, der sonene i 

hovedsak har øst-vest utstrekning og erstatter hverandre fra sør mot nord. I et fjell-land som 

Norge forkludres dette generelle bildet på grunn av topografi, for også høydegradienter kan 

deles inn i temperaturavhengige soner. Fordelingen av vegetasjonssoner i Norge, basert på 

breddegrad og høyde over havet, er presentert i figuren under. Grensene mellom sonene er 

selvsagt ikke skarpe, og på ”gode lokaliteter” vil elementer fra sørlige soner rykke 

nordover/oppover. 

 

       
 

Vegetasjonssoner i Norden. Kartet viser følgende soner fra sør mot nord og lavland mot fjell: nemoral, 

boreonemoral, sørboreal, mellomboreal, nordboreal, alpin og sørarktisk sone (fra Nasjonalatlas for Norge, Moen 

1998) 
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Skjematisk presentasjon av vegetasjonsmessige hovedkriterier for å skille vegetasjonssoner i Norge: Nord-sør-

gradient kombinert med høydegradient (fra Nasjonalatlas for Norge, Moen 1998).  

 

 

Nemoral sone (temperert løvskogssone) 

Sonen er kjennetegnet av velutviklete eikeskoger og et stort innslag av frostømfintlige og 

varmekrevende arter. Det smale beltet på Sørlandet, markert med rødt på figuren (kyststripa 

fra litt vest for fylkesgrensa Vest-Agder/Rogaland i vest til Grimstad i øst og områder under 

150 m o.h.) representerer den nordlige utløper av en sone som dekker Danmark og det 

sørligste Sverige og ellers store deler av Mellom-Europa. Eikeskogene på Sørlandet har 

tidligere vært overutnyttet (seilskutetida). En mer skånsom utnyttelse de siste hundre årene har 

ført til at eikeskogen har tatt seg opp igjen. I tillegg til vintereik (Quercus petraea) og 

sommereik (Q. robur) inngår også de andre edelløvskogs-artene, som alm (Ulmus glabra), ask 

(Fraxinus exselsior), hassel (Corylus avellana), lønn (Acer platanoides) og lind (Tilia 

cordata). Furu (Pinus sylvestris) kommer inn på næringsfattig jord. Lenger sør hører også bøk 

(Fagus sylvatica) naturlig hjemme i den nemorale sonen. Denne arten er i Norge utbredt øst 

for den nemorale sonen, i Larvik-området (altså i den boreonemorale sonen). Bøk er en sen 

innvandrer til Norge og har sannsynligvis ikke nådd sin potensielle utbredelse her, siden den 

ikke finnes i den nemorale sonen, hvor den ellers i Europa dominerer sammen med eik.  

 Vi finner typiske tre ulike vegetasjonstyper som har sin hovedutbredelse innen nemoral 

sone: Blåbær-eikeskog, urterik-eikeskog og blåmose-eik-furuskog. Mangelen på naturlig 

granskog (også gran er en sen innvandrer som kanskje ikke har nådd sin potensielle utbredelse 

i Norge) er viktig for avgrensingen av sonen. Ellers mangler gråorskoger, som ellers finnes fra 

boreonemoral til mellomboreal sone (figur).  
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Boreonemoral sone (edelløv- og barskogssone) 

Sonen danner en overgang mellom den nemorale og den sørboreale sonen (figur). Edelløvskog 

med sommereik, ask, alm, lind hassel og andre varmekrevende arter dominerer i solvendte lier 

med godt jordsmonn. Den edelløvskogstypen som har størst utbredelse i den boreonemorale 

sonen er alme-lindetypen. Det finnes også en rekke tørrbakke-vegetasjonstyper, hovedsakelig 

på kalkrik grunn i Oslofjordområdet, med sterkt innslag av sørøstlige varmekjære urter. 

Barskoger med innslag av bjørk (Betula sp.), osp (Populus tremula), rogn (Sorbus aucuparia) 

og gråor (Alnus incana) dominerer resten av skoglandskapet. I barskogen er gran (Picea abies) 

det dominerende treslaget på rimelig god jord - på Østlandet og i Trøndelag – mangler naturlig 

på Sørlandet og Vestlandet, mens furu dominerer på skrinn eller næringsfattig jord i hele 

sonens utbredelse. Ytterst på Vestlandet dominerer en åpen kystlynghei, en naturtype som er 

skapt av menneskelig aktivitet (brann, beiting, slått). Store arealer med myr og hei, spesielt på 

Vestlandet, er tidligere brukt til brenntorv. I det hele er størstedelen av arealene i 

boreonemoral sone sterkt påvirket og endret av menneskelig aktivitet, og den boreonemorale 

sonen preges i stor grad av jordbrukslandskapet.  

 Som vi i den nemorale sone finner en differensiering blåbær- og urterik eikeskogstype, 

vil vi finne den samme differensieringen innen granskogene – og dette gjelder fra 

boreonemoral sone helt opp til den nordboreale sonen: på rikt jordsmonn vil urtene dominere 

(urterik barskog) og på fattigere grunn lyng-arter (blåbær-barskog). 

 Sonen opptrer bare flekkvis i Midt-Norge, og den er smal på ytre kyst av nordlige del 

av Vestlandet, men blir breiere og mer omfattende sørover på Vestlandet og Sørlandet. Videre 

østover dekker den Oslofjordområdet og størstedelen av Vestfold og Østfold. Grensa mellom 

boreonemoral og sørboreal sone ligger på rundt 300 m o.h. på Sørlandet, 150-200 m o.h. på 

Østlandet med synkende tendens nordover. 

 Botanisk avgrensing av boreonemoral sone mot den nemorale, er forekomst av 

granskog og gråorskog som stort sett mangler i den nemorale (figur). Det er vanskelig å 

definere sonen kvalitativt mot den sørboreale, men innslaget av varmekjære arter er 

kvantitativt større. 

 

Sørboreal sone (sørlig barskogssone) 

Barskog dominerer, men det finnes store arealer med oreskog og høymyr (en +/- hvelvet 

nedbørsmyr dominert av torvmoser). Fortsatt finner vi innslag av edelløvskog på de 

varmeste/næringsrikeste habitatene. Sørboreal sone preges ellers av granskog på Østlandet og i 

Trøndelag og en blanding av furu- og løvskog på Vestlandet. Gråorskoger dekket store arealer 

i lavlandet langs vassdrag og i lier, men disse er blitt sterkt redusert på grunn av oppdyrking, 

grøfting og granplanting. Alm-, hassel- og svartorskog (Alnus glutinosa) inngår, og er delvis 

vanlige på Vestlandet. Myrene dekker små arealer i de østlige delene av landet, men ved 

kysten (spesielt Mørekysten) finnes noen av de største sammenhengende myrarealene vi har 

(torvrike nedbørsmyrer). 

 Sørboreal sone dekker lavlandet langs kysten av Midt-Norge, med store arealer i 

Trondheimsfjord-området (figur). Videre sørover opptrer sørborealen som en smal sone 

ovenfor og innenfor boreonemoralen. Østover fra Rogaland blir sonen gradvis breiere mot 

Østlandet, der lavlandet på indre strøk domineres av sørboreal vegetasjon. På indre Østlandet 

går grensa mellom sørboreal og mellomboreal sone på ca. 450 m o.h.  

 Sørboreal sone skilles fra boreonemoralen først og fremst ved at en rekke 

sørlige/varmekjære vegetasjonstyper og arter mangler (figur). Velutviklet alm-lindeskog 

stopper i sørboreal sone og er et viktig kriterium for å definere nordre/øvre grense for sonen. 
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Mellomboreal sone (midtre barskogsone) 

Barskog og myr dominerer, mens trekk fra nemoral lauvskog og alpin vegetasjon vanligvis 

mangler. I tillegg til gran, furu og bjørk er det skog med gråor, rogn, selje og osp som er 

vanligst. Vest for granskogsgrensa er de nevnte løvtrærne spesielt viktige. 

Jordbrukslandskapet med dyrket mark er viktig i de nedre delene av den mellomboreale sonen. 

Tradisjonell gårdsdrift har vært drevet helt opp til grensa mot nordboreal sone. I det tidlige 

jordbruket ble store utmarksarealer innen sonen brukt til slått og beitemark for husdyr. Det 

aller meste er i dag gjengroende utmark.  

 Sonen opptrer flekkvis i fjordstrøk i Finnmark, den dekker lavlandet i Troms og 

størstedelen av Nordland (figur). Videre finnes den i et høydebelte som utgjør store arealer 

Midt- og Sør-Norge. På indre Østlandet dekker mellomboreal sone høydenivået mellom 400 

og 750 (-800 i Telemark) m o.h.. Mot vest og nord synker høydenivået som avgrenser den 

mellomboreale sone. Mellomboreal sone mangler i Østfold og Vestfold  

 Øvre grense for velutviklet gråor-heggeskog og urterik barskog (”lavurtgranskog”) er 

brukt som hovedkriterier mot den nordboreale sonen. Myrene dekker store arealer, og fra 

mellomboreal til opp i lavalpin er det bakkemyr og strengmyr (ikke høymyr) som dominerer. 

”Nedre bakkemyrgrense”, som avgrenser mellomboreal sone nedover/sørover, er en markert 

landskapsgrense i de deler av landet som har mye myr. Overgangen mellom mellomboreal og 

nordboreal sone er vanligvis gradvis, og den trer som regel ikke tydelig fram i terrenget 

 

Nordboreal sone (nordlig bar- og bjørkeskogssone) 

Sonen er i Norge dominert av bjørkeskog (ofte kalt subalpin bjørkeskog) og dels lavvokst, 

glissen barskog. Jordvannsmyr dekker store arealer. Øvre grense settes ved den klimatiske 

skoggrensa (figur).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kartet viser isolinjer for den klimatiske skoggrensa i 

Norge. Denne grensa samsvarer med grensa mellom 

nordboreale og alpine/arktiske områder. 

Fjellbjørkeskog danner oftest skoggrensa (fra 

Nasjonalatlas for Norge, Moen 1998). 
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Nordboreal sone er altså den nordligste/øverste av de boreale sonene. Lengst nord i Finnmark 

går skoggrensa ned til havnivået og her grenser nordboreal mot sørarktisk sone. Oppover 

danner skoggrensa skillet mellom nordboreal og lavalpin sone, og dette er ofte en markert 

grense i landskapet.  

 Trærne som danner skoggrensa (bjørk, gran eller furu) er ofte krokete og flerstammete. 

Også osp og rogn kan danne glisne lavvokste skoger. De nordboreale skogsamfunnene har 

meget svakt innslag av sørlige og sørøstlige varmekrevende arter. Fjellplanter er derimot 

vanlige. Myrene dekker større arealer i nordboreal sone enn i noen annen sone, og det er 

bakkemyr, strengmyr og flatmyr som dominerer. De aller fleste setrene i landet har vært 

lokalisert i nordboreal sone – ofte også kalt ”seter-regionen”. Gårdsdrift har det vært lite av, 

noe som henger sammen med kort vekstsesong og små muligheter for dyrking av korn og 

poteter. 

 Nordboreal sone dekker lavlandsområdene i Finnmark og ytre Troms. Ellers finnes 

sonen som et høydebelte opp mot skoggrensa i hele landet. På indre Østlandet tilhører store 

arealer den nordboreale sonen. Den høyeste skoggrensa i Sør-Norge finner vi øst for 

Jotunheimen (figur), hvor fjellbjørkeskogen når opp til 1200 m. Derfra avtar høyden i alle 

retninger. På østsida av Hardangervidda ligger skoggrensa på ca. 1100 m o.h., og på vestsida 

på ca. 1000 m o.h. Langs kysten fra Agder til Møre går den ned til 500-600 m o.h. I indre deler 

av Troms ligger skoggrensa på ca. 700 m o.h., men synker til 100-200 m o.h. langs kysten. I 

Finnmark går skoggrensa helt ned til havets nivå, og faller sammen med den arktiske 

skoggrensa. Den nordøstlige kyststripen av Finnmark defineres derfor ofte som (sør) arktisk. 

Over skoggrensa går vegetasjonen over i busk- og lyngheier, enger, og snøleier avhengig av 

næringstilgang og snødekke. Både temperatur, vind, fuktighet og innstråling av solenergi er 

bestemmende for skoggrensas høyde over havet. Skoggrensa for bartrær faller ofte sammen 

med 10 C isotermen for årets fire varmeste måneder (juni-september). Vegetativ vekst kan 

skje ned til 8,3-8,4 C. I praksis vil det si at skoggrensa for barskog følger en linje hvor den 

gjennomsnittlige sommertemperatur er ca. 8,4 C. Bjørk tåler ca. 1 C lavere sommer-

temperatur i de fire vekstmånedene. Derimot setter den noe større krav til fuktighet. Bjørka går 

oftest høyere enn bartrær i norske fjellområder, så nær som i enkelte østlige, tørre strøk, hvor 

grana kan danne skoggrense i skrinne, tørre dalsider.  

 

Den alpine sonen - høyfjellets regioner 

De alpine sonene dekker arealene over den klimatiske skoggrensa. Etter plantedekkets 

utforming er det vanlig å inndele høyfjellet i tre regioner: lavalpin, mellomalpin og høyalpin. I 

tillegg vil de nordligste områdene i Finnmark bli klassifisert som sør-arktisk sone (nord for 

den boreale skoggrensa). Selv innenfor et begrenset geografisk område vil grensene for de 

ulike regionene kunne variere endel. Høyeste grenser ligger i solvendte skråninger og lune 

søkk.  

Lavalpin sone  

Denne sonen strekker seg fra skoggrensa oppover fjellet så høyt som blåbær-blålynghei eller 

vierkratt finnes, og sonen framtrer lett synlig og markert i fjellet, i Sør-Norge opptil rundt 

1300-1400 m. Lavalpin sone er karakterisert av vekslingen mellom rabbe-, leside- og 

snøleievegetasjon. I fjellområdene er snøens fordeling viktigere enn i skogområdene, der 

snødekket er jevnere fordelt på grunn av trærnes dempende virkning på vinden. I fjellet er 

ryggene med grepplyng-lav/mose-rabb barblåste det meste av vinteren, lesidene med blåbær-

blålynghei har middels snødekke, og forsenkningene med museøresnøleier har store snødybder 

som smelter seint ut. Myr dekker betydelige områder, men myrene har tynt torvdekke (som 
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avtar med økende høyde). Det er vanlig med overgangstyper mellom myr og annen vegetasjon 

som snøleier, kilder og vierkratt. (Feltkurset på Finse vil i all hovedsak foregå i lavalpin sone). 

Mellomalpin sone 

Denne sonen strekker seg fra øvre grense for lavalpin sone og oppover så langt det er et mer 

eller mindre sammenhengende vegetasjonsdekke. I Sør-Norge går sonen opptil 1600-1800 m, 

og ved Hallingskarvet ligger øvre grense på rundt 1750 meter. Vegetasjonen i mellomalpin 

sone består av grashei og snøleievegetasjon, ofte uten særlig tydelig differensiering mellom 

rabb og snøleie. Vierbusker mangler og lyngvekster opptrer svært sporadisk. Lav og moser er 

viktige. På de mest utsatte rabbene finner en ofte rabbesiv, i overgangsvegetasjon er 

bue/vardefrytle vanlig, og der snødekket varer lengst, issoleie. Jordflyting (solifluksjon) og 

polygonmark forekommer. 

Høyalpin sone 

Denne sonen mangler sammenhengende vegetasjonsdekke, og det er snøleievegetasjon som 

dominerer der planter i det hele tatt kan gro. De få artene karplanter som inngår i sonen, 

vokser spredt, mens lav og moser er vanlige. Berg i dagen og stein som danner blokkmark er 

typisk. Organisk jord er ytterst sparsom. Slike områder finnes på over ca. 1800 meter i 

Jotunheimen og er sjeldne på Hardangervidda. Fra de høyeste toppene i høyfjellet strekker den 

nivale sonen seg nedover innen de høgalpine og mellomalpine regioner. Den omfatter både 

områder med permanent is og snø, og også områder som mesteparten av året ligger under 

snødekke, og hvor det i vegetasjonsperioden blir liggende snøleier som ofte varer sommeren 

ut. 

 

En mer detaljert presentasjon av vegetasjonen i høyfjellet finnes lenger ut i kompendiet. 

 

Oseanitetsgradienten 

Vi har ovenfor sett på den hovedsakelig temperaturstyrte nord-sør/lavland-fjell gradienten. I 

tillegg har vi en viktig oseanitets-gradient, som grovt sett er en vest-øst-gradient i Norge. Den 

ene enden av skalaen har et oseanisk klima (mye nedbør, høy relativ luftfuktighet og små 

forskjeller mellom varmeste og kaldeste måned); den andre enden har et kontinentalt klima 

(lite nedbør, lav relativ luftfuktighet og varm sommer/kald vinter). På grunn av plantenes ulike 

klimakrav er det store forskjeller i vegetasjonen langs denne skalaen. Dette sees ikke minst på 

bunnsjiktet som i oseaniske strøk oftest domineres av moser (som er fuktighetskrevende 

organismer), mens lav (tørketålende) overtar dominansen i kontinentale strøk. Plantedekket får 

derfor gjerne en mørk, brun-grønn farge i vest, mens i øst fås en lysere, grågul farge på grunn 

av lavene. Langs Norges ytre vestkyst blir klimaet så oseanisk at der hvor vi skulle forvente å 

finne den nemorale regionen, istedenfor får den særegne kystregionen.  

 

Vi deler Norden inn i vegetasjonsseksjoner (ikke soner) i forhold til oseanitets-gradienten (se 

figur): Sterkt oseanisk seksjon (O3), klart oseanisk seksjon (O2), svakt oseanisk seksjon (O1), 

overgangsseksjon (OC), svakt kontinental seksjon (C1). Seksjon O3 er dominert av åpen 

kystlynghei og et planteliv med store innslag av vestlige arter. Innen seksjon O2 finner vi også 

vestlige vegetasjonstyper og arter, men til forskjell fra seksjon O3 inngår det også en del svakt 

østlige trekk, noe som delvis henger sammen med de lavere vintertemperaturer. Bratte 

bakkemyrer og epifyttrike skoger er karakteristisk.  Innen seksjon O1 mangler de mest typisk 

vestlige artene og vegetasjonstypene. Skrubbær-utforminger av blåbærskog og klokkelyng-

rome-fattigmyr er vestlige vegetasjonstyper med innlandsgrense i seksjon O1. 

Overgangsseksjonen OC er i Norge preget av østlige trekk. Bærlyngskog og rikt innslag av lav 
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i heivegetasjonen er typisk. Seksjon C1 dekker de mest kontinentale områdene i Norge (nordre 

Gudbrandsdal til Dovreområdet og Indre Finnmark). Østlige arter og heivegetasjon med lyse 

reinlav og tørrbakker er typisk. 

 

 

 

 
 
Kartet viser vegetasjonsseksjonene i Norden, som er bestemt av en oseanitet-kontinentalitetsgradient som speiler 

humiditet og nedbørsforhold (etter Nasjonalatlas for Norge, Moen 1998). 
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ØKOLOGISKE GRADIENTER  
 

Et viktig begrep i økologien er begrepet økologisk gradient. En økologisk gradient beskrives 

av en økologisk faktor (eller flere sameksisterende økologiske faktorer) som varierer fra én 

ende av en skala til en annen. Vi skiller mellom regionale gradienter (som skyldes klimatiske 

faktorer) og lokale gradienter (som skyldes lokale økologiske faktorer).  

 

Regionale gradienter 

Disse gradientene står nærmere beskrevet i starten av dette kompendiet, så vi skal bare 

oppsummere dem kort her. 

Regionsgradienten 

Dette er en temperatur-(varme)gradient og derfor på samme tid også en høydegradient og en 

sør-nord-gradient. Laveste/sørligste region i Norge er den nemorale regionen 

(edelløvskogsregionen) som går over i den boreonemorale regionen med blant annet sterkt 

innslag av eik sammen med gran og furu. Der eika klimatisk sett ikke klarer seg lenger, 

overtar de boreale regionene (sør-/mellom-/nordboreal), og gradienten avsluttes med de alpine 

regionene (lav-/mellom-/høyalpin) i høyden, og de arktiske regionene nordover. 

Oseanitetsgradienten 

Grovt sett kan vi si at dette er en vest-øst-gradient i Norge. Den ene enden av skalaen har et 

oseanisk klima (mye nedbør, høy relativ luftfuktighet og små forskjeller mellom varmeste og 

kaldeste måned); den andre enden har et kontinentalt klima (lite nedbør, lav relativ 

luftfuktighet og varm sommer/kald vinter). På grunn av plantenes ulike klimakrav er det store 

forskjeller i vegetasjonen langs denne skalaen. Dette sees ikke minst på bunnsjiktet som i 

oseaniske strøk oftest domineres av moser (som er fuktighetskrevende organismer), mens lav 

(tørketålende) overtar dominansen i kontinentale strøk. Langs Norges ytre vestkyst blir 

klimaet så oseanisk at der hvor vi skulle forvente å finne den nemorale regionen, istedenfor får 

den særegne kystregionen.  

 

Lokale gradienter 

Vi støter på veldig mange lokale gradienter på feltkurset i biologi. Noen av dem står det 

skrevet en del om i andre kapitler. Slik som gradienten av planter som vokser i 

ferskvannskanter hvor det vil være ulike planter som vokser på de ulike vanndybdene. Dette 

kan du lese mer om under kapitlet for ferskvann. Det vil også være en gradient av planter som 

vokser på strender. Her vil artssammensetningen være påvirket av løsmasser og av saltstress 

fra havet. Dette kan du lese mer om i kapitlet for strand. 

Fuktighets-/snødekkegradienten 

Dette er i virkeligheten to forskjellige gradienter, som vi her for enkelhets skyld har slått 

sammen. I skogsvegetasjon er forskjellene i snødekke om vinteren sjelden av avgjørende 

betydning for vegetasjonsutformingen. I lavlandet er det derfor vanlig at man definerer ulike 

serier av vegetasjon ut fra en fuktighetsgradient alene (som blant annet er korrelert med andre 

økologiske faktorer som topografi, grunnvannstand og jordas beskaffenhet). I fjellet derimot 

vil også snødekket være av den største betydning for forekomst av ulike vegetasjonstyper. 

Siden de samme framherskende vindretninger vil dominere over tid, blir snøfordelingen i 
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fjellet omtrent den samme fra år til år. Det er imidlertid svært varierende snøtykkelse innenfor 

korte avstander på grunn av topografien, noe som igjen gir en mosaikk av ulike 

vegetasjonstyper. Man skiller mellom rabbevegetasjon på steder med et manglende, sparsomt 

eller kortvarig snødekke, lesidevegetasjon på steder med et moderat snødekke, og snøleier på 

steder med et langvarig snødekke, dvs. snøbart mindre enn 3 måneder i året. 

 

Ovenfor snøleiene vil snødekkegradienten og fuktighetsgradienten i jord følge hverandre, og 

vi kan også her dele fjellvegetasjon inn i fuktighetsserier. I tillegg vil vi i snøleiene ha en serie 

av snøleievegetasjonen; moderate, seine og ekstreme snøleier. 

 

Rabber - er som nevnt de mest vindeksponerte 

lokalitetene hvor snødekket om vinteren er sparsomt og 

ustabilt (ekstrem rabbe). Her vokser organismer som 

tåler lave temperaturer og store temperatursvingninger, 

dessuten sterk uttørking og vindslitasje. En fordel er 

imidlertid at rask avsmelting gir en lang 

vegetasjonsperiode. Rabbevegetasjon er tørr og har et 

feltsjikt dominert av lyng-, gras- og starrarter 

eksempler er rabbesiv (Juncus trifidus), sauesvingel 

(Festuca ovina) og geitsvingel (Festuca vivipara). På 

den mest avblåste vindlavheia dominerer rabbeskjegg 

(Alectoria ochroleuca), noen ganger sammen med 

jervskjegg (A. nigricans). Makklav (Thamnolia 

vermicularis) finnes gjerne kun på de aller mest 

vindutsatte stedene. På noe mindre avblåst rabbe 

kommer planter som fjellkrekling (Empetrum nigrum 

ssp. hermaphroditum), men også lyngarter som 

rypebær (Arctostaphylos uva-ursi) og blokkebær (Vaccinium uliginosum) og lav som gulskinn 

(Cetraria nivalis) og gulskjerpe (Cetraria cucullata). Fra kreklingheia og nedover mot 

lesidevegetasjonen begynner reinlavene (grå reinlav (C. rangiferina) og fjellreinlav (C. mitis) 

og kvitkrull (C. stellaris)) og islandslav (Cetraria islandica) å dominere.  

 

Lesider – er utviklet på beskyttede steder med et stabilt og mer langvarig snødekke. Typen 

dekker størst areal i snørike, oseaniske fjelltrakter. Typisk er sammenhengende 

blåbærvegetasjon (Vaccinium myrtillus) med et mer eller mindre tydelig innslag av blålyng 

(Phyllodoce caerulea) (som er sjelden på Finse). Dessuten inngår flere urter som også opptrer 

i lavlandet. Viktige arter på litt fattigere områder er gulaks (Anthoxanthum odoratum), 

finnskjegg (Nardus stricta) og smyle (Deschampsia flexuosa), som alle kan dominere alene. 

Dessuten er stivstarr (Carex bigelowii) vanlig, en art som for øvrig opptrer langs det meste av 

rabbe-snøleiegradienten. Vegetasjonen på rikere steder kan være en blomstereng av lave urter 

og gras som tåler langvarig snødekke, og som får tilførsel av næringsrikt sigevann iallfall i 

deler av sesongen. Artssammensetningen varierer betydelig med jordas næringsstatus og 

varigheten av sigevannstilførselen. Karakteristiske arter er blant annet engsoleie (Ranunculus 

acris), fjellsyre (Oxyria digyna), fjellfiol (Viola biflora) og marikåpe (Alchemilla spp.) 

 

Snøleier - har helt andre klimatiske forhold enn rabbene. Snødekket hindrer vinterkulda i å 

trenge ned, og temperaturen er sjelden under 0 C der snøleiene er utviklet. Det langvarige 

snødekket gir plantene en stabil, lang vinterhvile, og plantene utsettes i liten grad for vårfrost, 

men det gir også en kort vekstsesong. Fuktighetstilgangen er god. Musøre (Salix herbacea) 

danner tette matter på ofte ustabil jord og står ofte under vann når snøsmeltingen pågår. 
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Snøleiene har også sine lavarter, selv om det her er mosene som dominerer i bunnsjiktet. I 

moderate snøleier finner vi snøsyl (Cladonia ecmocyna) og snøskjerpe (Cetraria delisei), 

mens i de mer ekstreme finner safranlav (Solorina crocea) i store mengder. Safranlav finner vi 

også i stier, på vegkanter og steder med jordflytning. Denne lever i symbiose med 

blågrønnbakterier som kan fiksere N2 fra atmosfæren og er derfor en viktig kilde til nitrogen i 

pionérmarka. Dette kan du lese mer om under kapitlet om mikrobiolog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradienter på stein og berg  

På stein og berg finner vi våre mest hardføre lavarter, f.eks. mange skorpelav og navlelavene 

(Umbilicaria). Karakteristisk er lavfloraen på "fuglesteiner". På disse steinene sitter fuglene 

enten og speider etter et bytte eller er på vakt overfor en mulig predator. På toppen vil det 

derfor samle seg fuglemøkk og eventuelt gulpeboller og andre rester etter et måltid. Lavene vil 

da gruppere seg etter deres krav til næring (først og fremst fosfor og nitrogen). Øverst er det en 

gul sone med den oransje grynmessinglav (Xanthoria candelaria) og den gulgrønne grynragg 

(Ramalina polymorpha). Dette er gjødseltolerante arter. Her på toppen er gjødsel en 

maksimumsfaktor og giftig for de fleste lav-artene. I midten kommer en svart sone med 

næringskrevende (men ikke gjødseltolerante) navlelaver, mest vardelav (Umbilicaria arctica), 

men også den svarte busklaven steinskjegg (Pseudephebe pubescens). Nederst ser vi en grønn 

sone med nøysomme skorpelav som kartlav (Rhizocarpon spp.) og fokklav (Haematomma 

ochroleucum).  

 

Safranlav Solorina og saltlav Stereocaulon 

Kartlav Rhizocarpon og fokklav Ophioparma 
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Næringsgradienten  

Denne bestemmes av berggrunn og løsmaterialets sammensetning, og består i virkeligheten av 

flere mer eller mindre parallelle, kjemiske og geologiske gradienter (blant annet varierende 

Ca, N, P, pH, basemetningsgrad og humusinnhold).  

Etableringsgradienter 

Suksesjon er en endring av artssammensetning over tid. Dette kan vi også se på som en 

gradient siden både biotiske og abiotiske faktorer vil endres etter hvert som arter kommer inn i 

et samfunn. Vi skal gå igjennom et par eksempler litt mer inngående i de følgende kapitlene 
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Biologisk mangfold er all variasjon blant levende 

organismer. Variasjonen består av planter, dyr og andre 

organismegrupper i samspill med både hverandre og 

det fysiokjemiske miljøet de lever i. Variasjonen finnes 

på ulike nivåer/skalaer: genetisk variasjon innen arter, 

variasjon av arter og variasjon av økosystemer. 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

AREALDYNAMIKK – AV STOR BETYDNING FOR 
BIOLOGISK MANGFOLD 

 

Skogdynamikk beskriver hvordan skogstrukturen endres over tid, og har stor betydning for 

biologisk mangfold.  

Ved evolusjon er arter i skog utviklet til 

å leve i en naturlig skogdynamikk (dvs. 

upåvirket av mennesket). Dersom denne 

dynamikken endres, kan mange av disse 

artene få problemer med å overleve. 

Skogsdriften med bestands-skogbruket 

og skogbrannbekjempelse har i senere 

tid resultert i endret skogdynamikk i 

store deler av det produktive skogarealet 

i Norge. 

To typer naturlig skog-dynamikk har 

dominert i Norge.  I den ene typen 

former storskalaforstyrrelser som 

skogbrann, stormfelling, ras og 

insektangrep skogbildet. Denne 

dynamikken har trolig hatt stor 

betydning for utformingen av naturlige 

barskoger i Norge. Foryngelse etter 

storskalaforstyrrelser skjer i ulike område til ulik tid, og resultatet blir et mosaikkpreget 

landskap med skog i mange suksesjonsfaser; noen mosaikkflekker er i en tidlig etableringsfase 

etter en nylig forstyrrelse, mens andre er i en sein fase.  

Småskalaforstyrrelser der enkelttrær dør (f.eks. forårsaket av soppangrep), medfører en 

intern bestandsdynamikk der nye trær vokser opp i luker/glenner etter enkelte veltede trær. 

Denne andre hovedtypen skogdynamikk har vært vanlig i barskogsområder med lang 

kontinuitet, som fuktige, høyproduktive skogtyper, samt i edellauvskoger. I dagens skoger står 

det moderne skogbruket for de mest omfattende forstyrrelsene i skogsystemene.  

Skogbrann var tidligere en viktig økologisk faktor i barskogene i Norden. Skogbranner er 

vanligst i tørr og skrinn furuskog på åser og i sørhellinger. På grunn av jevnlige branner kan en 

lav- eller lyngfuruskog ha kort omløpstid, men selve furua er med sin tykke bark og høye 

krone godt tilpasset brann. Et kraftig furutre kan derfor overleve mange skogbranner og bli 

gammelt, selv om bunnsjiktet i skogen jevnlig forandres. Fuktigere barskogstyper dominert av 

gran har naturlig en annen dynamikk. De har lavere brannfrekvens og vil dermed ha lengre 

omløpstid. Her får hele skogen anledning til å bli virkelig gammel, og arter med krav til slik 

kontinuitet i skogbildet vil finnes i disse områdene. Kontinuitetsavhengige arter er avhengig 

av stabile forhold eller spesielle strukturer, som for eksempel hule eiketrær, i gamle 

kontinuitetsbiotoper. Du kan lese mer om skogbrannens økologiske konsekvenser senere i 

kapittelet. 

I dag er som nevnt den naturlige skogsdynamikken de fleste steder endret. Antall fullskala 

skogbranner er dramatisk redusert, og har i stor grad utspilt sin rolle i å initiere forynging til 

fordel for moderne skogsdrift. Samtidig hogges fuktige, produktive områder som tidligere 
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Rødlistearter er arter som er truet av utryddelse eller utsatt for 

betydelig reduksjon. Mange rødlistearter har hatt tilbakegang 

på grunn av menneskelig aktivitet. Rødlistearter kategoriseres i 

følge kategorier etter grad av truethet:  

- Utryddet (Ex): Arter som ikke er reproduserende i landet lenger. 

- Direkte truet (E): Arter som er direkte truet og som står i fare for å 

dø ut i nærmeste framtid hvis de negative faktorene fortsetter å virke. 

- Sårbar (V): Arter med sterk tilbakegang, som kan gå over i gruppen 

direkte truet dersom de negative faktorene fortsetter å virke. 

- Sjelden (R): Arter som ikke er direkte truet eller sårbare, men som 

likevel er i en utsatt posisjon pga. liten bestand eller fordi de har spredt 

og sparsom utbredelse. 

Hensynskrevende (DC): Arter som ikke tilhører kategori E, V eller R, 

men som pga. tilbakegang krever spesielle hensyn og tiltak. 

- Bør overvåkes (DM): Arter som har gått sterkt tilbake, men som ikke 

regnes som truet. For disse artene er det grunn til å overvåke 

situasjonen. 

hadde kontinuitetsskog oftere enn de tørre, brannutsatte områdene. Dette har negativ 

innvirkning på biologisk mangfold fordi mange arter som er tilpasset slike forhold, dermed har 

få leveområder tilbake og får redusert individantall eller forsvinner. 

Ved siden av branner er stormfellinger kanskje den faktor som påvirker skogsdynamikken 

mest. Etter en stormfelling vil store mengder død ved bli liggende igjen. En stor del av 

biodiversiteten i skog er knyttet til død ved. Dette gjelder spesielt mange lav-, mose-, sopp- og 

insektarter. Det er blant annet minst 

700-900 billearter i Norge som er 

avhengig av at skogen inneholder 

dødt trevirke og død ved-boende 

sopp (f.eks. arter fra familiene 

trebukker, barkbiller, smellere og 

praktbiller; i tillegg kommer mange 

sommerfugl-arter). De fleste 

vedlevende insekter har larver i død 

ved. Disse er igjen viktig mat for 

mange fuglearter, først og fremst 

hakkespetter. Forekomsten av døde 

og døende trær er også viktig som 

reirplass for mange arter. De hull 

som hakkespetter hakker ut brukes 

seinere av andre fuglearter (meiser, 

ugler, kvinand, rødstjert, 

fluesnappere, stær, skogdue m.fl.). I 

det moderne skogbruket forekommer død ved i svært liten grad. Dette har medført at flere av 

artene som er tilknyttet dette nøkkelementet i skog har blitt sjeldne og i dag står på vår 

nasjonale rødliste for truede og sårbare arter. Eksempelvis er 20 % av alle rødlistede arter i 

skog vedlevende biller og 44 % sopp. 80 % av alle rødlistede sopp er forøvrig knytta til skog. 

Som sagt er død ved et viktig innslag i skog for mange arter, og kan slik sett sies å være et 

nøkkelelement. Andre viktige nøkkelelementer, som det finnes mange ulike mikrohabitater i, 

er gamle trær, bergvegger, store steiner, bekker og smådammer. Svært mange mose-, lav- og 

sopparter er knytta til gamle trær, for eksempel er oksetungesopp (Fistulina hepatica) vanlig 

på gamle, hule eiker, hvor den forårsaker brunråte. Videre er de mikroskopiske 

knappenålslavene helt avhengig av dette substratet. Man skiller mellom rik- og fattigbarkstrær, 

avhengig av bl.a. pH. Rikbarkstrærne har gjerne en høyere lav-diversitet enn fattigbarkstrærne. 

Til rikbarkstrærne regnes f.eks. alm, ask og lønn, mens gran og furu er typiske fattigbarkstrær. 

 

Suksesjon 

Vi skal ta for oss dette begrepet litt nøyere siden vi møter det på mange lokaliteter i 

feltkursene våre. Suksesjon er endring i artssammensetning over tid og kan grovt deles inn i 

tre deler: 

 

Pionérfase  konsolideringsfase  klimaksfase 

 

Vi skiller også mellom primærsuksesjon og sekundærsuksesjon. Primærsuksesjon er når 

arealer som ikke tidligere har vært bevokst koloniseres. Eksempler på dette er vulkanske 

områder, områder som heves opp fra havet og områdes som smelter fram fra under is. 
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Sekundærsuksesjon foregår på arealer som f.eks. allerede har et jordsmonn, og kanskje til og 

med en frøbank. Eksempler på dette er etter en flatehogst eller etter en brann. 

Suksesjonsforløpet varierer med flere faktorer, blant annet hvor næringsrik og fuktig 

skogtypen var i utgangspunktet. Etter en større forstyrrelse som brann eller flatehogst 

forandres miljøet radikalt. Konkurransen om vann og næring minker sterkt, mikroklimaet 

endres (økt lystilgang, varmeinnstråling og uttørring) og mengden av tilgjengelige 

næringsstoffer øker sterkt (gjødslingseffekt av aske eller hogstavfall). Samtidig vil graden av 

utvasking av næring fra jordsmonnet være stor i områder med mye nedbør. Lyselskende 

skogbunnsarter som trives godt på hogstflater og dermed får en oppblomstring etter hogst er 

bl.a. hårfrytle (Luzula pilosa), smyle (Deschampsia flexuosa), tyttebær (Vaccinium vitis-idea) 

og snerprørkvein (Calamagrostis arundinacea). Mange nitrofile arter som geitrams 

(Chamerion angustifolium) og bringebær (Rubus idaeus)kommer også tidlig inn. Denne første 

fasen vil dels bestå av gjenværende undervegetasjon som har fått bedre voksemuligheter, dels 

av arter som raskt sprer seg fra områdene rundt, og dels av arter med frøbank som krever 

spesielle stimuli for å spire (mye lys, høy temperatur). Et par år etter brannen eller hogsten vil 

det etableres en kraftig buskvegetasjon av mer konkurransesterke arter som bringebær og 

treslagene bjørk (Betula spp.), osp (Populus tremula), or (Alnus spp.) og rødhyll (Sambucus 

racemosa). Ved naturlig skogdynamikk utvikles etter hvert en nokså langvarig lauvtrefase, en 

fase som undertrykkes i bestandsskogbruket, før bartrærne igjen overtar dominansen. 

 

Naturlig suksesjon i et skogområde fra perioden kort etter en skogbrann gjennom pionerfase med arter som raskt 

etablerer seg, videre gjennom lauvtrefase og tilslutt til bartrefase. Illustrasjoner: Pål Thomas Sundhell fra boka 

Biologisk mangfold i skog, Norges Skogeierforbund og A/S Landbruksforlaget (1996). 

 

Skogbruket forkorter det naturlige suksesjonsforløpet som skjer i en upåvirket skog. Ved å 

plante gran eller furu hopper man over lauvskogsfasen, og det oppnår raskt seine 

suksesjonstrinn med gran eller furu som dominerende treslag. Perioden av suksesjonen der 

1.Brannflate  2. Pionerfase 3. Ung lauvtrefase 

4. Eldre lauvtrefase 5. Bartrefase 
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lauvskog er framtredende, er vesentlig for mange dyrearter. Store lauvtrær er oaser for insekter 

og i neste ledd for mange fuglearter. Antall insekter knyttet til lauvtrærne osp og bjørk, som 

blir sjeldnere når lauvtrefasen utgår, er mye høyere enn hos gran og furu. Alle hakkespettene 

med unntak av tretåspetten foretrekker å hakke ut reirhull i lauvtrær. 

Omfattende flatehogst har store effekter på dyreliv. Grovt sett kan en si at noen arter tjener på 

dette, mens mange taper. Man kan lokalt få en økning av individ og artsantall, men i skogen 

sett under vil biologisk mangfold reduseres ved omfattende bruk av flatehogst. Noen arter 

begunstiges av bestandsskogbruket. Elg er et eksempel på dette. Lauvoppslag er en viktig 

næringsressurs for dyret, og bestandsøkningen av elg må sees i lys av dette. Visse smågnagere 

trives også på åpne områder, og vil dra nytte av nye hogstfelt. Åpne felt i skogen er således 

viktige jaktområder for noen rovfugler og ugler etter at snøen har gått og gnagerne ikke lenger 

kan bruke gangene under snøen. En del insektetende fugler går også fram i et skogslandskap 

preget av snauhogster. Eksempler på slike arter er rødvingetrost, møller, buskskvett og 

tornskate. Dette er vanlige trekkfugler som finner et nytt habitat i skog preget av tidlige 

suksesjonsstadier. Noen insektarter får også et oppsving ved skogsdrift. For eksempel skjer det 

en markant bestandsøkning hos noen snutebillearter i ungskogen på et hogstfelt. Endel 

sopparter, f.eks. vedmusling (Gloeophyllum sepiarium) og fiolkjuke (Trichaptum abietinum), 

tjener på flatehogsten, i og med at disse artene er varmekjære og gjerne vokser på hhv. stubber 

og kvister. Mange sopparter er imidlertid i sterk tilbakegang på grunn av at det etter hvert 

finnes lite igjen av deres naturlige habitat, f.eks. gammelskog. Svartsonekjuke (Phellinus 

nigrolimitatus) er et godt eksempel her. 

Noen arter vil med andre ord begunstiges av hogst slik at biologisk mangfold lokalt (på liten 

skala) kan øke. På en større skala vil imidlertid det biologiske mangfoldet reduseres. Dette 

skjer blant annet ved at leveområder (habitater) som er vanlig i skoger med naturlig dynamikk, 

reduseres i antall og størrelse samt at avstanden mellom habitatene (isolasjonsgraden) øker 

(habitatfragmentering).  

 

  

 

Det er vist i storskalastudier i Norge, Finland og Sverige at naturskogområder (områder med 

tilnærmet naturlig dynamikk – fleraldret skog som har vokst fram med naturlig foryngelse av 

stedegne treslag) har andre og flere individer av sjeldne insektarter enn kulturskog. I tillegg 

 

Habitatfragmentering gir tap av habitater samtidig som de gjenværende leveområdene blir 

mindre og ligger lengre fra hverandre. Redusert størrelse gir lavere populasjonsstørrelse og økt 

sjanse for utdøing ved tilfeldige hendelser (uvær, sykdom mm). Høyere isolasjonsgrad reduserer 

muligheten for spredning/kolonisering fordi flyten av individer mellom habitatene blir lavere.  



      23 

har store, sammenhengende naturskogområder i Russland et vesentlig rikere biologisk 

mangfold av insekter enn mindre flekker av naturskogrester i Norge, Finland og Sverige.  

For skogmeiser har også flere arter (svartmeis, toppmeis, granmeis og lappmeis) gått tilbake 

som følge av fragmentering av det opprinnelige skogslandskapet. Fragmentering fører til en 

disproporsjonal minskning i bestanden av disse artene fordi økt fluktavstand mellom 

leveområdene tapper mye energi. For eksempel regner en med at lappmeisbestanden i Nord-

Finland i dag bare er 10 % av hva den var for 40 år siden, selv om kanskje ’bare’ 50 % av 

skogen er nedhugget. Meisene er standfugler, og spesielt vinterstid er det vanskelig å finne 

mat i et uthugget skogslandskap. Et mål på områdets betydning for ulike fuglearter er i hvilken 

grad det utnyttes om vinteren. De fugleartene som blir mer tallrike på hogstflater, har vist seg 

å være overveiende trekkfugler. 

Primærsuksesjon på morenemark i Finseområdet 

Midtdalsbreen er en utløper av 

Hardangerjøkulen. Dagens breer hadde sin 

maksimale utstrekning omkring år 1750, under 

"Den lille istid". Etter det har de på grunn av 

bedret klima vært i tilbakegang. Når en bretunge 

ligger på samme sted over flere år, vil det 

dannes en endemorene. Den ytterste av 

endemorenene ved Midtdalsbreen er fra ca. år 

1750 og er svært framtredende. I en sone fra 

1750-morenen og innover mot bretungen, sees 

flere endemorener dannet i ulike tidsrom etter 

1750. Den innerste endemorenen er fra 1934. 

Fra 1930-årene og til 1987 skjedde en markert 

klimaendring med høyere sommertemperaturer, og breen trakk seg så raskt tilbake at det ikke 

ble tid til dannelse av nye endemorener. På begynnelsen av 1990-tallet var imidlertid breen på 

ny frammarsj, og nye grusvoller ble lagt opp. Nå er breen igjen på tilbakegang. Morenene i 

området ved Midtdalsbreen er datert dels ved historiske data, dels ved 
14

C-datering og dels ved 

lichenometri. 

 

Ved Midtdalsbreen og de fleste andre norske breene 

kan pionérmark defineres som alt som ligger innenfor 

1750-trinnet, mens etablert mark er det som ligger 

utenfor og som aldri har vært isdekket siden siste istid. 

Pionermarka kan videre deles inn i brefront, som er all 

mark som er påvirket av dagens bre (dvs. av 

smeltevann, breleire, brebevegelser osv.) og 

breforland, som er resten av pionérmarka fram til 

1750-trinnet. 

 

At breen har trukket seg tilbake har gitt mye frigjort 

mark for ny vegetasjon. Vegetasjonsutviklingen på 

nylig blottlagt mark er i første rekke et resultat av 

tidsfaktoren. Andre faktorer som spiller inn, er 

jordsmonn, fuktighet og snødekkeforhold. 

Surhetsgrad, altså pH i nylig blottlagte 

morenemateriale er svært høy, ofte over 8. 

Morenematerialet er usortert, dvs. at det inneholder 

Styggedalsbreen Foto: Tore Røraas 

Endemorene Foto: Kate Russell 
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alle mulige kornstørrelser. På grunn av utvasking av finmateriale synker pH etterhvert, men 

stabiliseres ettersom man nærmer seg den modne vegetasjonen utenfor moreneryggene. Ulike 

snødekkeforhold og fuktighetsforhold mellom topp og bunn på en morenerygg vil også skape 

forskjeller i vegetasjonen, både når det gjelder artssammensetning og tetthet av artene (se eget 

avsnitt om rabbe-snøleiegradienten tidligere i kapittelet). 

 

Pionérplantene er de første innvandrere på den blottlagte morenemarka. Eksempler her er blant 

annet fjellbunke (Deschampsia alpina), fjellskrinneblom (Arabis alpina) og tuesildre 

(Saxifraga cespitosa). Mange av artene har vivipari, dvs. at de produserer vegetative 

yngleknopper som letter kolonisering og etablering av den blottlagte morenemarka. Etterhvert 

utkonkurreres disse artene av andre. I konsolideringsfasen blir vegetasjonen mer sluttet, og 

man kan begynne å skjelne ulike plantesamfunn. Etter 30-50 år nås et maksimum i artsantall, 

et annet maksimum sees her i området etter 150-230 år, deretter avtar artsantallet på veien mot 

klimaksfasen. Etter ca. 200 år inngår karakteristiske planter både fra klimaksfasen og fra 

konsolideringsfasen. Av typiske arter i konsolideringsfasen skal nevnes fjellsyre (Oxyria 

digyna) og lappvier (Salix lapponum); fra klimaksfasen fjellkrekling (Empetrum nigrum ssp. 

hermaphroditum) og lusegras (Huperzia selago). Musøre (Salix herbacea) kan komme inn 

allerede i pionérfasen, men er bare vegetasjonsdannende i klimaksfasen. 

 

 

Avhengig av miljøfaktorene vil vegetasjonen utvikle seg mot ulike klimakssamfunn. Ved 

Midtdalsbreen er klimakssamfunnene kreklinghei, rabbesivhei og musøresnøleie, slik vi kan 

observere det i områdene godt utenfor 1750-morenen. Vi kan slå fast at etter 250 års suksesjon 

er fremdeles ikke klimaksvegetasjon nådd i området innenfor. 

 

Det er ikke bare plantene som gjennomgår suksesjon på pionérmarka. Den blottlagte morenen 

inneholder ingen mycorrhizasopp eller sporer. Pionérplantene må av den grunn klare 

næringsopptaket uten hjelp av mycorrhizasymbiosen. De første mycorrhizasoppene til å 

kolonisere breforlandet er gjerne de vindspredte ektomycorrhizasoppene (ECM) som 

produserer store fruktlegemer. De etablerer seg muligens samtidig som de første vierne (Salix 

spp.) eller harerug (Bistorta vivipara) kommer. Når de første mutualistiske forholdene mellom 

ECM og planter er etablert, blir det veldig mye lettere for nye planter å spire og overleve i 

dette området. Arbuskulær mycorrhiza (AM) produserer klamydosporer nede i jorda og er 

Vivipare gress er vanlige foran brekanten. Fra venstre mot høyre: geitsvingel Festuca vivipara, fjellbunke 

Deschampsia alpina og fjellrapp Poa alpina. 
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avhengig av at jord eller sporer fraktes til pionérmarka. Dette skjer sannsynligvis ved hjelp av 

dyr eller ved erosjon fra høyereliggende etablert mark. 

Sekundærsuksesjon etter skogbrann 

Nitti prosent av alle skogbranner skyldes 

menneskelig aktivitet. Men på grunn av 

lynnedslag, har naturen måttet tåle branner 

helt fra livets spede begynnelse. Naturlig 

utvalg og evolusjon har derfor gitt opphav 

til organismer som ikke bare kan overleve, 

men til og med er avhengige av 

skogbranner for å eksistere. Moderne 

teknologi har gitt oss effektive 

slukningsmetoder, og både antall branner 

og affektert areal har blitt kraftig redusert i 

løpet av det siste århundret. 

 

Hvis ilden ikke har vært for varm og ikke 

trengt for langt ned i jorda, vil frøbanken 

(frø som har ligget i jorda fra tidligere år) 

begynne å spire. Frøbanken vil 

hovedsakelig bestå av de samme artene 

som levde i området før brannen, men 

fordi nærings- og lysforholdene er 

dramatisk endret, vil sammensettingen av 

det nye plantesamfunnet bli annerledes. 

Når et jordstykke blir forlatt åpent, blir det 

først inntatt av såkalte pionérarter; 

kortlivete arter som sprer og etablerer seg 

lett. Ettersom tettheten øker, øker også 

konkurransen om næring, fuktighet, plass og lys, og mer seiglivete organismer tar over. 

Suksesjon vil sakte endre samfunnet fra å bestå av små kortlivete urter, vía busker og kratt, til 

skog. Når artene ikke lenger skiftes ut og sammensettingen er stabil, har samfunnet nådd sitt 

klimaks, mens forstyrrelser som trefall, flom, snø- og jordras, fører samfunnet tilbake til 

tidligere suksesjonsstadier. Den boreale barskogen er et typisk klimakssamfunn der gran 

(Picea abies) og furu (Pinus sylvestris) gjør jordsmonnet surt og sperrer lyset ute fra 

skogbunnen. 

 

Hvor stor effekt en brann har på skogen, er selvsagt avhengig av hvor intens og langvarig ilden 

er, men typiske effekter er at organisk materiale som dødt løv brytes ned til mineraler i et 

tempo naturen ikke er i nærheten av å etterlikne. Siden skogbrannen brenner og bryter ned så 

mye materiale vil det være masse næringsstoffer som frigjøres. Noen næringsstoffer, slik som 

sulfater, vil kunne forsvinne med gassene som dannes under forbrenningen. Mens andre, slik 

som nitrater, vil finnes i mengder i den gjenværende asken. Disse frigjorte næringsstoffene i 

jordbunnen vil kunne vaskes ut av regnet og fraktes til elver og vassdrag. Utvaskingen kan 

merkes i flere år etter en brann, og vil bety at området blir fattigere på visse næringsstoffer slik 

som de nevnte sulfatene. Det som tidligere var mørk skogbunn med sur jord, blir plutselig lyst 

og åpent, og asken gjør jordsmonnet mer basisk og mineralene umiddelbart tilgjengelige for 

opptak. 

 

Fra slukningsarbeidet på Tomb 2008. Foto: Lars Olav 

Freim 
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På grunn av mycorrhiza vil skogbranner påvirke sopp både direkte og indirekte. En brann vil 

kunne varme opp jordbunnen slik at sopp i de øverste lagene dør. Hvor alvorlig og dypt i 

jordlagene denne effekten vil ramme soppen er avhengig av hvor kraftig brannen er og hvor 

fuktig jordbunnen var før den startet. Sopper som lever i skogens strølag og bryter ned 

barnåler og andre planterester vil sannsynligvis bli helt utryddet av selv en mild skogbrann. De 

soppene som lever i dypere lag eller helt nede i mineraljorda vil kunne overleve med mindre 

skogbrannen er veldig kraftig eller foregår på et tidspunkt da jordbunnen er veldig tørr. 

 

Selv om soppen overlever selve brannen, vil den ikke kunne leve videre om plantene den 

levde i symbiose med er døde. Den vil ha mistet sin karbohydrattilgang og må dermed svare 

med en fluktreaksjon. For sopp som ikke kan bevege seg, vil det si at den må lage 

fruktlegemer for å spre sporer. Disse fruktlegemene er ofte den eneste synlige delen av 

soppene, men representerer bare en ørliten del av individet som stort sett befinner seg nede i 

jorda. Fluktsituasjonen kan sammenliknes med det som skjer hver eneste høst når plantenes 

fotosyntese går kraftig ned. Da vil soppene svare med å bruke sesongens oppsamlede ressurser 

på å produsere fruktlegemer. Derfor er det ikke uvanlig at en skogbrann blir etterfulgt av en 

"sopphøst". Slike fluktreaksjoner er ikke bare begrenset til sopp som lever i symbiose med 

planter. Det gjelder også sopp som er nedbrytere på dødt plantemateriale. Disse organismene 

er tilpasset å leve på det man kan kalle "synkende øyer". De benytter alt det de kan få ut av 

materialet de lever på og så må de til slutt flykte ved å produsere fruktlegemer og sporer. For 

slike sopp vil skogbrann være bare en av mange katastrofer som krever fluktreaksjoner og ny 

kolonisering. 

 

Organismer i skog kan deles inn i kategorier av tilpasninger til brann; pionérarter, vedvarere 

(stayere), motstandere, asylanter og pyrofile. Pionerorganismenes strategi er gjerne å spre 

sporer eller frø med vinden, om man er sopp eller plante, eller å komme flyvende og legge egg 

om man er et insekt. Disse organismene kan derfor spre seg raskt til potensielle 

Tilflukt fra skogbrann. Foto: John McColgan 
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etableringssteder. Siden skogbranner gjør jorda rik på nitrater, er plantene i denne gruppa i 

tillegg gjerne nitrofile (nitratelskende). Et typisk eksempel på en slik pionérart er geitrams 

(Chamerion angustifolium) som har fått sitt engelske navn fireweed på grunn av at den 

forekommer i store mengder på gamle branntomter. Geitramsen produserer 300-400 frø i hver 

kapsel, noe som gir opp til 80 000 små og lette frø per plante. Frøene er i tillegg utstyrt med 

små fjærdusker som gjør at vinden kan frakte dem langt. Sannsynligheten for at i hvert fall 

noen av dem treffer et passende sted å spire er derfor stor. Andre typiske pionérarter er bjørk 

(Betula pubescens), osp (Populus tremula), selje (Salix caprea), smyle (Avenella flexuosa) og 

bringebær (Rubus idaeus). 

 

Planter med røtter eller underjordsstengler 

som går dypt og derfor ikke blir særlig 

skadet av brann, utgjør den gruppa vi kaller 

vedvarere (stayere). Store deler av floraen vi 

har i de boreale barskogene tilhører denne 

gruppa. De fleste løvtrær og busker kan få 

nye skudd fra røttene selv om resten av 

planta har brent opp. Dette gjelder også 

såkalte dvergbusker som alle våre vanlige 

lyngarter; tyttebær (Vaccinium vitis-idaea), 

blåbær (V. myrtillus), krekling (Empetrum 

nigrum) og røsslyng (Calluna vulgaris). 

Mange urter kan også overleve med dypt 

begravde jordstengler. Bregna einstape 

(Pteridium aquilinium) er et typisk eksempel der bladene er det eneste som er over jorda, 

stengler og røtter er under. Jordstenglene ligger på en halv til én meters dyp, og de kan bli 

rundt 300 meter lange. Nye skudd kan vokse opp hvor som helst langs stengelen, og planta 

kan derfor overleve selv om alle bladene og deler av stengelen brenner opp. Maiblom eller 

bittekonvall (Maianthemum bifolium) har en tilsvarende strategi, men med kortere 

jordstengler, opp mot 10 meter. 

 

Motstandere er organismer som har fysisk beskyttelse mot ildens ødeleggelser i en eller annen 

form. Voksne furuer som i større grad enn grana vokser på tørre, brannutsatte steder, har en 

tjukk, ildbestandig bark og en høy trekrone som flammene sjelden når opp til. Den har også 

egne mekanismer for å reparere vekstvevet (kambium) som skal produsere ny bark, hvis dette 

blir lettere skadet. En annen måte å unngå stor skade, er å vokse tett. Myrulla torvull 

(Eriophorum vaginatum) vokser i svært tette tuer og slirer rundt stråene beskytter unge skudd. 

I tillegg er torvulla ofte tett omgitt av torv og moser hvis fuktighet også hjelper mot flammene. 

 

Noen deler av skogen er mindre brannutsatt enn andre. Kjølige, fuktige søkk med granskog 

brenner ikke like lett som en tørr furukolle. Det var veldig tydelig etter brannen i Froland. På 

de tørre kollene hadde humuslaget i jorda brent helt bort slik at fururøttene lå åpent i dagen, 

mens søkkene med gran eller løvskog var i stor grad blitt spart for brann. Organismer som 

foretrekker den fuktige granskogen er derfor asylanter; de har funnet et trygt tilfluktsrom. 

Arter i denne gruppa inkluderer den sopp-parasitterende klorofyllfrie vaniljerota (Monotropa 

hypopitys), den saprofyttiske knerota (Goodyera repens), Carl von Linnés yndlingsplante 

linnea (Linnaea borealis), og selvsagt grana selv. 

 

Geitramsoppblomstring etter skogbrann Foto: Emily S. 

Kloosterman 
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Organismer som man finner i områder rett etter skogbrann, 

kaller vi pyrofile. Dette kan for eksempel være arter som har 

kull som levested eller som utnytter den lett tilgjengelige 

næringen som er blitt frigjort ved brann. Brannstubbelaven 

Hypocenomyce anthracophila vokser på brente furustubber, 

og soppen gulbrun bålbeger (Geopyxis carbonaria) kommer 

kun med fruktlegemer der hvor det har vært brann i skog. 

Bråtestorkenebb (Geranium bohemicum) har frø som kan 

ligge i frøbanken i årevis og fortsatt være spiredyktige. Den 

har svært dårlig konkurranseevne og forsvinner med en gang 

vegetasjonen begynner å tettes igjen bare et par eller få år 

etter brannen. For ikke å kaste bort frø på å spire på steder 

den grunnet konkurranse likevel ikke har mulighet til å 

overleve, spirer ikke frøene før de har blitt varmet opp til 

60°C, noe som kun skjer ved brann. Et eksempel fra 

dyreriket er sotpraktbiller (Melanophila/Oxypteris 

acuminata), som er avhengig av brannfelter for 

larveutviklingen sin. De kan spore en brann på 50 km 

avstand ved hjelp av unike sanseorganer som registrerer 

infrarødt lys, og ankommer gjerne brannflata før den er kald 

nok til at de kan slå seg ned. Billene forplanter seg mens de venter, og legger så eggene sine i 

de forkullede trerestene. Et larve- og et puppestadium senere er nye sotpraktbiller klare til å 

flytte seg til et nytt brannområde. 

 

Dynamikken som foregår i en skog som er utsatt for brann er viktig for artsdiversiteten. Ved å 

ha områder av skog i ulike suksjesjonsstadier sikrer man et variert leveområde for mange 

organismer, og gjør det lettere for store pattedyr som elg og rådyr å overleve vinteren. Men 

mye viktigere er brannene for insekter som sotpraktbilla og planter som bråtestorkenebb som 

ikke ville kunne overleve og formere seg uten skogbrann. Det pågår en diskusjon om hvorvidt 

vi i Norge skal bruke skogbrann aktivt i naturforvaltningen, enten ved å tenne på skog under 

kontrollerte forhold, eller ved å utsette slukking. Kontrollert brann er en viktig del av 

bevaringspolitikken i California, men der er også en langt større del av vegetasjonen avhengig 

av regelmessige branner. 

 

Noen forskere har spekulert i hvorfor 

brannstubbelaven er blitt funnet både i 

veldig gammel skog og på brannområder, 

men aldri i ung skog. Deres teori er at de 

kjemiske forholdene på en brent stubbe og 

på barken til et veldig gammelt tre kan 

minne litt om hverandre. Dermed kan de 

brente stubbene være en erstatning for de 

stadig sjeldnere gamle trærne. Vi vet 

dessverre fortsatt for lite om hvilke arter 

som er avhengige av brann, hvorfor de er 

avhengige og hvilken effekt de har på 

miljøet i den boreale barskogen 

sammenliknet med andre skogtyper.  

Brannstubbelav. Foto: Einar 

Timdal 

Gulbrun bålbeger Foto: Trude Vrålstad 
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SYMBIOSER 
 

En symbiose er et samliv mellom organismer. Vi kan grovt dele inn et slikt samliv etter hva 

effekten er for de involverte organismene. Et parasittisk forhold vil være positivt for en av 

partene, men negativt for en annen. Et mutualistisk forhold er positivt for alle de involverte 

partnerne. Et kommensialistisk forhold vil være positivt for en av partene, men nøytralt for en 

annen. Eksistensen av kommensialistiske forhold er omdiskutert. Dette kan skyldes at det er 

vanskelig å påvise at noe ikke har en effekt. En annen grunn er at inndelingen av symbioser er 

teoretisk. I praksis kan en symbiose variere fra å være parasittisk til å være mutualistisk. 

 Mutualisme – begge arter har fordeler av samlivet (+/+) 

 Parasittisme – en av artene har fordel av samlivet, mens den andre arten er 

skadelidende (+/-) 

 Kommensalisme – en av artene har fordeler av samlivet, den andre har ingen endring i 

fitness (+/0) 

 

Mutualisme 

Mykorrhiza 

Mykorrhiza, eller sopprot på norsk, er betegnelsen på samlivet mellom sopp og plante på 

rotnivå. De fleste planter har en eller annen form for mykorrhiza. I hovedsak er samlivet til 

fordel for begge parter (mutualisme); soppen får tilført karbohydrater fra planten, mens 

planten får bedret nærings- og vannopptak. I enkelte tilfeller kan også soppen beskytte planten 

mot giftige metaller eller mot predasjon. Overgangen mot parasittisme, hvor enten soppen 

eller planten i hovedsak blir skadelidende, er imidlertid flytende. Det finnes mange ulike typer 

mykorrhiza, klassifisert på grunnlag av mykorrhizaforholdets anatomi, fysiologi og 

evolusjonære opprinnelse. I teorikompendiet om sopp vil dere finne en dypere omtale av de 

ulike typene mykorrhiza. Vi skal her bare kort nevne de ulike typene. 

Ektomykorrhiza 

Ektomykorrhiza er svært utbredt i de boreale barskogssystemene, og i boreonemorale og 

nemorale bøke- og eikeskoger. Dette er vegetasjonstyper med en karakteristisk veksling 

mellom gunstige og ugunstige perioder (tørkeperiode og fuktig periode, sommer og vinter). 

Noen ektomykorrrhizasopper er svært artsspesifikke og har bare en eller to verter. De fleste 

kan imidlertid danne mykorrhiza med mange trær, også flere arter på samme individ. Soppene 

er stort sett høyerestående stilksporesopper av bestemte familier eller slekter, men også visse 

sekksporesopper kan danne mykorrhiza. De aller fleste skogdannende trær vi har i Norge 

danner ektomykorrhiza med ulike soppslekter. Både gran og furu danner mykorrhiza med et 

stort antall forskjellige slekter av sopp, og barskogene våre har derfor høy artsdiversitet av 

storsopp. Navnet ektomyorrhiza betegner forholdet at sopphyfene ikke trenger inn i cellene i 

rota; men ligger utenpå celleveggen og -membranen(e). Den ektotrofe mykorrhiza oppsto 

sannsynligvis i kritt, den yngste perioden i jordas mellomalder (mesozoicum). Kanskje var det 

slik at etter hvert som de nakenfrøete skogene tetnet til i mesozoikum, økte mengden av 

strøfall og humus. Jordsmonnet ble surere og rikere på tungt nedbrytelig organisk materiale. 

Dette gjorde at nitrogen ble bundet opp i kompliserte organiske molekyler og vanskelig 

tilgjengelig. Den ektotrofe mykorrhiza med sin mer effektive nitrogenmetabolisme ble derfor 

fordelaktig i skogøkosystemene.  

Det er i praksis bare én type ektomykorrhiza, selv om mange ulike sopper og høyere planter 
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kan danne dette. Ektomykorrhiza består av en hyfekappe (mantel) og et Hartig-nett 

(sopphyfer som trenger inn mellom epidermiscellene i rota). Hyfene forhindres å trenge helt 

inn i rota av en økende mengde tanniner (garvestoff), flavonoider eller andre fenoliske 

forbindelser i cellene. Det dannes siderøtter som forkortes, fortjukkes og ofte blir gaf-

felgreinete. Dette skyldes at soppen skiller ut veksthormonet auxin (indolyl-3-eddiksyre) som 

får røttene til å forkortes og bli tjukkere. 

 
Tverrsnitt av rot med hyfekappe (S) og 

Hartig-nett (H). 

 

 
 

Bare omtrent 3 % av verdens frøplanter har ektomykorrhiza, men det oppdages stadig nye 

mutulistiske forhold, så tallet vil ventelig stige. Egenskaper hos disse plantene er at plantene 

stort sett er forvedete, at de må kunne produsere tanniner, flavonoider eller andre fenoliske 

forbindelser som kan forhindre at soppen trenger helt inn i røttene. Plantene tilhører noen få, 

bestemte familier, underfamilier eller slekter hvor ektomykorrhiza er temmelig gjennomført. 

Her er noen eksempler fra Norge:  

 

furufamilien (Pinaceae) 

bjørkefamilien (Betulaceae) 

hasselfamilien (Corylaceae) 

bøkefamilien (Fagaceae) 

vierfamilien (Salicaceae) 

rosefamilien (Rosaceae) (reinrose Dryas) 

starrfamilien (Cyperaceae) (rabbetust 

Kobresia myosuroides) 

trollheggfamilien (Rhamnaceae) 

lindefamilien (Tiliaceae) (lind Tilia) 

slireknefamilien (Polygonaceae) (harerug 

Bistorta vivipara) 

 

Soppene som ingår i denne symbiosen finner vi spredt rundt i hele soppriket. Her er noen 

eksempler på bestemte slekter og familier: 

 BASIDIOMYCOTA    ASCOMYCOTA   

 kremlefamilien (Russulaceae)  trøffelfamilien (Tuberaceae)   

 rørsoppfamilien (Boletaceae)   løpekuler Elaphomyces   

 slørsoppfamilien (Cortinariceae) ( hele) Cenococcum geophilum 

 vokssopper Hygrophorus   lurvebeger Wilcoxina
1
 

 musseronger Tricholoma    gulbrunt bålbeger Geopyxis carbonaria 

 Lakssopp Laccaria    svart begermorkel Helvella corium 

 fluesopper Amanita    polarmorkel Helvella aestivalis 

 kantarellfamilien (Cantharellaceae)   fjellmorkel Helvella arctoalpina 

 piggsoppfamilien (Hydnaceae)    

 frynsesoppfamilien (Thelephoraceae) 

 gulltråd Piloderma croceum 

 kratersopp Amphinema byssoides 

 vortesporet barksopp Tylospora fibrillosa 

 potetrøyksopp Scleroderma 

 trollrøyksopp Pisolithus                
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Man finner ektotrof vegetasjon først og fremst i: 

 

 Arktisk/alpin vegetasjon: dvergbjørk Betula nana, vier Salix, reinrose Dryas og til og 

med urter som harerug Bistorta vivipara og rabbetust Kobresia myosuroides. 

 Boreale bar- og bjørkeskoger: bartrær i furufamilien (f.eks. furu Pinus, gran Picea, lerk 

Larix, edelgran Abies) og lauvtrær i bjørkefamilien (f.eks. bjørk Betula og or Alnus) og 

vierfamilien (f.eks. pil og vier Salix og osp og poppel Populus). 

 Nemorale og mediterrane skoger med eik Quercus og bøk Fagus (begge i 

bøkefamilien) og hassel Corylus og agnbøk Carpinus (begge i hasselfamilien). 

 

Karakteristisk for disse skogene er dominans av ett eller få treslag innen én eller få slekter. 

Fungaen er mer variert enn den høyere floraen! Jorda er dessuten vanligvis sur og fattig, f.eks. 

podsol. I tørre furuskoger er det vanlig å finne mange rørsopper, som smørsopp, sandsopp og 

seig kusopp (slekta Suillus), og flere arter av skivesoppslektene kremler (Russula) og risker 

(Lactarius). Kremler og risker opptrer også rikelig i granskog. Den store mykorrhizadannende 

slekta slørsopp (Cortinarius) er spesielt godt representert i granskog. Andre store 

mykorrhizadannende slekter er f.eks. fluesopper (Amanita) og musseronger (Tricholoma). Av 

lauvtrærne er det særlig bjørk, eik og bøk som har mange mykorrhizapartnere, men også 

hassel, or og osp har ektomykorrhiza. Arter som helt mangler ektomykorrhiza er alm Ulmus, 

ask Fraxinus og lønn Acer (disse har endomykorrhiza). Det er også svært få arter som er 

knyttet til lind. Dette betyr at edellauvskogene som domineres av disse treslagene mangler de 

store soppslektene som danner ektomykorrhiza. 

 Mykorrhiza-sopp kan ikke bryte ned lignin og sjelden cellulose. De er avhengige av 

oppløselige karbohydrater som trærne skaffer ved fotosyntese. Ektomykorrhiza kan ta opp 

nitrogen som ammonium, visse aminosyrer, oligopeptider, andre enkle nitrogenforbindelser, 

muligens proteiner. Mykorrhiza hjelper på vannopptak idet hyfene fra hyfekappen virker som 

forlengede rothår. Trær med mykorrhiza er mindre utsatt for tørkeskade. Noen 

mykorrhizasopper kan dessuten beskytte mot skadelige metaller som jern og aluminium. 

Mykorrhizasystemet kan skille ut stoffer som feller eller kompleksbinder metallene. Den 

ekstremt forurensningstolerante trollrøyksopp Pisolithus arhizus inneholder opptil 25 % 

tørrvekt av pulvinsyrederivatet norbadion A som er en effektiv chelator. Noen 

mykorrhizasopper kan skille ut ’antibiotika’ mot andre sopper eller bakterier. Et godt 

eksempel er sannsynligvis spiss giftslørsopp Cortinarius rubellus. Det aktuelle giftstoffet, 

orellanin, er sterkt fungitoksisk. Antrakinoner i kanelslørsopper Cortinarius underslekt 

Dermocybe er sannsynligvis giftige for insekter og spretthaler. 

 

Selv om mykorrhiza er avgjørende for vegetasjonen og dermed 

for hele økosystemet, er det ikke lett å se mykorrhiza i felt. 

Bortsett fra feltobservasjoner av fruktlegemer til de mest 

iøynefallende ektomykorrhizasoppene, særlig hattsoppene og 

de store morklene, må vi nedi jorda og undersøke røttene for å 

studere fenomenet. Og når vi har dratt opp noen røtter, stopper 

ikke problemene der. For det første må man lære å identifisere 

hva som er mykorrhiza. For det andre er det slett ikke alle 

mykorrhizatyper vi umiddelbart ser i lupe eller mikroskop 

(stort sett bare ektomykorrhiza). For det tredje er det vanskelig, 

eller umulig, å identifisere mykorrhiza til art uten å bruke 

genetiske markører. 
Rottupp med 

ektomykorrhiza  



 

 

      

 

32 

Eksempler på andre typer mykorrhiza 

Arbuskulær mykorrhiza (A-mykorrhiza, AM):  

Nesten alle typer høyere planter kan ha AM. Unn-

takene er meget få, f.eks. meldefamilien 

(Chenopodiaceae) og amarantfamilien 

(Amaranthaceae), men artene i disse to familiene lever 

til gjengjeld på sterkt elektrolyttholdig jord og behøver 

ikke mykorrhiza. Breiblada lauvtrær som lønn Acer, 

alm Ulmus og ask Fraxinus, og alle nakenfrøete 

familier unntatt furufamlien (Pinaceae) har AM 

(sistnevnte familie har fortrinnsvis ektomykorrhiza). 

Av norske bartrær har einer Juniperus communis og barlind Taxus baccata AM, mens furu 

Pinus sylvestris og gran Picea abies har ektomykorrhiza. AM er forøvrig meget viktig i 

tropiske økosystem som regnskog og savanner. Siden soppene ikke er vertsspesifikke, har de 

ingen begrensninger med hensyn til hvilken art høyere plante de lever på og de kan derfor 

trives i svært diverse økosystem. Selv om AM har stor økologisk betydning, er det imidlertid 

svært få arter innen AM-sopp: Bare 130 arter i slektene Glomus, Acaulospora, Gigaspora, 

Scutellospora, Entrophospora og Sclerocystis i Glomales (Zygomycota, eller eventuelt den 

nyopprettete rekken Glomeromycota) er påvist. De er ikke vertsspesifikke og kan vokse i 

røtter til nær sagt alle planter som er mottakelige for AM. Siden AM-soppene geologisk er så 

gamle, er de utbredt over hele jordkloden og viser ingen geografiske mønstre. 

Imidlertid har vi, til tross for å ha sett på mange jordprøver fra Finse, til gode å se slike 

klamydosporer. Andre studier fra alpine plantesamfunn har observert det samme, og at AM 

ikke er like vanlig høyt til fjells som det er i lavlandet. Det er gjerne i engvegetasjon og i 

lesidevegetasjon at vi finner mye AM, mens det er mer uvanlig på rabber, snøleier og på 

pionérmark. Viktige plantearter på Finse med AM er blant annet smyle (Dechampsia 

flexuosa), sauesvingel (Festuca ovina) og fjellrapp (Poa alpina). Legg merke til at starrslekten 

(Carex) sjelden er infisert av AM. 

 

Ericoid mykorrhiza:  

Vi kan identifisere ericoid mykorrhiza på blant 

annet blåbær (Vaccinium myrtillus), blokkebær 

(V. uliginosus), tyttebær (V. vitis-idaeus) og 

fjellkrekling (Empetrum nigrum ssp. 

hermaphroditum). Lyngplanter har meget tynne 

og lange røtter som det er lett å rive av. De består 

av kun et lag med oppsvulmete epidermisceller 

og ett eller to lag med barkceller rundt en tynn 

streng med ledningsvev. Mykorrhizaen består av 

tynne hyfer som dels løper parallelt med de 

oppsvulmete epidermiscellene og er omgitt av et 

slimlag (mucigel), og dels trenger inn i epidermis-

cellene hvor næringsutvekslingen foregår. Det er 

derfor viktig å få opp ei lyngplante med rikelig 

jordklump. På labben vaskes det hele med mye 

vann. De tynneste røttene legges i cotton blue og 

studeres i mikroskop. Mucigel med hyfer burde 

kunne sees, kanskje også hyfer som trenger inn i 

epidermiscellene.  

Ericoid mycorrhiza på Gaultheria. (Tverrsnitt 

av rot) 

Arbuskel i en rotcelle fra purre. 
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Arbutoid mykorrhiza: 

finner vi hos mjølbær Arctostaphylos uva-ursi, rypebær 

A. alpinus og på vintergrønn Pyrola spp. Den minner 

om ektomykorrhiza siden den danner hartig-nett og 

mantel. Forskjellen er at den også trenger inn gjennom 

celleveggene til planten. Soppene som danner denne 

typen mycorhiza er gjerne de samme artene som danner 

ektomycorrhiza.  

 

Orkidémykorrhiza:  

Det er ikke mange orkidéer på Finse. Den vanligste er 

grønnkurle (Coeloglossum viride). Mycorrhizatypen er 

ganske spesiell, siden vi ikke kjenner til noen ”fordeler” 

for soppen med symbiosen. Den er dermed en ren 

parasittisme. De fleste orkideer er helt avhengig av 

denne symbiosen for å spire og overleve den første 

tiden. Denne typen mycorrhiza er lite studert, blant 

annet fordi mange kvier seg for å grave opp orkideer 

med rot. 

 

Endofytter 

Endofytter (betyr ”inni planter”) betegner sopp hvor hyfene lever inni 

plantene. Dette er et fenomen som viser seg å være vanlig. En 

endofyttisk sopp kan leve inni hele planta, dvs. at hyfene brer seg i alt 

fra røtter, stengler, blad, blomster, frukter og frø – da sier vi at soppen 

lever systemisk. Eller den kan være lokalisert til visse organer, f.eks. 

frukter, frø, røtter osv. Soppene som danner A-mykorrhiza (Glomales) er 

etter definisjonen endofytter lokalisert til røttene. Endofyttiske sopper 

kan ha kontakt med omverdenen (jord, ved osv.) (f.eks. A-mykorrhiza) 

eller ha hele sitt liv inni planta. 

 

Vi kan dele endofyttene i parasittiske, kommensalistiske og 

mutualistiske. Parasittiske endofytter er f.eks. rustsoppene (Uredinales), 

sotsoppene (Ustilaginales) og heksekostsoppene (Taphrinales) (de to 

første stilksporesopper, den siste sekksporesopp). Alt etter art kan rust- 

og sotsoppene være systemiske eller lokale, mens heksekostsoppene  

alltid er lokale. Starrsot (Cintractia caricis) angriper frukter til starr 

(Carex), og er vanlig på ulike starr-arter i fjellet. (Dette er egentlig et 

artskompleks med flere småarter tilpasset hver sin art starr.) 

Kommensalistiske endofytter gjør verken fra eller til hos versplanta, 

mens soppen har glede av det. De mest interessante er kanskje de 

mutualistiske endofyttene. Mange av dem (helst sekksporesopper) skiller 

ut mykotoksiner som beskytter versplanta mot beiting fra både insekter 

og vertebrater. Typisk nok tilhører flere av disse meldrøyeordenen (Clavicipitales), som 

nettopp er kjent for å produsere kraftige giftstoffer. Acremonium er en beryktet endofytt i visse 

strøk i verden. Den lever inni beitegraset raigras (Lolium) og produserer toksinet lolitrem. I Ny 

Zealand foråsaker dette en sauesykdom, ”Rye Grass Staggering”. Meldrøye (Claviceps 

purpurea) er i prinsippet en endofytt som er lokalisert til fruktemnet hos gras. Her er det 

overvintringsorganene som er giftige. I utgangspunktet er dette en parasitt på grasene, men de 

Arbutiod mycorrhiza på Arbutus. 

(Tverrsnitt av rot) 

Rotceller fra Goodyeria med nøster 

av sopphyfer. 

Meldrøye 
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giftige sklerotiene, som sitter lenge på graset, beskytter utvilsomt mot beiting. 

 

Mange av de spesialiserte endofyttene lever fullstendig skjult i plantene. De har verken 

kjønnete eller ukjønnete stadier, og kan ikke observeres ute. For å kunne studere dem, må de 

dyrkes fram på egnet substrat. Identifikasjonen foregår ved at vi ekstraherer DNA fra hyfene 

og sammenlikner sekvensene mot allerede kjente sekevenser. Derfor er det først etter 

introduksjonen av pålitelige DNA-metoder at vi har fått vite mer om endofyttene. 

 

Lav 

Sopp som lever i mutualistisk symbiose med alger (grønnalger og/eller blågrønnbakterier) 

kalles lav, eller licheniserte sopper (av lichenes, lav). Det er nesten bare sekksporesoppene 

som danner lav, men noen få licheniserte stilksporesopper finnes (bl.a. enkelte arter i slekten 

navlesopp, Lichenomphalia). Lavene utgjør altså ingen egen systematisk gruppe, men finnes 

spredt i soppsystemet. Det vitenskaplige navnet på en lav tilhører soppkomponenten, mens 

algekomponenten har sitt eget navn. Mange laver plasseres i den nesten fullstendig licheniserte 

ordenen Lecanorales, men også andre sekksporesopp-ordener har licheniserte representanter. 

Det er intet skarpt skille mellom licheniserte og ikke-licheniserte sopp, og flere slekter (f.eks. 

kartlav, Rhizocarpon) krysser grensen. 

 

 

 

Soppkomponenten i et lavthallus kalles mykobionten, algekomponenten kalles fotobionten. 

Mykobionten danner det meste av biomassen i thallus, ofte overbark, marg, underbark og 

festeorgan. Fotobionten er vanligvis begrenset til et algeskikt like under overbarken. 

Mykobionten får karbohydrater fra fotobionten gjennom hyfer som enten ligger tett klistert til 

algecellenes vegg eller penetrerer denne. Det er ikke påvist transport av stoffer fra 

mykobionten til fotobionten, men fotobionten får et miljø å leve i. Fotobiontens celler blir 

sterkt modifisert i lavthallus og kan sjelden bestemmes til art uten dyrking av frittlevende 

celler. Vanlige algeslekter i norske lav er Trebouxia (éncellet grønnalge, slekten forekommer 

neppe frittlevende i naturen), Trentepohlia (trådformet grønnalge, også vanlig frittlevende) og 

Nostoc (trådformet blågrønnbakterie, også vanlig fritlevende). Hos endel laver forkommer to 

fotobionter: en grønnalge og en blågrønnbakterie. Hos noen få arter forekommer de i hvert sitt 

skikt i thallus (f.eks. safranlav, Solorina crocea), men vanligvis forekommer blågrønnalgene 

 

 

 

Lavnavlesopp 

(Lichenomphalia 

hudsoniana) 
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kun i begrensede kolonier, cephalodier, mens grønnalgene danner et eget algeskikt (f.eks. 

saltlaver, Stereocaulon). Det antas at blågrønnalgene i cephalodiene gir mykobionten nitrogen 

bundet fra lufta. 

 Etter vokseformen deler man lavene i tre grupper: skorpelaver, bladlaver og busklaver. 

Skorpelavene danner en fast tiltrykt skorpe over underlaget, eller er delvis til helt innsenket i 

dette. Bladlavene er løsere festet, bladformede, med tydelig forskjell på over- og undersiden, 

ofte med festetråder, rhiziner, på undersiden og spredningsenheter på oversiden. Busklavene 

er radiært bygget og vanligvis bare festet ved basis. Skorpelavene har størst utbredelse i 

soppsystemet og er trolig basisgruppen som flere linjer av blad- og busklaver er utviklet fra. 

Det er kjent omkring 15.000 arter av lav (omkring en tredjedel av alle sekksporesopper). I 

Norge har vi nærmere 2000 arter, hvorav 450 er blad- eller busklaver og de øvrige 

skorpelaver. 

 

1. Busklav – 3 dimensjonal, ingen over eller underside. 

2. Bladlav – med distinkt over- og underside 

3. Skorpelav – nesten ”sammenvokt” med substratet, mangler nedre cortex. 

 

Mange lav produserer sekundære metabolitter, ’lavsyrer’, som ligger ekstracellulært, ofte som 

krystaller på hyfene. Omkring 500 ulike stoffer er kjent, tilhørende stoffgruppene depsider, 

depsidoner, terpenoider, antrakinoner, pulvinsyrederivater, fettsyrer, etc. De aller fleste 

lavsyrer ar bare kjent fra lav. Hver art inneholder ofte et karakteristisk sett av lavsyrer (ofte 

forskjellig i overbark, marg, soral, og apothecium), og dette settet er ofte forskjellig mellom 

nært beslektede arter. Bestemmelse av lavsyrer h.v.a. tynnsjiktskromatografi er standard 

metode innen lichenologien. Lavsyrenes funksjon er omdiskutert, mulige forklaringer er UV-

beskyttelse, beite-beskyttelse, antibiotisk effekt, mineraloppløsning og chelatdannelse med 

giftige metaller. 

 

 

Noen vanlige spredningsenheter hos lav: 

 

Thallusfragmenter - mest hos markboende arter; f.eks. reinlaver, Cladonia underslekt 

Cladina og makklav, Thamnolia vermicularis. 

Isidier – stift- til skjellformede utvekster fra barken; f.eks. elghornslav, Pseudevernia 

furfuracea. 

Soredier - små nøster av sopphyfer omspinnende noen algeceller, ofte begrenset til egne, 

melaktige områder på thallusoverflaten (soral); f.eks. barkragg, Ramalina farinacea. 

Ascosporer - fra ascokarper; f.eks. skålragg og askeragg, Ramalina fastigiata og R. fraxinea. 

Pyknokonidier - vegetativt avsnørte soppsporer i eget organ, pyknidium (neppe eksempler 

på kurset). Pyknokonidienes funksjon er omdiskutert, de fungerer trolig som spermatier hos 

mange arter. 

Thallokonidier - vegetativt avsnørte soppsporer fra thallusoverflaten; f.eks. glatt navlelav, 

Umbilicaria polyphylla. 

 

Av disse er kun ascosporer dannet seksuelt. Ascosporer og konidier sprer soppen separat fra 

algen, og symbiosen må opprettes på nytt etter spiring. I norsk natur er de tre første gruppene 

noe vanligere enn de tre siste, kanskje som en respons på problemer med å finne alger for å 

gjenopprette symbiosen. Det antas at den viktigste kilden til fotobionter hos sporespredde arter 

er fra andre lavers soredier. Mange norske laver har Trebouxia som fotobiont, og genetiske 

studier tyder på at det kan finnes en ’Trebouxia-pool’ i naturen. Hos noen arter, f.eks. 

småmessinglav, Xanthoria polycarpa, spirer ascosporen ofte i en annen lavs thallus (i dette 
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tilfelle særlig frynserosettlav, Physcia tenella) og ’overtar’ dens thallus med alger. 

 

Parasittisme 

Svært mange sopp livnærer seg som parasitter og får sin næring fra andre levende organsimer. 

Det er først og fremst planter som parasitteres, men noen livnærer seg også av dyr eller av 

andre sopp. Enkelte parasitterer til og med andre parasitter, og kalles da for hyperparasitter. 

Parasittisme er utbredt både blant stilk- og sekksporesopp. Grovt sett kan man dele 

parasittsoppene opp i biotrofe og saprotrofe parasitter. De biotrofe parasittene får sin næring 

fra levende celler, mens saprotrofe parasitter først dreper verts-cellene. Den siste strategien 

omtales også som nekrotrof parasittisme. Eksempler på saprotrofe parasitter er rotkjuke 

(Heterobasidium annosum) eller honningsopp (Armillaria spp.), som er i stand til å drepe trær 

og ernære seg av veden. Noen arter sopp opptrer til og med som predatorer og dreper dyr 

(f.eks. Duddingtonia spp., som fanger nematoder). Biotrofe parasittsopp forekommer tallrikt 

både blant stilk- og sekksporesopp. 

 

Eksempler på viktige biotrofe parasittsopp 

er rust- og sotsopp blant stilksporesopp og 

meldugg blant sekksporesopp. Det er 

karakteristisk at de biotrofe parasittene 

lever i et ‘tett samspill’ med sin 

vertsorganisme og gjerne forekommer på 

kun en eller svært få arter. Det foregår et 

evig ‘våpenkappløp’ mellom vert og 

parasitt, hvor stadig nye forsvars- og 

angrepsstrategier utvikles og favoriseres 

ved naturlig seleksjon. Dette medfører at 

den biotrofe parasitten gjerne må 

spesialiseres seg på kanskje kun én art, for å 

være i stand til å overvinne akkurat dennes 

forsvarsstrategier. De saprotrofe parasittene 

forekommer gjerne på et større antall 

vertsarter. Kompliserte livvsykler er ofte 

vanlig blant de biotrofe parasittsoppene. 

Rustsopp har f.eks. opp til tre ulike 

aseksuelle sporestadier i tillegg til ett 

seksuelt (kjønnet), i løpet av livssyklus. En 

annen farlig biotrof parasittsopp med en 

komplisert livssyklus er sekksporesoppen almesykesopp. 

To svært destruktive epidemier av almesyken har forekommet i det tyvende århundre og har 

resultert i at store deler av almebestanden på den nordlige halvkule er drept. Den første 

pandemien, som forekom mellom 1920 og 1940 i Europa, Nord-Amerika og Asia, var 

forårsaket av sekksporesoppen Ophiostoma ulmi. Den siste og nåværende pandemien er 

forårsaket av Ophiostoma novo-ulmi, som er nært beslekta med O. ulmi. Soppene spres fra tre 

til tre med barkbiller i slekta Scolytus, som soppen lever i et mutualistisk forhold med. Friske 

trær infiseres ved at billene (som har soppen på seg) beiter på grener og slik sett overfører 

soppen til treet. Soppen går så over til et gjærstadium som vokser i treets karvev og ernærer 

seg biotroft. Etterhvert tilstoppes karene av soppen og denne utskiller samtidig giftstoffer, noe 

som tilsammen fører til at treet dør. Døde grener på trærne er perfekte ynglesteder for billene. 

Her legger de sine egg, og larvene vokser seg store. Når billene så klekkes, får de på seg 
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anamorfe (aseksuelle) sporer av soppen som er blitt dannet i bille-gangene, og dermed spres 

soppen videre. Det har foregått hybridisering og genflyt mellom de to almesykesoppene der 

disse har møttes. 

 

   
Bildene viser; et almetre drept av almesykesoppen Ophiostoma novo-ulmi, barkebillen Scolytus sp. (som sprer 

almesykesoppen), og gangsystemer som billen har lagd. 

 

En del laver parasitterer andre laver, enten gjennom hele livssyklusen eller bare i 

etableringsfasen. Til de sistnevnte hører arter som invaderer og ’overtar’ andre lavers  thallus, 

inkludert deres alger. Grensen mellom lavdannende og ikke-lavdannende sopper kan være 

uklar blant disse gruppene. 

 

 

Til venstre sees et ungt stadium av en 

gul kartlav (Rhizocarpon norvegicum) 

som er i ferd med å overta thallus til en 

rustfarget skorpelav (Acarospora 

sinopica). 

 

Barkbiller 

Barkbillene er en vedlevende billefamilie som utgjør en nøkkelgruppe i skog. De kan 

påvirke skogdynamikken i stor grad og dermed få betydning for en rekke andre arter. De 

aller fleste barkbillene lever i allerede dødt trevirke. Noen få av artene kan imidlertid 

angripe grupper av levende trær slik at et stort antall arter av sopp og insekter, som er 

avhengig av svekkede eller døde trær, får tilgjengelig substrat.  

Stor granbarkbille (Ips typhografus) er et eksempel på en slik art. Etter masseangrepene av 

granbarkbillen på 70-tallet og tidlig på 80-tallet i norske granskoger har arten blitt stemplet 

som et av skogens viktigste skadedyr. Imidlertid gjør den ikke skade når bestanden er lav. 
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Som andre barkbiller bidrar den til å omsette dødt og skadet trevirke. I tillegg er det funnet 

at ca. 140 andre insektarter lever av egg, larver, pupper eller voksne individer noe som den 

til en nøkkelart også som byttedyr. Når det ble så høy tetthet av arten at den fikk peststatus, 

var dette et resultat av flere samvirkende årsaker. Det var omfattende stormfellinger over 

store skogområder samt langvarig tørke som svekket levende trærs forsvarssystem. I tillegg 

ble mye uvirket tømmer liggende igjen i skogsområdene. Dette i kombinasjon ga billene 

god tilgang til døde og svekkede trær, slik at de kunne oppformere seg i stor skala og 

angripe friske trær i samlet flokk. To egenskaper hos granbarkebilla bidrar sterkt til at den i 

ekstreme tilfeller også kan drepe levende trær. For det første har arten har et avansert 

kommunikasjonssystem basert på feromoner. Dette kan styre tilstrømningen av individer til 

et tre. Det er kjent tre aggregasjonsferomoner, som fungerer som lokkesignaler på andre 

individer for å signalisere at det er fortsatt er plass til flere individer, og to anti-

aggresjonsferomoner, som gir signal om at et tre er opptatt.  Dette gjør det mulig å oppnå 

masseangrep på spesifikke trær. Det andre viktige bidraget til muligheten for å angripe 

friske trær, er samspillet barkbillen har med blåvedsopper. Granbarkbillen medbringer 

sporer av blåvedsopper. Totalt er det vist at arten kan spre 18 sopparter. Når blåvedsopp 

etablerer seg hos et tre, reduseres ytterligere vertstreet motstandskraft mot insektangrep. 

Kombinasjonen av billenes mekaniske angrep og blåvedsoppenes utvikling i treet kan 

dermed overstige treets forsvarssystem.  

En viktig populasjonsreguleringsmekanisme for ulike arter av barkbiller er parasittisme og 

predasjon (for eksempel av maurbille og flere fluearter). I fuktig skog kan det være 30 til 40 % 

parasittisme på barkbiller. Granbarkbillen overvintrer i bakken, mens mange av parasittene 

overvintrer i stående trær og forsvinner dersom 

omfattende hogstfjerner overvintringshabitatene. 

Snyltevepsen Mesopolobus typographi, som parasitterer 

stor granbarkbille, er en slik art. Skogsdrift der det 

settes igjen stående døde trær er viktig for forekomsten 

av denne og andre parasitter. Dette vil bidra til at disse 

viktige kontrollmekanismene av potensielt skadelige 

barkbiller opprettholdes.  

 

 

 

Galledannende invertebrater 

I lauvskog er det lett å se at trærnes blader utnyttes av plantespisere. Blader kan spises direkte 

slik at det dannes tydelige gnagespor. Arter kan også suge plantesaft som gjør at sporene etter 

de herbivore blir mindre iøynefallende. En tredje type spor etter herbivori er galledannelse.  

I tillegg til bakterier og sopp er flere dyregrupper er galledannende: hjuldyr, rundormer, 

edderkoppdyr (familiene gallmidd, dvergmidd og spinnmidd) og insekter (ordene trips, 

nebbmunner – bladlus og skjoldlus, sommerfugler, biller - snutebiller, tovinger – gallmygg og 

båndfluer m.fl., samt årevinger – gallveps og planteveps). Galler kan forekomme på frøplanter, 

moser, bregner, alger, sopp og lav.  

Mesopolobus typographi. 

Illustrasjon: Pål Thomas Sundhell 
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En galle er en abnormal utvekst på planter som er en respons på tilstedeværelse av en annen 

art. Man kan si at denne arten er parasittisk fordi den sakte bruker plantens næringsstoffer 

uten å ødelegge den.  Parasitten produserer små mengder av kjemisk stoff som diffunderer 

inn i planten og påvirker plantecellene til å vokse større enn normalt, dele seg hurtigere enn 

normalt eller utvikle seg til andre typer planteceller. For planten er hovedmålet med denne 

responsen å isolere parasitten ved å danne vev som omslutter den og dermed avgrense 

angrepet til selve gallen. De fleste galler er ettårige, men noen er også flerårige som for 

eksempel heksekost.  

Det kan deles inn i to hovedtyper av galler. Organgaller kjennetegnes av en forandring i 

organdannelse slik at normale planteorganer får unormal form eller størrelse eller 

produseres i unormalt antall. Vevsgaller består av nydannet vekstvev som er unik for gallen 

og som ikke forekommer hos en normal, ugallet vert. Det modifiserte plantevevet kan delvis 

eller helt omslutte galledanneren.  

En galle kan gi skjul og være et sted for forplantning, i tillegg å være næringskilde for 

galledanneren. Ved å se på en galles form, farge og plassering på planten kan man ofte 

bestemme hvilket dyr som har dannet den. Galler kan finnes på de fleste plantedeler, som 

blad, stammer, blomster, frukter og røtter. Andre arter enn selve galledanneren kan også 

utnytte gallen til næringssøk og skjul. Mange arter utnytter gallene indirekte ved at de 

parasitterer på galledanneren. 

 

Minerende insekter 

En gruppe insekter som viser tydelige spor når de utnytter bladverk, er minerende insekter. 

Dette er arter med larver som lever inne i bladverket og lager ganger (miner) når de gnager 

bortover inne i et blad. De fleste minerende insekter er sommerfugler (særlig gruppen 

minérmøll, som består av flere familier), men det er også representanter for biller (familiene 

snutebiller og bladbiller), tovinger (særlig familien minerfluer) og veps (bladveps).  

Galler forårsaket av gallmidd. Til venstre oregallmidd, Phytoptus laevis, som danner vortelignende 

røde punggaller på oversiden av bladene til svartor. Til høyre, storbladlindgallmidd, Phytoptus tiliae, 

som danner punggaller på lind.  Foto: Bjørn Arne Rukke  
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Ospeminermøll, en svært vanlig sommerfugl som danner karakteristiske mønstre på ospeblader. Foto: Bjørn 

Arne Rukke 

Det er to hovedtyper av miner. Gangminer er smale, slyngete ganger som enten gnages i 

bladets overhud eller i bladkjøttet uten at overhuden berøres. Blæreminer, den andre 

hovedtypen, utvikles bare av arter som gnager i bladkjøttet. Ofte starter bladminerende arter 

med en gangmine som ganske raskt utvikles til en større blæremine. De enkelte artene 

finnes ofte kun på noen få vertsplanter. I tillegg danner minene og en medfølgende stripe av 

avføring artspesifikke mønstre som gjør det mulig å artsbestemme det minerende insektet 

uten direkte å observere larven eller puppen. Ospeminermøll er en karakteristisk 

representant for minerende insekter. Arten lever på ospetrær og kan misfarge et ospetre ved 

omfattende angrep på bladverket slik at trekronens farge endres fra grønn til sølvgrå. 

 

 

 

 



 

 

      

 

41 

SKOGSYSTEMER 
 

Plantekomponenten i et skogøkosystem består vanligvis av fire sjikt: 1) tresjiktet som består 

av de store trær, 2) kratt- eller busksjiktet som består av opptil 2 meter høye busker, 3) 

feltsjiktet som består av gras og urter og 4) nederst bunnsjiktet som vesentlig består av 

kryptogamer, dvs. lav og moser sammen med krypende urter. En skog med alle fire sjikt gir 

grunnlag for et rikere dyreliv enn en skog hvor et eller to sjikt mangler. Dette kommer av at 

skogens årlige primære produksjon er større når artsantallet er stort. Trærnes frukter, knopper 

og skudd er sammen med gras og urter viktige næringsemner for mange dyr.  

 

Ved klassifikasjon av skogstype må man ta hensyn til både trærne og undervegetasjonen. Det 

er ofte skogens feltsjikt som kan fortelle noe de økologiske forhold: fuktighetsforholdene, 

næringsinnholdet, mikrobiologien i jordens øvre lag samt skogens lysforhold, nedbør osv. 

Man kan således sette opp lister av arter med ulike næringskrav, indikatorarter, som kan gi 

informasjon om jordens næringstilstand og produksjonspotensial. Det er vanlig å foreta en 

tredeling av indikatorarter i kravfulle, middelskravfulle og lite kravfulle eller nøysomme arter: 

 

 Kravfulle arter forekommer på næringsrike og kalkrike brunjordstyper (se faktaboks på 

neste side) med høy pH (5,5-7).  

 

 Middels kravfulle arter forekommer på jord med noe mindre næringstilgang, middels pH 

(4,5-5,5). Jordprofilen vil oftest være podsol, men overgangstyper kan forekomme. 

 

 Lite kravfulle arter forekommer på mager jord med lav pH (3-4,5) og hvor jordprofilen er 

en velutviklet podsol. 

 

 

Eksempler på plantearter i feltsjiktet med ulike næringskrav (indikatorarter) 

 

Kravfulle arter: Middels kravfulle arter: Lite kravfulle arter: 
Firblad, Paris quadrifolia 

Ballblom, Trollius europaeus 

Blåveis, Hepatica nobilis 

Vårerteknapp, Lathyrus vernus 

Krattfiol, Viola mirabilis 

Storklokke, Campanula latifolia 

Turt, Cicerbita alpina 

 

 

 

Skogsnelle, Equisetum sylvaticum 

Liljekonvall, Convallaria majalis 

Myskegras, Milium effusum 

Hengeaks, Melica nutans 

Lundrapp, Poa nemoralis 

Fingerstarr, Carex digitata 

Skogstjerneblom, Stellaria nemorum 

Hvitveis, Anemone nemorosa 

Skogstorkenebb, Geranium sylvaticum 

Gaukesyre, Oxalis acetosella 

Hårfrytle, Carex capillaris 

Maiblom, Maianthemum bifolium 

Smyle, Avenella flexuosa 

Tepperot, Potentilla erecta 

Skrubbær, Chamaepericlymenum 

suecicum 

Røsslyng, Calluna vulgaris 

Tyttebær, Vaccinium vitis-idaea 

Blåbær, Vaccinium myrtillus 

Krekling, Empetrum nigrum 

Linnea, Linnaea borealis 
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Et jordprofil vil si et loddrett snitt gjennom de øvre jordlagene. Hvilken profil som utvikles på et 

bestemt sted avhenger av den underliggende berggrunnen og avsetningene, vegetasjonsdekket på 

stedet, aktiviteten til de jordboende organismene, og klimaet. Over tid fører samspillet mellom disse 

faktorene til utviklingen av karakteristiske typer jordprofiler. 

 

                                            
     Skisse over et podsol- og et brunjordsprofil (jordprofilene er sterkt oppskalert i forhold til vegetasjonen). 

 
Podsolprofil er karakteristisk for boreale bar- og blandingsskoger. Jordtypen utvikles i kjølig, fuktig 

klima med vegetasjon som danner et næringsfattig strø. Strøfall fra bartrær er tungt nedbrytbart. Dette 

skyldes et stort innhold av harpiks- og syredannende forbindelser som lignin. Rikelig nedbør fører til at 

de sure bestanddelene i strøet vaskes ut og ned i jorda med regnvannet som i seg selv er surt. Dette 

medfører at kationer i jorda byttes ut med H
+
. Ionebyttinga starter i de øvre jordlagene, og etter hvert 

får vi en utvaskingsfront som flytter seg nedover i jordprofilet. Jo lenger utvaskinga pågår, jo bredere 

blir det utvaskete laget. Hastigheten på denne prosessen avhenger primært av nedbørsmengden. 

Ettersom jordtypen er relativt fuktig og kald, og har lav pH, er mikrofaunaen og bakteriefloraen fattig. 

Under slike forhold er sopp den viktigste gruppen nedbrytere. Dette fører til en langsom omsetting av 

næringsstoffene, som igjen bidrar til økt grad av utvasking.  

 

Podsolprofilet er tydelig sjiktet. Øverst finnes et lag strø og råhumus. Under dette kan det finnes et 

mørkt blandingslag av humus og mineraljord. Deretter er det en skarp grense ned mot et lysegrått 

utvaskingslag, bleikjordssjiktet. Her er hoveddelen av kationene som Na
+
, K

+
, Mg

2+
 og Ca

2+
 vasket ut, 

og tilbake finnes stort sett SiO2. Så følger et utfellings- eller anrikningslag hvor utvaskede ioner blir 

utfelt og hvor jernsalter akkumuleres. Dette laget har en rustrød til svart farge, og går gradvis over i 

upåvirket mineraljord. pH i utvaskingslaget ligger som regel under 4, og i utfellingslaget på omkring 5 

eller noe høyere. 

 
Brunjordsprofil er karakteristisk for edelløvskoger. Brunjord utvikles i forholdsvis varmt klima med 

vegetasjonstyper som danner et næringsrikt strø. Dette tynne strølaget brytes raskt ned. 

Brunjordprofilet består deretter av et lag mold over mineraljorda. Det er en jevn overgang fra rein 

moldjord til upåvirket mineraljord, profilet er uten noen tydelig lagdeling. Dette skyldes for en stor del 

meitemarkens aktivitet. Også her foregår det en viss grad av utvasking, men dette motvirkes av en 

stadig omrøring av materialet (f.eks. meitemark), og av en raskere sirkulasjon gjennom vegetasjonen 

igjen. Meitemarkens aktivitet gjør at jorda blir porøs og gjennomtrengelig for vann. Den er derfor 

tørrere og varmere enn jorda i podsolprofilet. Kombinert med en relativt høy pH gjør dette at 

mikrofaunaen og bakteriefloraen er rik, og omsettingen av næringsstoffer skjer derfor raskt. Strøfallet i 

edellauvskogen er lettere nedbrytbart enn barnåler, lyng etc., og inneholder heller ikke syredannende 

forbindelser som bidrar til utvasking slik som i podsoljorda. 
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Det er som regel ikke en enkel faktor, men summen av mange ulike faktorer som bestemmer 

vegetasjonen i et bestemt område. Allikevel kan de ulike treslagenes klimakrav langt på vei 

forklare inndelingen av skogene i varmekjære og nordlige/hardføre skogstyper. Hvis man ser 

på gjennomsnittet av middelstemperaturen for de fire varmeste måneder av året (juni-

september) fordeler treslagene seg i to grupper: alm (Ulmus glabra), ask (Fraxinus excelsior), 

bøk (Fagus sylvatica), eik (Quercus), hassel (Corylus avenella), lønn (Acer platanoides), lind 

(Tilia cordata) og svartor (Alnus glutinosa), som har et temperaturkrav på 11,2-13,4 ºC, hører 

til de varmekjære artene (edelløvtrærne); furu (Pinus sylvestris), gran (Picea abies), bjørk 

(Betula pubescens), gråor (Alnus incana), hegg (Prunus padus), osp (Populus tremula), rogn 

(Sorbus aucuparia), og selje (Salix caprea) som har et temperaturkrav på 7,5-8,4 ºC, danner 

henholdsvis de nordlige hardføre (boreale) barskogene og løvskogene.  

 

Skogene er som oftest inndelt etter de dominerende treslag og vi får da først en naturlig 

hovedinndeling i barskoger og løvskoger. Mellom disse vil det naturligvis finnes mange 

overgangstyper, hvor for eksempel barskogene ofte kan ha innslag av løvskog. 

 

Barskoger 

De boreale barskogene (taigaen) danner et kontinuerlig vegetasjonsbelte rundt hele den 

nordlige halvkules tempererte strøk. I nord og i høyden danner de tregrense mot tundraen, i sør 

og mot lavereliggende strøk grenser de mot sommergrønne lauvskoger eller stepper. 

Barskogene krever generelt et kjølig temperert klima med stabile vintre. I våre barskoger 

inngår bare to arter som skogdannende, gran og furu. Feltsjiktet er karakterisert av en rekke 

nøysomme og hardføre urter, lyng og moser. Fordi gran og furu opptrer under noe forskjellige 

forhold kan barskogene deles i furuskoger og granskoger. Generelt kan man si at furu vil 

dominere på tørr og næringsfattig jord, for eksempel på berg, morener og elveterrasser med 

grovt materiale. På grunn av at rotsystemet hovedsakelig utvikles forholdsvis nær overflaten, 

klarer den seg godt hvor jordsmonnet er grunt. Gran vil derimot dominere på lokaliteter med 

dyp jord som er dannet av næringsrike bergarter med god varmetilgang. Får skogen på slike 

steder utvikle seg fullt, vil granen etter hvert utkonkurrere annen skogsvegetasjon, i første 

rekke furu. 

 

Furuskog forekommer på næringsfattig og tørr mark eller hvor næringen er vasket ut fra de 

øvre lag av jordsmonnet. På tilstrekkelig dyp jord er profilet et typisk podsolprofil. De 

karakteriseres ofte av en nøysom vegetasjon i felt- og bunnsjiktet. Furu er det viktigste treslag. 

Furuskoger kan forekomme i praktisk talt rene bestander av furu eller ha innslag av løvtrær og 

gran, som da er av dårlig vekst. Avhengig av fuktighetsforholdene kan furuskog deles inn i 

ulike typer med hver sitt karakteristiske felt- eller bunnsjikt. Den tørreste og mest kontinentale 

typen er lavfuruskogen, hvor det i bunnsjiktet er dominans av lavarter som lys reinlav, grå 

reinlav, kvitkrull, saltlav og islandslav. 

 

Granskog forekommer på lokaliteter med god, dyp og næringsrik jord og gunstig klima. På 

steder hvor jordsmonnet er næringsfattig og tørrere, finnes overgangstyper til furuskog. Bunn- 

og feltsjikt er dominert av lyng- og mosearter. Jordprofilet er et podsolprofil, men i 

nedbørsfattige strøk og i solrike skogslier kan overgangen til brunjordsprofil forekomme. 

Blåbærgranskogen er den vanligste og viktigste granskogtypen i vårt land. Den typiske 

blåbærgranskog har feltsjikt helt dominert av blåbær og småbregner, ofte med kraftig innslag 

av tyttebær og smyle. Videre forekommer stri og myk kråkefot, linnea, skogstjerne, 

stormarimjelle, og særlig ut mot kysten og mot nord, skrubbær. Meget dominerende er også 

innslaget av moser, hvor arter som etasjemose, furumose og sigdmoser kan dekke store flater. 
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De få lavartene vi finner i granskog er ofte epifyttiske, slik som papirlav, kvistlav og 

elghornslav. 
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Løvskoger 

Løvskogene kan man dele inn i to hovedgrupper: 

1) de varmekjære edelløvskoger, hvor de varmekjære løvtrær er dominerer, 

2)  de nordlige hardføre (boreale) løvskoger (hvor også fjellbjørkeskogen inngår). 

 

Edelløvskogene i Norge er de nordlige utløpere av det europeiske sommergrønne 

løvskogsbeltet (nemoral sone). Denne skogstypen krever en relativ høy sommertemperatur, og 

en vintertemperatur som ikke er for lav. I Norge er utbredelsen av de varmekjære løvtrær 

begrenset til områdene rundt Oslofjorden og et stykke oppover Østlandets dalstrøk, langs 

Sørlandets kyststrøk og oppover Vestlandet innenfor den skogløse kyststrand. Nordover blir 

de varmekjære løvskoger mindre sammenhengende og finnes da bare på de absolutt gunstigste 

lokalitetene. De varmekjære løvtrær setter store krav til voksestedet. Det skal være lunt og 

solrikt, ha en næringsrik jord og tilgang på tilstrekkelig fuktighet. 

 

Feltsjiktet i en løvskog består ofte av to forskjellige økologiske grupper av planter som er 

knyttet til henholdsvis vår- og sommeraspektet. Våraspektet innebærer at blomstring og 

assimilasjon for en stor del foregår før det kommer løv på trærne (mars-april). Plantene setter 

tidlig frukt og mange visner ned allerede i juni. Dette dreier seg først og fremst om knoll- og 

rhizomplanter som hvitveis (Anemone nemorosa), vårkål (Ranunculus ficaria), lærkespore 

(Corydalis intermedia), skjellrot (Lathraea squamaria) og gullstjerne (Gagea lutea), mens 

andre tidlige vårplanter fortsetter å assimilere gjennom resten av sesongen; maigull 

(Chrysosplenium alternifolium), blåveis (Hepatica nobilis), fioler (Viola spp.), vårerteknapp 

(Lathyrus vernus). Senere kommer så sommerplantene som oftest er høye og kraftige urter 

som skogsvinerot (Stachys sylvatica), tannrot (Cardamine bulbifera), storklokke (Campanula 

latifolia) og kranskonvall (Polygonatum verticillatum), samt store grasartene som skogsvingel 

(Festuca giganteus), lundgrønnaks (Brachypodium sylvaticum), myskegras (Milium effusum) 

og skogfaks (Bromopsis benekenii). 

 

De enkelte varmekjære løvtrær kan danne rene bestander, med sin egen spesielle 

bunnvegetasjon. Mer vanlig er det likevel at de finnes i blandete bestander, hvor et par eller 

flere av de typiske varmekjære løvtrær kan inngå. Den viktigste type av varmekjære løvskoger 

i Norge er alm-lindeskog som finnes på varmelokaliter med god drenering og typisk 

brunjordsprofil. Den kan ha et betydelig innslag av hassel, lønn og ask. Av busker utenom 

hassel vil man for eksempel kunne finne krossved (Viburnum opulus), leddved (Lonicera 

xylosteum) og tystbast (Daphne mezereum). Bøk og eik kan danne egne bestander, i Norge 

oftest på fattig podsoljord, men bøke- og eikeskoger har en begrenset utbredelse i Norge. 

Bøkeskog er begrenset til Vestfold og Hordaland, mens eikeskog bare finnes på den ytre 

kyststripen av Østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet, hvor vintrene er milde og somrene 

gunstige. Svartor kan likeledes danne egne bestander (alternativt bestander sammen med gråor 

eller andre av de hardføre løvtrærne). De forekommer særlig på fuktig mark og langs bekker 

og vannsig. Om høsten skiller or seg fra andre løvtrær ved at den står med grønne blad til 

frosten kommer. Dette kommer av at oreartene har symbiose med en nitrogenfikserende 

bakterie (Frankia sp.) og derfor ikke rasjonaliserer med nitrogen. Av samme grunn er det i 

feltsjiktet ofte et tydelig innslag av nitrofile arter som mjødurt (Filipendula ulmaria) og 

stornesle (Urtica dioica). 

 

Lavene i løvskog er ofte epifyttiske siden de blir raskt konkurrert ut på bakken. Hva slags 

typer lav vi får avhenger blant annet av treslagene og deres surhet (pH) på bark. Vi skiller 

mellom rikbarkslav og fattigbarkslav. Vanlige trær med fattigbark er gran, furu og bjørk. De 
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vanligste lavartene tilknyttet disse trærne er nevnt i forrige avsnitt om barskog. De fleste 

trærne i løvskog er rikbarksarter. Vanlige eksempler er osp, selje, alm, ask, lind og lønn. 

Vanlige lavarter knyttet til disse er messinglav, lindelav og skålragg. 

 

 
 

 
 

 

De nordlige hardføre løvskogene finnes i lavlandet over store områder i hele landet, hvor 

særlig bjørk (hengebjørk, Betula pendula, og vanlig bjørk, B. pubescens) er det dominerende 

treslag. Sammen med den vokser betydelige mengder osp, rogn, gråor, selje og hegg. I 

feltsjiktet dominerer ofte blåbær (Vaccinium myrtillus), men også enkelt grasarter som 

engkvein (Festuca pratensis) og blåtopp (Molinia caerulea). På noe gunstigere steder kan man 

finne et mer engpreget feltsjikt med arter som mjødurt (Filipendula ulmaria), skogstjerneblom 

(Stellaria nemorum), skogsvinerot (Stachys sylvatica), enghumleblom (Geum rivale), rød 

jonsokblom (Siline dioica) osv. 
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Fjellbjørkeskogene danner et øvre 

belte mellom barskogens øvre 

grense og snaufjellet. Det 

dominerende treslag i det subalpine 

skogsbelte er fjellbjørk (underart 

av vanlig bjørk, ssp. tortuosa). 

Denne er meget variabel og det 

finnes mange overgangsformer til 

vanlig bjørk i lavlandet. På 

eksponerte steder blir den bare 2-4 

meter høy og er krokete og skjev 

pga. vind og snøtrykk. På mer 

beskyttede steder kan den bli høy 

og mer rettstammet. Utenom den 

dominerende fjellbjørk kan også 

andre løvtrær forekomme i 

fjellskogene. De viktigste er rogn, gråor, selje, hegg og osp. En del andre lavlandsplanter vil 

også følge med opp i fjellskogene, men sjelden lenger enn til skoggrensen. I tillegg vil man 

finne en rekke arter som egentlig hører fjellet til, men som hyppig også finnes i de subalpine 

bjørkeskogene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En morsom lav man ofte ser i fjellbjørkeskogen er snømållav (Melanohalea olivacea). Denne 

laven vokser på stammen og kvistene til fjellbjørka og tåler ikke å bli snødd ned. Den vil 

derfor kun vokse i de øvre delene av treet som ikke er nedsnødd om vinteren. Vi kan derfor 

ved hjelp av laven tydelig se hvor høyt snøen vanligvis ligger i et område. 
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Råtesopper (saprotrofer) 

Råtesoppene (de saprotrofe soppene) er en viktig komponent i skogøkosystemet. De bryter ned 

alt fra døde dyr og ekskrementer, til nåler, blader, greiner og store trestokker. Det 

dominerende substratet er døde planteceller. Plantecellene har cellevegger med en komplisert 

struktur som hovedsakelig består av cellulose, hemicellulose, lignin og diverse andre stoffer i 

mindre mengder, som for eks. kvae, garvesyrer, sukker, proteiner, fenoler, pigmentstoffer, etc. 

Cellulose er en langkjedet polymer av glukose, hemicellulose er en grenet eller rettkjedet 

polymer av forskjellige sukkerarter, og lignin er en tredimensjonal polymer av fenoliske 

alkoholer, som henger sammen i et komplekst mønster. I det etterfølgende legges spesielt vekt 

på nedbrytning av ved. Vi skiller mellom tre hovedtyper av råte: mykråte, brunråte og 

hvitråte 

Mykråte 

Mykråte fins i alt vesentlig hos sekksporesopper. Den første fossile mykråte er påvist i 

stammer av Callixylon for ca 400 millioner år siden. Dette er i overenstemmelse med 

antagelsen om at sekksporesoppene oppsto tidlig i soppenes evolusjon, før stilksporesoppene. 

Ved mykråte blir veden myk og ofte blek. Det er særlig cellulosen som nyttiggjøres av 

mykråte-soppene, ligninet i mindre grad. Mykråtesoppene forekommer særlig på løvved. 

Nedbrytningen går relativt langsomt i forhold til råte forårsaket av stilksporesopper. 

Vednedbrytende sekksporesopper er tilpasset ekstreme miljøer og angriper veden vanligvis 

utenfra. Cellulose-nedbrytende sekksporesopper er også nokså enerådende på urter og blader. 

Viktige unntak er stubbehornfamilien (Xylariaceae) og svartskorpefamilien (Diatrypaceae). 

Disse angriper veden i dybden og kan erobre store volumer. Veden er ofte merket med svarte 

soner som indikerer at flere individer er involvert. Ser en på selve vedstrukturen, vil mykråten 

være preget av langsgående hulrom, antakelig et resultat av at ligninet i veggene mellom 

årringene er dårlig nedbrutt.  

Brunråte 

Brunråte finner vi bare blant stilksporesoppene, og typen er karakterisert ved en nesten ensidig 

nedbrytning av cellulosen og hemicellulosen. Brunråtesoppene greier, på en eller annen måte, 

antakelig ved oksydasjon, å modifisere ligninet slik at deres enzymer kan angripe cellulosen 

direkte. Ligninet blir brunt som følge av kjemisk modifisering. Man kunne kanskje tro at dette 

ville representere et stort evolusjonært gjennombrudd hva angår ressursutnyttelse, og at 

brunråte derfor ville være vidt utbredt, men så er ikke tilfelle. Brunråtesoppene er mest utbredt 

i den boreale sone og det fremgår klart at brunråtesoppene fortrinnsvis angriper bartrær og 

dernest rakletrærne (bjørkefamilien, pilefamilien og bøkefamilien). Dette kan tyde på at 

brunråte er den eldste form for råte blant stilksporesoppene (eldre enn hvitråte) siden begge 

vertsgrupper er (evolusjonært) gamle. Seleksjonen og spesifisiteten kan imidlertid også ha noe 

med klima å gjøre, siden brunråteartene fortrinnsvis finnes i tempererte og boreale områder. 

Brunråte opptrer i soppfamilier som systematisk står meget langt fra hverandre, noe som kan 

tyde på at brunråte har oppstått flere ganger. Brunråte forekommer i følgende grupper: 

 

 Skivesopp (Agaricales): Hypsizygus (almeknippesopp), Neolentinus, Helocybe, Ossicaulis. 

Det er bare 18 brunråtesopp i disse slektene på verdensbasis og de utgjør bare promiller av alle 

skivesopp som er beskrevet. 

 Kjellersoppfamilien (Coniophoraceae): Coniophora (kjellersopp), Leucogyrophana 

(gullnettsopp), Pseudomerulius, Serpula (hussopp) og Meruliporia. Hele familien har 

brunråte. 
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 Pluggsoppfamilien (Paxillaceae): Hygrophoropsis (falsk kantarell), Paxillus (pluggsopp) 

og Tapinella. Hele familien har brunråte. 

 Barksoppfamilien (Corticiaceae): Amylocorticium, Chaetoderma, Crustoderma, 

Columnocystis, Dacryobolus og Veluticeps. Det er ca 10 arter i familien som forårsaker 

brunråte. Dette utgjør kun 2% av artene i familien. Så og si alle artene er bundet til barved.  

 Tåresoppordenen (Dacrymycetales): Calocera (gaffelsopp), Dacrymyces (tåresopp), 

Dacryopinax og Cerinomyces. Hele familien har brunråte, men noen arter kan i noen grad 

også bryte ned lignin. 

 Poresoppfamilien (Polyporaceae): Amylocystis (lappkjuke), Amylosporus, Anomoporia 

(hvitgul kjuke), Antrodia (hvitkjuke), Auriporia, Daedalea (eikemusling), Fistulina 

(oksetungesopp), Fomitopsis (rødrandkjuke), Gloeophyllum (vedmusling), Laetiporus 

(svovelkjuke), Leptoporus (kjøttkjuke), Melanoporia, Oligoporus (blåkjuke), Parmastomyces, 

Phaeolus (gulrandkjuke), Piptoporus (knivkjuke), Pycnoporellus (flammekjuke), Wolfiporia 

og Wrightoporia. Av totalt 480 poresopper i Nord-Amerika og Europa forårsaker ca. 95 (20 

%) brunråte. Dette er den høyeste prosentsats i noen familie hvor begge råtetyper forekommer.  

 Blomkålsoppfamilien (Sparassidaceae): Sparassis (blomkålsopp). Hele familien, dvs 2 

arter, forårsaker brunråte. Familien ble tidligere inkludert i fingersoppfamilien (Clavariaceae), 

men er nå ført til en egen familie på grunn av den avvikende metabolismen.  

 

Det er blant poresoppene vi finner de fleste og kvantitativt mest betydningsfulle brunråte-

artene. Både kjellersoppfamilien og tåresoppfamilien er rene brunråtefamilier. Som nevnt 

ovenfor; det er påfallende få brunråtearter blant barksoppene, når vi samtidig vet at det i 

norske skoger er omtrent 3 ganger så mange barksopper som poresopper. 

 

   
Noen brunråtesopper: Oksetungesopp (Fistulina hepatica), pluggsopp (Paxillus involutus) og gullgaffel 

(Calocera viscosa). 

 

Ved brunråte blir cellulosen borte, mens ligninet blir tilbake i en brun modifisert form. 

Ligninet er sterkt motstandsdyktig mot nedbryting, og det kan gå opptil 500 år før det er helt 

borte. Undersøkelser blant annet i Nord-Amerika har vist at disse brunråterestene spiller en 

viktig rolle i barskogens økologi. Brunråte-rester har ved sin porøse karakter stor evne til å 

holde på vann og gir dermed et mer stabilt fuktighetsmiljø i skogbunnen. Dette bidrar blant 

annet til sterkere og bedre soppvekst, foruten høyere mikrobiell kvalitet. Brunråterestene 

skaper også et miljø for mange blågrønnbakterier som fikserer nitrogen. Nitrogen blir 

tilgjengelig, enten fordi bakteriene blir spist eller dør, hvoretter nitrogenet fanges opp av 

vednedbrytende sopp, eller via en mykorrhiza-partner som overfører nitrogenet til vertstreet. 

En rekke mykorrhiza-arter sprer seg inn i brunråten for å hente vann, men også næringsstoffer 

som frigjøres når generasjon på generasjon av insekter, andre sopp, bakterier, alger og andre 

organismer fødes og dør. På grunn av sin porøsitet virker brunråterestene dessuten som en 

effektiv isolator for sterke temperatursvingninger. Konklusjonen blir at hvis alt trevirke fjernes 

fra skogen, vil skogen over tid bli svekket som livsmiljø for alle typer mikroorganismer. På 

lang sikt gir det også dårligere vekstforhold for trærne. 
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Hvitråte 

Hvitråte kjennetegnes ved at både lignin, cellulose og heimicellulose angripes og utnyttes 

samtidig. Veden blekes og blir hvit, derav navnet. De fleste poresopper har hvitråte. Denne 

råtetype er fullstendig dominerende i tropiske strøk; bare 2 % av poresoppene i tropene har 

brunråte. Mange hvitråtesopp er meget effektive, og flere av dem er raske til å bryte ned 

lignin. Hvitråte-sopper har stått i fokus ved forsøk på å utvikle genetisk modifiserte arter som 

kan brukes kommersielt for fremstilling av cellulose. Det er innlysende at dersom man kan 

finne fram til typer som selektivt bryter ned lignin, vil celluloseindustrien kunne stå overfor en 

bioteknologisk revolusjon. 

Råtens angrepsområde/innfallsport 

Et levende tre kan bli angrepet av råtesopper gjennom topp eller grenbrekk og velt forårsaket 

av storm, fallende trær eller tung snø, gjennom angrep av insekter, dyr eller fugler, gjennom 

rotkontakt, eller ved skader som skyldes menneskelig aktivitet. Under kraftige stormer når trær 

blåser overende, eller topper og greiner brekkes, skapes innganger for alle typer råtesopp. 

Uavhengig av om treet dør (rotvelt) eller bare toppen blir brukket, får vi utvikling av et 

pionersamfunn med arter som er i stand til å overvinne treets naturlige forsvar av kjemikalier. 

Ved toppbrekk vil råten fortrinnsvis være lokalisert på overflaten eller i kjernen, mens ved 

rotvelt vil angrepet finne sted over en vid front fra rot til topp. Treet dør på grunn av tørke, 

men det tar lang tid før det naturlige forsvarssystemet er borte. Vi får derfor også her et 

pionersamfunn etterfulgt av mer generalister når forsvarssystemet er nedbrutt og pionerenes 

fortrinn ikke lenger har en positiv effekt. En stamme kan ta opptil 400 år før den er helt 

resirkulert.  

 

Hakkespetter angriper ofte levende trær når de hakker ut redehuler og redet er et ’naturlig’ og 

egnet infeksjonssted for råtesopp. Insekter har lenge vært kjent som meget effektive 

råtespredere. Almesyken spres av den lille og store almebarkbillen (Scolytus spp.) som bærer 

med seg to ulike parasittsopper (Ophiostoma spp.). Visse trevepser (slekten Sirex) har utviklet 

en elegant symbiose med forskjellige barksopper, i Norden særlig med granlærsopp 

(Amylostereum chailletii). I eggleggingsrøret hos hunnen er det et lite hulrom (mycetangium) 

som inneholder soppen i form av gjærceller. Når egget skyves nedover eggleggingsrøret vil 

det bli påklebet soppceller som følger med inn i treet. Her begynner gjærcellene å spire til 

vanlige hyfer som produserer enzymer og veden blir brutt ned. Når larven klekkes vil maten 

være servert via soppen. Problemet er at når larven er metamorfisert til et voksent individ som 

har forlatt treet, fortsetter soppen sitt destruerende virke. 

 

Når frø spirer i bakken, vil de første røttene være tynne og nesten uten bark. Det samme er 

tilfelle i rotspissene rundt hele treet. Kommer disse i kontakt med en patogen sopp før 

mykorrhizapartneren har satt opp et forsvar, eller roten er skadet på en eller annen måte, kan vi 

lett få en infeksjon hvor råten vil bre seg i kjerneveden fra rota og langt opp i stammen. Dette 

kalles en kjerneråte. Rotkjuka (Heterobasidion annosus) infiserer mange trær på denne måten. 

 

Ved maskintransport i skogen vil ofte stammer blir påført sår, røtter blir avskrellet barken og 

grov kvisting kan gi lange sår i barken. Tungt maskinelt utstyr vil dessuten forårsake at fine 

røtter blir ødelagt. Alt dette åpner for de samme pionerer som er nevnt ovenfor. 

Råtens betydning 

Råtesoppene spiller en enorm rolle som aktive nedbrytere i ethvert skogsøkosystem. For det 

første bidrar de til at næringsstoffene blir resirkulert og kommer nye generasjoner av trær til 

gode. Dette skjer ikke direkte, men via flere mellomledd. Gjennom langvarig nedbrytning av 
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trevirke åpnes livsnisjer for andre organismer som bakterier, rundormer og insekter, for å 

nevne noen viktige grupper. Nedbrytningen av treet skjer ved en suksesjonsserie av sopparter, 

og parallelt med denne, er det en suksesjon av andre organismegrupper som opptrer i veden. 

Ved nedbrytingen endrer veden seg, den blir mer porøs, holder bedre på vann og isolerer bedre 

mot temperatursvingninger. Tidlige kolonisatorer dør, og deres næringsinnhold blir 

tilgjengelig for nye arter. I denne prosessen oppstår det forskjellige samfunn av organismer, 

uten at vi skal gå i detalj her.  

 

Sopp spiller en nøkkelrolle for å opprettholde biomangfoldet i skogene våre. Å opprettholde 

dette biomangfoldet har en pris. Likevel, gjennom internasjonale avtaler har vi forpliktet oss 

til, både rettslig og moralsk, å betale denne prisen. Sett fra skogeierens side er råtesoppene et 

tveegget sverd. Riktignok sørger soppen for resirkulasjon av næringsstoffer, men den angriper 

også verdifullt virke. Sopp gir hvert år det norske skogbruket et tap i multimillionerklassen. I 

tillegg til skader på tømmer, forårsaker råtesopper store råteskader i alle typer 

trekonstruksjoner i hus, fabrikkanlegg, telefonstolper, gjerder etc. Vi bruker for eks. maling, 

beis og andre impregneringsmidler for tresifrede millionbeløp hvert år for å holde 

soppinfeksjoner borte. 

 

En av de farligste råtesoppene er hussoppen (Serpula lacrymans). Infeksjonen krever vann, 

men har angrepet først utviklet seg, produserer den sitt eget metabolske vann som holder 

aktiviteten gående. Den krever imidlertid kalk, mørtel eller andre kilder for kalsium-ioner som 

gir et basisk miljø for å angripe. Angrepene skjer derfor enten i kjelleren eller ved lekkasjer i 

gamle bygårder hvor det er et trereisverk kledt med puss og støp. Via mycel-strenger kan 

hussoppen spre seg gjennom vegger og lignende, tørre og næringsfattige miljøer. Blir den ikke 

stanset, fører den uvegerlig til konstruksjonens kollaps. Hussoppen er aldri funnet ute i naturen 

i Norge, og vi må til Mellom-Europa for å finne den i naturlige miljøer. 

Vertsspesifisitet 

Blant råtesoppene fins både generalister og spesialister. Når en sopp invaderer eller infiserer et 

levende vertstre, må den på en eller annen måte overvinne treets naturlige forsvarssystem. 

Gjennom millioner av år har de enkelte treslagene utviklet et arsenal av forsvarsvåpen. Det 

dreier seg om alt fra et passivt forsvar i form av grov og tykk bark til et avansert arsenal av 

kjemiske forbindelser. Treet vil også kunne reagere aktivt ved å skille ut kvae eller fungicider, 

eller sette i gang hurtig vekst for å stenge infeksjonen ute.  

 

Ettersom råtesopp på lik linje med andre organismer ikke kan gjøre alt på en gang, vil noen ha 

foretrukket å allokere alle sine ressurser til å overvinne vertens forsvarssystem mens denne er i 

live. Det betyr en spesialisering gjennom naturlig utvalg, jo bedre angrepsvåpen, jo større 

suksess med hensyn til hurtig etablering og etterfølgende sporespredning. Hos trærne skjer det 

imidlertid også en seleksjon ved at de med bedre forsvar vil overleve bedre, og vi får et 

klassisk ’våpenkappløp’. I biologien kalles dette ofte sam-evolusjon (coevolution) hvor begge 

parter holder hverandre i rimelig god balanse. Resultatet for råtesoppen er at den til slutt kan 

bli helt vertsspesifikk og bare har evne til å detoksifisere det kjemiske forsvaret eller 

gjennomtrenge det mekaniske forsvaret i barken hos en type vertstre og ikke andre. På 

vertstrær med andre forsvarsvåpen er dens evne uten verdi, og den vil mislykkes.  

For at en spesialisering skal skje, antas at det under evolusjonsforløpet må være et større antall 

vertstrær av arten i rimelig avstand fra hverandre. Hvis ikke, vil soppen en dag ikke lykkes å 

finne en ny vert når et gammelt enkeltstående vertstre dør, eller når den blir utkonkurrert på et 

eller annet stadium av nedbrytingen. I dag finner vi spesialistene blant råtesoppene i 

skogstyper med stor utbredelse og relativt liten diversitet med hensyn til vertstrær. Typisk er 
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det mange spesialister i den boreale barskogen hvor vi har billioner av trær fra samme 

planteslekt eller nærstående slekter i et stabilt område fra Norge i vest til Canada i øst. Sør for 

den boreale barskogen øker antallet vertstrær, men ikke mer enn at man i den tempererte 

løvskogen også finner et visst antall spesialister. 

 

Eksempler på kjuker og større barksopper som i Norge opptrer som spesialister (som i alt 

vesentlig er funnet bare på en plante-art eller slekt): 

 Eik (Quercus): Oksetungesopp (Fistulina hepatica), eikekjuke (Piptoporus quercinus), 

eikekvistkjuke (Pachykytospora tuberculosa), safrankjuke (Hapalopilus croceus), eikeildkjuke 

(Phellinus robustus), kystrustkjuke (Phellinus ferreus), eikelærsopp (Stereum gausapatum), 

tårekjuke (Inonotus dryadeus) og eikenarreskål (Aleurodiscus disciformis). 

 Bjørk (Betula): Knivkjuke (Piptoporus betulinus), nordlig teglkjuke (Daedaleopsis 

septentrionalis), valk-kjuke (Phellinus laevigatus) og kreftkjuke (Inonotus obliquus).  

 Selje og vierarter (Salix): Nordlig aniskjuke (Haploporus odorus), seljekjuke (Phellinus 

conchatus), vierblodsopp (Cytidia salicina), rosa barksopp (Corticium roseum), seljebevre 

(Exidia recisa) og aniskjuke (Trametes suaveolens).  

 Osp (Populus): Ospeildkjuke (Phellinus tremulae), stor ospeildkjuke (Phellinus 

populicola), ospehvitkjuke (Antrodia pulvinascens), ospekjuke (Ceriporiopsis aneirina), 

storporet ospekjuke (Oxyporus corticola), ospepigg (Radulodon erikssonii), ospebarksopp 

(Peniophora polygonia) og brun ospekjuke (Inonotus rheades).  

 Or (Alnus): Orekjuke (Inonotus radiatus), orebarksopp (Peniophora eriksonii), hvit 

rynkesopp (Plicatura nivea) og viftelærsopp (Stereum subtomentosum).  

 Gran (Picea): Granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus), granstokk-kjuke (Phellinus 

chrysoloma), kjøttkjuke (Leptoporus mollis), vasskjuke (Spongipellis borealis), rosenkjuke 

(Fomitopsis roseus), duftkjuke (Gloeophyllum odoratum), urskogskjuke (Perenniporia 

subacida), harekjuke (Inonotus leporinus), taigaskinn (Laurilia sulcata), duftskinn 

(Cystostereum murraii) granlærsopp (Amylostereum chailletii) og rynkeskinn (Phlebia 

centrifuga).  

 Furu (Pinus): Langkjuke (Gloeophyllum protractum), brun hvitkjuke (Antrodia 

albobrunnea), krittkjuke (Antrodia crassa), furuplett (Chaetoderma luna) og furubarksopp 

(Peniophora pini).  

 Einer (Juniperus): Einerlærsopp (Amylostereum laevigatum).  

 Tindved (Hippophae): Tindvedkjuke (Phellinus hippophaecola).  

 Bøk (Fagus): Bøkekjuke (Trametes gibbosa) og brun bøkekjuke (Inonotus nodulosus). 

 

Mellom spesialisten og generalisten finner vi alle overganger. Et vesentlig skille går mellom 

de arter som er mer eller mindre spesialister på bartrær og de som bare vokser på løvtrær. Vi 

har kun få arter som ikke skiller mellom løv- og barved som hovedsubstrat. Det mest kjente 

eksempel er rødrandkjuka (Fomitopsis pinicola) som i visse strøk er like vanlig på gran som 

på gråor. De fleste artene holder seg til en substrattype, men kan likevel foreta et substratskifte 

nå og da. Et eksempel er vedmusling (Gloeophyllum sepiarium) som nesten alltid gror på 

barved, men som en sjelden gang vokser på løvved. Det samme gjelder om enn i enda 

sjeldnere grad, fiolkjuke (Trichaptum abietinum) som nesten alltid gror på barved, men som en 

sjelden gang også finnes på løvved.  

Suksesjon 

Den som kommer først til mølla får først male er et kjent norsk munnhell, og det har også sin 

gyldighet for råtesoppene. Det betyr at jo fortere en art kan etablere seg på en vert, jo bedre 

utgangspunkt har den for å erobre mest mulig av ressursene som blir tilgjengelig når verten 
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dør. Her møter vi igjen spesialistens problem. En tidlig etablering, for eks. på en levende vert, 

betyr at betydelige ressurser må settes inn for å detoksifisere vertens innhold av kjemikalier. 

Etter hvert som nedbrytingen skjer, vil kjemikaliene forsvinne, og arten mister sitt fortrinn og 

må konkurrere med andre arter. Nye kolonisatorer kan eksempelvis ha hurtigere vekst eller 

produsere giftstoffer som dreper eller svekker pioneren (spesialisten), som så blir utkonkurrert 

og forsvinner. Vi kjenner svært lite til hva som styrer konkurransen mellom råtesoppene inne i 

en trestamme, enten den er levende eller død. Vi kan bare observere resultatet i form av 

basidiokarper på yttersiden. Resultatene må derfor tolkes med forsiktighet; vi ser bare en flik 

av virkeligheten. Først kommer en pionérfasen, deretter en optimalfase, og til slutt en sluttfase.  

 

Undersøkelser har vist at artsantallet stiger fra pionérfasen mot midlere nedbrytningsgrader, 

for så å falle igjen på helmorkne stokker. Dette kan forklares ved at pionérfasen har et relativt 

lavt antall spesialister, og at antall generalister øker etter hvert som flere og flere livsnisjer 

åpnes gjennom nedbrytningen. Etter hvert som ressursene forsvinner, vil antall livsnisjer 

synke, og færre og færre arter vil ha evnen til å etablere seg og produsere basidiokarper (som 

er vår referanse). Til slutt vil det bare være en håndfull arter som kan overleve. Generelt kan 

fastslås at det skjer en total utskiftning av arter fra pionérfasen til sluttfasen. 

Poresopp som signalarter 

I de senere år har man innen naturforvaltning benyttet seg av signalarter for å identifisere 

verneverdige skoger med høy naturverdi. Tanken er altså at signalarter skal gi nyttig 

informasjon om skogens kvaliteter og at forekomsten av en signalart indikerer en potensiell 

forekomst av mange andre arter. Mange poresopp benyttes som signalarter fordi de ofte er 

flerårige og lette å observere. Svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus) og rosenkjuke (Fomes 

fomentarius) har f.eks. blitt benyttet som signalarter for kontinuitetsskog (skog som lenge har 

vært upåvirket av hogst). 

 

Jordbunnsfauna i skog 

Jordbunnsfaunaen er en for oss mennesker en skjult verden, men den representerer en 

vesentlig del av det biologiske mangfoldet i skog. Svært mange arter innen en rekke 

dyregrupper lever der. Jordbunnsdyrene lever i små luftrom og vannfylte porer i jorda. Det 

finnes både gravende og ikke-gravende former. De ikke-gravende artene, hydrobiontene, er 

begrenset til vannporene. Man antar at disse opprinnelig stammer fra ferskvann. Dette gjelder 

særlig mikrofaunaen, og omfatter organismer som protozooer, hjuldyr, bjørnedyr, nematoder 

og flere middarter. De aktivt gravende formene, aerobiontene, er rent terrestre former som 

snegl, mosskorpioner, midd, meitemark, symphyler, pauropoder, spretthaler og flere insekter. 

De ulike organismene har forskjellige roller i jordbunnsamfunnet. Meitemark og andre 

gravende former blander og holder jorda porøs og muliggjør på den måten livet for mange 

andre former. Mange spiser dødt organisk materiale og bidrar til å gjøre næringsstoffene i dødt 

organisk materiale tilgjengelig for opptak av primærprodusenter, de grønne plantene.  

 

Det er stor forskjell på jordbunnsfaunaen i løvskog og barskog. En viktig grunn til dette er at 

det fysiokjemiske miljøet er svært forskjellig. I barskog er det lav pH i jorda på grunn av det 

omfattende sure strølaget av barnåler, mens det i løvskog er mer basisk jordbunn på grunn av 

nedbrutt løvverk. Lav pH medfører at dyregrupper som er sensitive for surhetsgrad mangler.  

Meitemark 

En viktig dyregruppe som mangler i barskog er meitemark. Meitemark har en fuktig overflate 

som er meget følsom for lav pH. Mangelen på meitemark i barskog er en viktig bidragsyter til 
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at omrøringen av jordmasser er liten, og man får den karakteristiske, lagdelte podsolprofilen 

som er typisk for barskoger. I løvskogene der jordbunnsforholdene er mer basiske trives 

meitemark bedre, og den bidrar sterkt til omrøringen av jordmasser, som resulterer i den mer 

homogene brunjorda. 

Snegl 

En gruppe som reduseres i både arts- og individantall når pH er lav, er snegl. I norsk fauna er 

ca. 100 sneglearter påtruffet, men kun et fåtall av artene klarer å leve i det sure 

barskogsmiljøet. Noen av snegleartene, som skogsneglene, er relativt store og iøynefallende 

arter uten synlig skall. Disse har relativ god mobilitet og kan dermed til en viss grad flytte seg 

vekk fra ugunstig mikroklima. De fleste er imidlertid mindre arter som er tilknyttet 

jordbunnsfaunaen. Mange av disse er skallbærende snegl som kun er noen få millimeter store. 

Disse har lav spredningsevne. Løvskog vil ofte inneha de samme snegleartene som barskogen, 

som oftest med høyere individantall i førstnevnte. I tillegg vil det i løvskog dukke opp en 

rekke øvrige arter, avhengig av hvilke trær som dominerer.  

 

Fuktighet er en annen faktor som påvirker sneglefaunaen. Artsdiversiteten og individantallet 

blir ofte større fra en tørr rabb ned mot et fuktigere myrsig, eller fra en soleksponert sørside av 

en topp til en mer skyggefull, nordsideliggende dalbunn.  

 

En tredje faktor som påvirker sneglefaunaen, og for øvrig mange andre organsimegrupper, er 

skogens produktivitet (bonitet). Denne reflekterer hvor raskt trær og andre planter vokser på 

lokaliteten. Generelt finnes flest arter på lokaliteter med høy bonitet. Dersom det er gunstige 

forhold for snegl, som for eksempel i en fuktig edelløvskog med høy bonitet, kan en finne 

flere titalls sneglearter.  

 

De små skallsneglene egner seg godt som indikatorer på livsmiljøet der de lever fordi de har 

lav spredningsevne og relative klare krav til livsmiljø. Mens man for eksempel kan treffe på 

typiske barskogsarter av fugl i en løvskog fordi de tilfeldigvis fløy forbi på vei til nærmeste 

barskog, er sneglene låst til sitt livsmiljø. Finner man derfor en gitt snegleart med kjente 

miljøkrav på en lokalitet, kan man si mye om det lokale miljøet. 

Spretthaler 

Spretthaler tolererer lavere pH enn både meitemark og snegl. Både i løv- og barskog spiller 

spretthaler en svært viktig rolle i jordbunnsfaunaen. I og med at meitemark mangler i barskog 

er spretthaler der enda viktigere bidragsytere til omsettingen av næringsstoffer enn i løvskog. 

Spretthalene spiser råtnende plantedeler, bakterier og sopphyfer i bakken. Diversitets-

mønsteret til spretthaler er svært forskjellig fra insektene med sitt store antall arter. Det er kun 

registrert 300 arter av spretthaler i Norge, men individantallet er til gjengjeld svært høyt. I 

barskog er det estimert et individantall på 50 000 – 100 000 individer per kvadratmeter i 

strølaget.  

Insekter 

Mange insekter går under jorda for å unngå ugunstige klimaforhold. Flere biller, teger og trips 

overvintrer i sprekker i jorda. Andre insekter har spesielle deler av utviklingen fra egg til 

voksen tilknyttet jordbunnen. Særlig mange biller og tovinger har larvestadier i jordbunn. Av 

de vanligste kan man nevne billefamiliene løpebiller, kortvinger, smellere samt 

tovingefamiliene fjærmygg, stankelbenmygg, sommerfuglmygg, klegg, rovfluer og svevefluer. 
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Insekter i barskog og løvskog 

Skogsentomologi (entomologi = læren om insekter) har tradisjonelt fokusert på kunnskap 

om skadeinsekter i produksjonsskog. Potensielle skadegjørere utgjør imidlertid en relativt 

liten del av insektfaunaen i skog. Ettersom bevaring av biologisk mangfold har blitt et viktig 

tema i forskning og forvaltning de senere år, har søkelyset blitt rettet mot et bredere spekter 

av temaer innen skogsentomologi.  

I norske skoger er det anslått at antall arter insekter er ca 12 000. Den store artsrikdommen 

av insekter i skog tilsier at denne organismegruppen er en viktig del av det biologiske 

mangfoldet i skog. Insektene har viktige roller i mange sentrale funksjoner i 

skogøkosystemene slik at konsekvensene trolig vil være store dersom mangfoldet av 

insekter utarmes.  

Noen viktige funksjoner i skogøkosystemene er:  

 Del av næringsnett: Insekter inngår på ulike trofiske nivåer og har stor innflytelse på 

mange næringsnett.  

 Nedbrytning av organisk materiale: Insektarter bidrar ved nedbrytning av døde plante- 

og dyrerester og frigjør dermed næringsstoffer.  

 Jorddannelse: Insekter bidrar i samspill med andre organismegrupper i dannelse av ny 

jord.  

 Pollinering: Mange insektarter er blomsterbesøkere og er viktige for en effektiv 

pollinering. Kjente eksempler er insektenes rolle ved pollinering av frukttrær (særlig 

blomsterfluer og bier), men også mange ville urter i skogen er flittig besøkt av insekter.  

 Frø- og sporespredning: Insekter bidrar til spredning av planter og sopp i skog ved at de 

aktivt eller passivt tar med seg frø og sporer.  

 Populasjonsregulering: Insektsarter som parasitterer eller predaterer på andre arter kan 

spille en viktig rolle ved å regulere populasjonsstørrelser.  

Antall arter av insekter er som regel lavere i barskog enn i løvskog. Årsaken til dette kan være 

flere og sammensatte. Dette kan skyldes at den strukturelle diversiteten av vegetasjon er 

mindre i barskog. Det er færre plantearter og færre sjikt enn i løvskog, ergo er det færre 

mikronisjer som kan utnyttes. Dette reflekteres i at planteeterne utgjør en mindre del av 

insektene i barskog enn i løvskog. I tillegg til strukturell diversitet er kvaliteten av 

plantemateriale også lavere i barskogen slik at den totale produksjonen av insekter er lavere. 

Barnåler er mindre fordøyelig enn bladene på løvtrær både som levende og etter at de havner i 

strølaget som dødt organisk materiale. Som et mål på forskjellen på produktivitet mellom løv- 

og bartrær, kan man observere at det i en barskog med innslag av løvtrær vil det være høyest 

insektaktivitet rundt løvtrærne. Artsdiversiteten av insekter påvirkes, som hos mange 

organismegrupper, også av skogens produktivitet (bonitet). Generelt finnes flest arter i 

høybonitetsskog. 

En indikasjon på at artsantallet ofte er lavere i barskog enn løvskog er forekomst av 

rødlistearter. I følge nasjonal rødliste for sjeldne og truede arter i Norge er klart flere 

rødlistede billearter knyttet til løvskog (edelløvskog og løvskog) enn barskog 

(barblandingskog).  

Antall arter fordeler seg som følger i en grov sortering etter levested: 
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Type skog Antall rødlistede billearter 

Edelløvskog 115 

Løvskog 129 

Barblandingskog 122 

 

 

Viktige insektsgrupper i skog: 

Maur 

Noen insekter er nøkkelarter ved at de fyller en viktig rolle for mange andre arters eksistens. 

De kan også inngå i en nøkkelgruppe ved at flere arter har et liknende levevis som samlet 

fyller en viktig rolle for mange andre arters eksistens. Maur er en slik nøkkelgruppe i skog. 

Alle maurarter er sosiale, det vil si at de lever i samfunn som ofte har en svært komplisert 

struktur med et stort mangfold av sosiale mekanismer som inkluderer kastesystem, omfattende 

yngelpleie, husdyrhold av bladlus, krigslignende kamper med andre maur og slavehold. Totalt 

i Norge finnes rundt 50 arter, mens det globalt er beskrevet ca 9600. Maur er ofte 

varmekrevende dyr, og artsantallet avtar derfor kraftig mot polene og høyfjellet. I Norge 

medfører dette at det trolig er flest arter i de varmeste kyststrøkene. Noen få arter kan finnes 

like over tregrensen, men høyfjellet er fritt for maur.  

 

I flere økosystemer regnes maur til de viktigste rovdyrene. De kan bidra til å holde bestanden 

av potensielle skadeinsekter på et lavt nivå. En av de vanligste tuedannende skogsmaurartene i 

Norge, Formica aquilonia, kan ha ett samfunn pr. dekar med hver ca. 500 000 arbeidere som 

til sammen veier 4 - 5 kg i ferskvekt. Denne enorme mengde maur leter hele tiden etter noe 

spiselig i skogbunnen og i trærne. Den nært beslektede arten Formica rufa er vist å redusere 

insektgnag på løvtrærnes blader med 7 % sammenlignet med trær der maurenes besøk ble 

hindret.  

Jordlevende maur bidrar til omrøring av jordmasser. Gul jordmaur, Lasius flavus, bygger 

opp jordtuer og lever underjordisk ved å «melke» bladlus på røtter (figur). Der reirene ligger 

tett, kan arten årlig vende om på flere tonn jord pr. hektar, et arbeid som bare meitemarkene 

kan vise maken til. Som forsvarere av bladlus og avtagere av deres over-produksjon av 

sukker, er maur viktige for bladlus.  

Maur er også viktige i andre økosystemfunksjoner. De er som åtseletere nedbrytere av død 

organisk materiale. Maur er også viktige som næring, blant annet flere av våre spetter der 

noen av artene nesten utelukkende lever av maur store deler av året. Svartspett spiser 

stokkmaur, grønnspett spiser skogsmaur, og gråspett spiser sauemaur og sukkermaur. 
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Gul jordmaur bærer bladlus på 

rot av tistel. Foto: Bjørn Arne 

Rukke 

Maur har reir av forskjellige strukturer. De fleste maurartene er jordlevende, og jordreir 

finnes i de fleste habitater med unntak av på høyfjellet. De fleste artene er nøye hvor de 

plasserer reiret for å utnytte solvarmen. Sydvendte, åpne skråninger som hurtig varmes opp 

av sola, er ideelt, og disse kan være svært artsrike. I tillegg plasseres reiret også ofte under 

en flat tynn stein som kan varmes opp i løpet av dagen og holde på varmen utover natten. 

Den gule jordmauren danner jordtuer som fungerer som solfanger.  

En rekke norske maurarter kan ha reir inne i trevirke. Stokkmaur er det mest typiske 

eksempel på dette, selv om denne også kan ha rene jordreir. Stokkmaur kan hule ut basis og 

røtter på levende eller døde trær. Det blir i treet igjen et porøst nettverk av ganger der de 

hardeste delene av årringene gjerne står igjen som skjelett. Maur kan ikke fordøye trevirke, 

så uthulingen foretas kun for å skaffe plass til kolonien. I liggende, råtnende trevirke lever 

også maur, blant annet små kolonier av den lille arten Leptothorax acervorum. Trelevende 

maur bidrar til å framskynde nedbrytning av død trevirke.  

De mest framtredende reirstrukturene i barskog er tuer av barnåler som dekker et 

underjordisk gangsystem. Tuene er plassert i gunstige posisjoner slik at solinnstrålingen blir 

høy (figur). Den mørke nålehaugen, med sin passende helning, absorberer solvarme når sola 

er framme. Ofte plasserer maur steiner som varmefangere i tua for å holde på varmen etter 

at sola går ned. Å ha en god temperatur i tua er viktig for rask larveutvikling. Larvene til 

skogsmaur skal helst ha 25-27
o
C, og puppene ca. 30

o
C. Maurene flytter hele tiden larver og 

pupper rundt i tua slik at de befinner seg nærmest opp til idealtemperaturen. Puppene legges 

ofte ytterst mot tueoverflaten der det blir varmest. På spesielt varme soldager kan det bli for 

høy temperatur i de varmeste delene av tua. Da flyttes pupper og larver innover i tua igjen, 

og voksne individer som er på overflaten kan forflytte seg over på skyggesiden av tua for å 

kjøle seg ned. Tuematerialet fungerer også som et isolasjonsmiddel om vinteren.  Da 

oppholder maurene seg i de underjordiske kamrene der tua skjermer mot altfor lave 

temperaturer. De aller største tuene med høyt individantall er i tillegg i stand til å øke 

temperaturen innenfra tidlig om våren, mens det ennå ligger snø i terrenget, ved hjelp varme 

fra individenes metabolisme. I regnvær fungerer tua som en effektiv paraply mot fuktighet. 

Åpningene kan stenges og åpnes etter behov, og generelt gir tuas løse struktur en god 

kombinasjon av fuktighet og gjennomlufting.  
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Flere arter danner tuer av barnåler med artene i Formica rufa-gruppen som de vanligste. 

Denne gruppen betegnes ofte skogsmaur og består av fire arter (F. rufa, F. lugubris, F. 

aquilonia og F. polyctena) som tidligere ble regnet som en art (F. rufa). Artene er svært like 

av utseende, og for å skille dem, må man samle minst 20 individer fra hver tue, telle hår på 

ulike steder på kroppen, og regne gjennomsnittsverdier av dette. Selv da kan man ende opp i 

tvil om hvilken art man har med å gjøre. I gjennomsnitt rommer hver tue rundt en halv million 

arbeidere. Som andre maurarter er gruppen sosial, og det kan være flere dronninger per tue.  

Hvordan nye kolonier dannes varierer stort mellom ulike maurarter. Hos skogsmaur er det to 

alternativer. For det første kan nye dronninger og hanner forlate tua for å sverme. Hannene dør 

etter parring, mens hunnene er klar for å grunnlegge nye kolonier. Dronningen avler selv opp 

de første arbeiderne (sterile hunner) som overtar omsorgen for larvene. Ved den andre formen 

for kolonidannelse hos skogsmaur kan en eller flere dronninger utvandre fra mortua sammen 

med en del arbeidere og danne en datterkoloni i nærheten. Dette kan gi et samfunn som består 

av en rekke nært beslektede søsterkolonier innenfor et relativt begrenset område. Maurstier 

med livlig aktivitet begge veier kan gå mellom nabotuer. Når datterkolonien i sin tur deler seg, 

kan det etableres flere permanente veier mellom samfunnene. Dette kan over lang tid bygges 

ut til å bli et svært nettverk av maurstier, som forbinder et stort antall tuer. En maurart med 

nært beslektede individer kan i visse tilfeller helt dominere skogbunnen lokalt.  

Gjennom skogskjøtsel påvirkes sammensetningen av maurfaunaen. Skogsmaur har 

langtlevende samfunn som dominerer maurfaunaen etter hvert som skogen blir eldre. På en 

hogstflate vil stubber og hogstavfall tas i besittelse av vedboende maur, mens jordboende 

maurarter koloniserer den grasrike marken. Etter hvert som skogen vokser til og marka blir 

mer skyggefull, vil skogsmaur igjen dominere. 

Insekter tilknyttet dødt trevirke 

Insekter tilknyttet dødt trevirke er, som nevnt i skogdynamikkapittelet, en svært artsrik og 

viktig organismegruppe i skog. Gruppen er sammen med sopp blant de viktigste nedbryterne 

av dødt trevirke i skog. Insektene står for mekanisk nedbrytning ved å danne ganger i veden, 

og samtidig bringer de med seg soppsporer/biter med sopp som forenkler etablering av 

vednedbrytende sopp som blir ’plantet’ rett inn i sitt naturlige miljø. Insektsartene er 

Maurtue til skogsmaur dannet i ei glenne i tett barskog der solforholdene er gunstige. Nærbildet viser 

mylderet av maur på overflaten. Foto: Bjørn Arne Rukke 
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avhengige av dødt trevirke i deler av eller hele livssyklus. Død ved benyttes ved fødesøk, 

forplanting, skydd og anskaffelse av byggemateriale. Innen gruppen finnes de fleste 

næringsveier representert: arter som gnager direkte på veden, soppspisere som spiser mycel, 

kjuker (fruktlegemer) eller sporer, predatorer, parasitter/parasittoider og nedbrytere. 

Mange ordener og familier er representert blant død ved-insekter. Biller (bl.a. familiene 

trebukker (figur), barkbiller, smellere, borebiller, praktbiller og snutebiller) er den orden 

med flest arter representert. Av andre viktige ordener kan nevnes sommerfugler (bl.a. 

familiene glassvinger, tredrepere og tannspinnere) og tovinger (bl.a. familiene 

stankelbeinmygg, soppmygg, gallmygg, blomsterfluer, rovfluer og minerfluer), veps 

(familiene maur, planteveps, bartreveps, løvtreveps).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlevende insekter kan være generalister eller ha helt spesifikke habitatkrav. Som et 

eksempel på en art som er svært vertsspesifikk kan nevnes rynkebillen (Bolitophagus 

reticulatus). Denne er monofag på knuskkjuke, en sopp som vokser blant annet på 

svekkede/døde bjørketrær. Rynkebillen er avhengig av fruktlegemet til knuskkjuke i alle 

deler av livsyklus: egg legges og larve- og puppeutvikling samt overvintring gjennomføres 

der, i tillegg til at larver og voksne kun spiser knuskkjuke.  

Det er svært høy diversitet av død ved-habitater fordi kvalitetene på død ved varierer mye. 

For ulike insektsarter varierer kvaliteten blant annet i forhold til treslag, dimensjon på 

trestammen, om treet er stående eller liggende, stammens fuktighetsgrad og soleksponering 

samt hvor lenge siden der er siden treet døde (figur). Dette gjør at ulike kombinasjoner av 

disse faktorene også gir ulik assosiert insektsfauna. Eksempelvis vil en soleksponert stamme 

av osp kun ha visse arter som en osp i skygge ikke har. For å få økt artsrikhet av insekter i 

en skog er det derfor viktig med en stor variasjon av død ved. 

Blant de boreale treslagene har osp det klart høyeste antall av insekter tilknyttet seg. Bjørk 

er det nest mest artsrike, mens bartrærne gran og furu har vesentlig færre arter. I 

edelløvskoger har eik samme stilling som osp i boreal skog med tanke på artsrikhet. Et 

flertall av død ved-insekter foretrekker soleksponerte trær fordi temperaturen og dermed 

utviklingen hos insektene er raskere der enn hos skyggetrær.  

Trebukker som er avhengig av død ved. Til venstre Anoplodera rubra, i midten trebukklarve og til høyre 

Xylotrechus rusticus. Foto: Anne Sverdrup-Thygeson 
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Antall rødlistede, vedlevende insektsarter i ulike nedbrytningsstadier av død ved. Det er en betydelig utskifting av 

arter etter hvert som det døde virket brytes ned. Figuren er gjengitt fra: Jonsell, Weslien og Ehnström.1997. 

Rödlistade vedinsekter - hvar finns dom? Fakta skog Nr.15 1997, Sveriges lantbruksuniversitet. 

 

Etter at et tre dør er det en suksesjon av arter som utnytter det. Det kan deles inn i fire 

hovedfaser (figur): 

A. I den første fasen etter at treet dør utnytter insekter treets bark og kambievev (ledningsvev). 

Treets bark er fortsatt intakt på stammen. Viktige representanter i denne fasen er barkbiller, 

trebukker og snutebiller. Dette er en kortvarig fase på et par år. 

B. I denne fasen utnytter insektene i tillegg til barken også splintved som er angrepet av sopp. 

Bark begynner å løsne og falle av stammen. Denne fasen er også relativ kortvarig, omtrent 

mellom to og ti år etter at treet døde. 

C. I dette stadiet finnes arter som utnytter alle deler av veden og tilhørende sopp. Barken på 

treet er for stor del borte. Det er under denne fasen at man finner de fleste insektsartene som i 

dag er truet. Dette er et langvarig stadium som strekker seg over tiår. 

D. Antall arter som utnytter veden avtar i denne fasen og erstattes av arter som kun utnytter 

veden til skjul slik som bakkelevende insekter, snegler, tusenbein og skolopendere. Stammen 

begynner å falle sammen. Dette er også et langvarig stadium som strekker seg over flere tiår.  

 

 

Suksesjonsfaser i død ved. Figuren viser de fire hovedfasene i insekters utnyttelse av et dødt tre. 

Antall år siden treet døde 
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Fugler i skog 

De fleste vedlevende insekter har larver i død ved. Disse er igjen viktig mat for mange 

fuglearter, først og fremst hakkespetter. Forekomsten av døde og døende trær er også viktig 

som reirplass for mange arter. De hull som hakkespetter hakker ut brukes seinere av andre 

fuglearter (meiser, ugler, kvinand, rødstjert, fluesnappere, stær, skogdue m.fl.). I det moderne 

skogbruket forekommer død ved i svært liten grad, noe som påvirker utbredelsen av disse 

artene negativt. Dessuten fragmenteres de store skogsområdene og forandres med hensyn på 

aldersstruktur og tresammensetning. Myrområder dreneres og tilplantes, og gamle tørrtrær 

fjernes fra skogen. Arter som er avhengig av gammel skog som storfugl, jerpe, hønsehauk, 

hvitryggspett, tretåspett og lappmeis er gått tilbake. Spettene er også gått tilbake fordi de er 

avhengig av gamle, døende trær. Dette har også påvirket skogduen som hekker i gamle 

spettehull. Men mens standfuglene har gått tilbake, har trekkfuglene hatt en positiv 

populasjonsutvikling på grunn av fragmenteringen. Granplantingen på Vestlandet har også 

gjort at en del barskogsarter har utvidet sitt utbredelsesområde. Det gjelder hornugle, 

nøtteskrike, toppmeis, svartmeis, grønnsisik, måltrost og ringdue. 

Fugler i løvskog 

Den store plantediversiteten i løv- og blandingsskoger tilbyr i sommerhalvåret et stort 

mangfold av nisjer for fugl. Reirplassene er mange, og leddyrsfaunaen (spesielt insekts-

faunaen) er svært rik. Dette gir et særlig godt næringsgrunnlag for insektspisende fuglearter. 

De mest karakteristiske artene kan vi finne innen orden spurvefugler og orden spettefugler. En 

stor del av fuglene er trekkfugler, da biotopen er sesongavhengig, til forskjell fra barskogs-

biotopen hvor mange av fuglene er standfugler. Lyd er viktig for kommunikasjon i det tette 

løvverket, og troste- og sangerfamiliene med sine dyktige sangere er godt representert.  

 

Noen av de mest typiske artene dere kan se i løvskogsbiotoper er: 

 

 Løvsanger: Hekker over hele landet, og regnes for å være Norges vanligste fugl. 

Vanlig i all slags skog og buskmark med løvinnslag. Føde: insekter og bær. Trekkfugl. 

 Svarthvit fluesnapper: Hekker i de fleste skogs- og hagemarker som tilbyr hulrom for 

hekking. Føde: insekter som snappes i lufta samt insektslarver. Trekkfugl. 

 Rødstrupe: Vanlig hekkefugl i hager og parker, trives i frodig krattvegetasjon. 

Trillende sprudlende sang. Føde: insekter, meitemark og snegler, samt bær og frukt. Stand- og 

trekkfugl. 

 Stjertmeis. Trives i buskete løvskog, gjerne i fuktig sumpete terreng. Bygger 

kunstferdige kulereder. Føde: insekter og andre leddyr. Stand eller streiffugl. 

 Spettmeis. Treets lille akrobat. Klatrer i alle retninger på stammer og grener på søk 

etter insekter, frø, og nøtter. Oppretter matdepoter. Hullruger. Vanlig i løv- og blandingsskog 

med innslag av eik og hassel. Hovedsaklig standfugl. 

 Bokfink. En av våre vanligste arter. Trives i åpen blandingsskog med frodig 

underskog. Hekker og i hager og parker. Føde: i hekketiden stort sett insekter; senere frødiett. 

Trekk- og standfugl. 

 Grønnspett. Typisk løvskogsart. Føde: er maurspesialist; plyndrer maurtuer, og henter 

maur med den lange tunga si; larver av treborende insekter i morkne stubber, og om høsten en 

del rognebær. Meget stasjonær. 

 Dvergspett. Føde: insekter, insektlarver, edderkoppdyr, og andre leddyr. Hekker helst i 

gammel løv- eller blandingsskog. Standfugl. 

 Hvitryggspett. Knyttet til eldre løv- eller blandingsskog med stort innslag av morkne 

og nedfalne løvtrær. Arten har pga. mangel på dette i det moderne skogbruket gått sterkt 
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tilbake de siste hundre årene. Føde: nesten bare treborende larver, samt edderkopper, maur, 

meitemark, rognebær. 

 Kattugle. Trives i kulturlandskap, parker og hager. Hullruger. Føde: smågnagere, 

spissmus, småfugl, frosk o.l. Jakter om natten. 

 Spurvehauk. Tilpasset jakt i tett skog. Vanlig i de fleste skogstyper og kulturlandskap. 

Stort sett trekkfugl. Hovedføde: småfugler. Jakter ofte nær fuglebrett vinterstid. 

 

 

 

 

                           
                       Bokfink            Løvsanger 

 

                                   
                        Grønnspett                              Kattugle 

 

 

Fugler i barskog 

Barskogen er mer fattig på fugl enn løvskogen, både med tanke på tetthet av hekkende par og 

antall arter. En større andel av klassiske barskogsarter enn arter hekkende i løvskog er 

standfugler. Blant disse har vi korsnebbene (gran- og furukorsnebb). Disse kraftige finke-

fuglene har et nebb der over- og undernebb krysses. Dette er en spesialisering til å plukke ut 
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frø fra kongler. Korsnebbene er avhengig av denne føden året rundt. De hekker når føde-

tilgangen er god, gjerne vinterstid.  

 

Norges minste fugl, fuglekongen, bygger reiret på undersiden av grangreiner. 

 

Trekryperen er en liten fugl som patruljerer trestammene og bruker sitt lange, buede nebb til å 

pirke fram insekter og edderkopper fra sprekker i barken på trærne. Reiret legger den mellom 

stammen og løse barkflak. 

 

En typisk art for nordlige granskoger, er lavskrike. Den holder til i lavrike gammelskoger, og 

om høsten har den for vane å hamstre frø og bær inn i mellom tette lavdotter og i 

barksprekker. Ellers lever den bl.a. av insekter. Lavskrika er forbausende tam, men få kjenner 

de mange merkelige lydene den kan komme med. 

 

Tretåspetten er en karakterart for gammel barskog. Den er knyttet til døde og svekkede 

grantrær (furu lengst mot nord) året rundt. Den er en barkbillespesialist, men har det også for 

vane å hakke ringer med små hull i barken rundt grantrær for senere å slikke i seg sevjen som 

pipler fram. 

 

Svartspetten er den største av hakkespettene, og er lett kjennelig på størrelsen, den kullsvarte 

drakten (kun med rødt på hodet) og ikke minst på flere kraftige, karakteristiske låter. 

Svartspettens trommevirvler høres flere kilometer. Denne arten spiser for en stor del 

stokkmaur som hakkes fram fra innvaderte rothalser og stammer til døende bartrær. Reiret 

hakkes ut i en stor osp eller furu (i edle blandingsskoger foretrekkes ofte bøk), og er viktig for 

mange sekundære hulerugere: perleugle, skogdue, kaie, kvinand m. fl. 

 

Flaggspetten er vår vanligste hakkespett. Den er lett kjennelig med hvit underside, svart og 

hvit overside og rød undergump. Den spiser insekter og insektlarver i hekketiden, men går 

mye over på bær, frø og særlig konglefrø om høsten og vinteren. Den kiler fast kongler i 

tresprekker og skjellene flekkes opp slik at spetten kan hakke ut frøene (’spettesmie’). Under 

slike trær kan det samle seg tusenvis av bearbeidede kongler. 

 

Den største av skogshønsene våre er storfuglen (tiur og røy). Storfuglen hører hjemme i 

gammel barskog. Arten finnes også i påvirket skog, men da i færre antall. Dietten består mye 

av barnåler, og under tiurens svære beitefuruer ligger ofte synlige bevis på dens tilstede-

værelse; 6-7 cm lange, buede ekskrementer bestående av halvt nedbrutte furunåler. Storfuglen 

kan også ete ospeløv og bær. Røya trekker med seg de nyklekkede kyllingene til sumpskog der 

de spiser insekter de første ukene. Tiurleiken i april-mai samler storfugler fra større områder. 

Ungtiurer har lite å stille opp med i konkurransen med de store, erfarne gammeltiurene, og får 

ikke parringer. Ved hogst rundt en tiurleik er det viktig å sette igjen gammelskog også i 

områdene rundt selve spillplassen. Her har tiurene sine dagområder (ca. 100 da gammelskog 

per tiur). Vi kan tenke oss leiken som sentrum, og hvert dagområde som sektorer ut fra leiken 

(’kakestykker’). Hvis kun leiksentrum spares, vil området være dødsdømt for tiuren. 
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Tiur      Røy 

(http://www.scricciolo.com/w_palearctic) 

 

 

Orrfuglen er også en leikart. Hannene samles på myrer og vann til spill om våren. På leiken 

bruser hannen opp den svarte fjærdrakten, den viser fram lyrehalen, og de røde hudlappene 

over øyet er kraftig oppsvulmet. Som hos storfuglen har vi kraftig kjønnsdimorfisme med 

kamuflasjefargede og mye mindre hunner. Orrfuglen er ikke knyttet til gammelskog, og sees 

ofte på hogstfelt der beiter knopper av løvtrær. 

http://www.scricciolo.com/w_palearctic
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Eks. fra orden spurvefugler knyttet til forskjellige suksesjonsstadier i barskog: 

 

           Flate       Busker      Ungskog    Gammelskog  
Linerle    x 

Gulerle    x 

Heipiplerke   x 

Steinskvett   x 

Buskskvett   x  x 

Trepiplerke   x  x  x  x 

Løvsanger   x  x  x  x 

Tornskate     x 

Tornsanger     x 

Gulspurv     x 

Hagesanger     x  x 

Rødvingetrost     x  x 

Bokfink       x  x 

Gråfluesnapper      x  x 

Svarthvit fluesnapper      x  x 

Granmeis       x  x 

Kjøttmeis       x  x 

Svartmeis         x 

Toppmeis         x 

Trekryper         x 

Fuglekonge         x 

Måltrost         x 

Rødstrupe         x 

Dompap         x 

Grønnsisik         x   

Artsantall og individtetthet øker fra flaten til gammelskog. 

 

I blandingsskog med godt innslag av or og bjørk, finner en jerpa. Den trives godt i fuktige 

bekkedrag. Jerpa skyr store, åpne flater, og beveger seg aldri mange metrene fra en tett gran 

eller andre tilfluktssteder. Føden består for en stor det av skudd, knopper og rakler av or og 

andre løvtrær. Arten er monogam. Territorier etableres både av hann og hunn om høsten i 

forbindelse med jerpas høstspill. 

 

Innen hønsefuglfamilien er det kjent mange hybridiseringer. Vanligst er parring mellom 

orrhane og røy. Dette skjer nok særlig i områder med mangel på gammel tiurskog. Resultatet 

blir sterile rakkelhøns. 
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Meisers tilpasninger til et liv i granskog 

Granmeis, svartmeis og toppmeis er noen av de fuglene som overvintrer i de norske 

granskoger. Dette krever en del tilpasninger siden insekter og edderkopper, som er hovedføden 

til disse fuglene om sommeren, er vanskelige å finne om vinteren. Meisene danner flokker om 

vinteren. Disse kan enten bestå av fugler av samme art eller av flere arter med granmeis, 

svartmeis, toppmeis, trekryper og fuglekonge som de vanligste. Flere øyne fører til at 

predatorer lettere kan bli oppdaget. Denne økte sikkerheten frigir mer tid til matsanking, og 

mindre tid til predatorsøk. Dette er viktig i en tid som kjennetegnes av korte dager, lave 

temperaturer og lav mattilgang. En annen tilpasning er at meisene lagrer mat om høsten når 

fødetilgangen er stor, og konsumerer denne om vinteren. Det er først og fremst frø som lagres, 

men også noen insekter og edderkopper. Mens nisjene mellom fuglene er relativt flytende 

gjennom sommeren og høsten, og matsøket skjer hvor insekter, edderkopper og frø er 

tilgjengelige, er det en klar nisjedeling når det gjelder lagringsplassene mellom de ulike artene 

om vinteren. 

 

 Granmeis: Lagrer først og fremst på stammen og de kvistfrie deler av grenene. 

 Toppmeis: Lagrer på de midtre delene av grenene. 

 Svartmeis: Lagrer i granbaret, spesielt i de tynne nedhengende nålekvistene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Granmeis        Toppmeis                 Svartmeis 

(http://www.birdguides.com) 

 

 

Kulda er et stort problem for små fugler. Energien som må brukes til å erstatte det økte 

varmetapet har stor betydning for en kropp på noen få gram. Opplagring av energi og 

energisparing er derfor viktig. Meisene legger på seg utover høsten slik at vekten er høyere om 

vinteren enn ellers. Den benytter seg også av skumringstimene til matsøk slik at dagen 

forlenges noe. Dessuten legger meisene på seg mer i løpet av dagen om vinteren en ellers, slik 

at den har mer å tære på gjennom natten. Energisparingstiltak er bl.a. reduksjon av unødig 

flukt, lite synging i kalde perioder og en senkning av kroppstemperaturen gjennom vinter-

natten. 

 

http://www.birdguides.com/
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Habitatpreferanser hos fugler i gammelskog på Østlandet 

Artsantall og individtetthet er størst i løvskoger, middels i granskoger og lavest i furuskoger. 

(=== preferert habitat; --- sekundært habitat, basert på takseringsprosjekt fra 40 områder): 

 

  Løvskog             Granskog            Furuskog  
Dvergspett ==================== 

Grønnspett ==================== 

Gråspett  ==================== 

Hvitryggspett ==================== 

Gransanger ==================== 

Gulsanger ==================== 

Hagesanger ==================== 

Munk  ==================== 

Grønnfink ==================== 

Kaie  ==================== 

Pirol  ==================== 

Løvmeis  ==================== 

Spettmeis  ==================== 

Stjertmeis ==================== 

Blåmeis  ====================------------ 

Bøksanger ====================------------ 

Skogdue  ====================---------------------------------- 

Gråtrost  ====================---------------------------------- 

Gråfluesnapper ====================-------------------------------------------------------- 

Jerpe   ------------------------------------ 

Gjerdesmett ======================================== 

Nøtteskrike ======================================== 

Ringdue  ======================================== 

Rugde  ======================================== 

Rødvingetrost ======================================== 

Rødstrupe ======================================== 

Svarthvit fluesn. ======================================== 

Svarttrost  ======================================== 

Trekryper  ======================================== 

Flaggspett ========================================----------- 

Kjøttmeis  ========================================----------- 

Bokfink  ========================================---------------------- 

Løvsanger ========================================---------------------- 

Måltrost     ----------------======================= 

Hønsehauk    ----------------=======================----------- 

Jernspurv     ----------------=======================----------- 

Nøttekråke               ==================== 

Tretåspett                ==================== 

Svartmeis                ==================== 

Fuglekonge               ==================== 

Grankorsnebb                ==================== 

Dompap                       ==================== 

Grønnsisik               ==================== 

Lavskrike                ====================------------ 

Skogsnipe               ---------------------------------------------- 

Granmeis                ================================== 

Trepiplerke           --------------------------------------------------------==================== 

Svartspett               -------------------------------==================== 

Storfugl        ============== 

Gjøk        ============== 

Furukorsnebb       ============== 

Duetrost        ============== 

Rødstjert        ============== 

Toppmeis       ============== 
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Pattedyr i skog og kanter mot dyrket mark 

Den frodige vegetasjonen i løvskogen gir planteeterne beite av god kvalitet. Blader, knopper 

og bark fra løvtrær inneholder mer næring enn det bartrærne gir, samtidig som det rike 

jordsmonnet gjør at det også finnes mange urter som ofte har høy næringsverdi. En sjiktet 

løvskog inneholder også mange mikrohabitater og nisjer for insekter som igjen fører til at 

insekteterne trives. I tillegg gir løvskogen sommerstid mange skjulmuligheter mot eventuelle 

fiender. De fleste pattedyrene våre ferdes både i løv-, bar- og blandingsskog og det kan derfor 

være vanskelig å peke på arter som bare treffes enten i løv- eller barskog, selv om tilgangen på 

mat og skjul er størst i løvskogen sommerstid. 

 

Noen eksempler på skogsarter på Østlandet: 

 

Spissmus (Fam. Soricidae) 

Spissmus, som hører til insekteterne, holder til i både skog og åpent terreng, men de er 

avhengige av en frodig og velutviklet bunnvegetasjon med rik insektfauna.  

 

Hare (Lepus timidus) 

Et eksempel på pattedyr som ofte påtreffes i skog er hare, den liker frodig skog med mye 

løvtrær. Vinterføden består av bark og knopper, mens det går mye i urter sommerstid. 

Moderne skogbruk med flatehogster kan gi rikt oppslag av gras og løvbusker, men i eldre 

kulturskog har haren dårlig med føde og skjul. 

 

Ekorn (Sciurus vulgaris) 

Ekornet trives best i bar- og blandingsskog hvor den spiser frø fra gran og furu.  

 

Skoglemen (Myopus schisticolor) 

En art som også trives i barskog er skoglemen. Den har en spesiell ernæring ved at den kun 

spiser mose. Derfor finnes skoglemen i fuktig granskog med tykke mosedekker. 

 

Grevling (Meles meles)  

Grevlingen er ansett som en typisk løvskogbeboer selv om den vil ha åpne områder, helst 

dyrket mark, i nærheten. 

 

Mår (Martes martes) 

Måren er et typisk skogsdyr som finnes både i barskog og løvskog. Den er en dyktig klatrer og 

derfor en betydelig predator på ekorn og hulerugende fugl (eks. spettefugler og ugler), men 

den inkluderer også mye smågnagere i dietten. Måren kan også hamstre mat, og bruke hull i 

trær som hi. Ellers krever måren større areal jo mindre gammel skog det er. Mårbestanden vil 

derfor være høyere i sammenhengende gammelskog enn i områder som er preget av moderne 

skogbruk. Den går nemlig nødig ut på hogstflater pga. faren for predasjon fra rev, kongeørn og 

hubro. Dette har hulerugende fugl tatt konsekvensen av da f.eks. spettefugler, perleugle og 

haukugle helst foretrekker å hekke i enslige trær ute på åpne områder. Her er sjansen for å bli 

tatt av mår mindre. 

 

Rødrev (Vulpes vulpes) 

Rødreven er et pattedyr som kan påtreffes i alle vegetasjonstyper. Den har gode leveforhold i 

et mosaikkpreget kulturlandskap av dyrket mark og skogteiger med variert næringstilgang og 

nok av skjul. Dietten inkluderer det meste (bl.a. hare, skogsfuglkyllinger, egg og bær), men 

reven er spesielt glad i smågnagere. Moderne skogbruk har endret landskapet og gitt gode 
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vilkår for markmus på de mange grasrike hogstflatene. Derfor blir hogstflater hyppig brukt av 

rev under næringssøk. Et konkurranseforhold eksisterer mellom mår og rev da begge spiser 

mye smågnagere, men det ser ut til at de har delt beiteområdene mellom seg. Det har nemlig 

vist seg at mår jakter mest på klatremus inne i skogen, mens reven bruker hogstflater på jakt 

etter markmus.  

 

Elg (Alces alces) og rådyr (Capreolus capreolus)  

Det moderne bestandsskogbruket har ført til at det finnes langt mer løvtreoppslag i skogene 

våre nå enn før. Dette har slått positivt ut for hjortedyra, særlig for elg. Elgen liker seg helst i 

barskog med rikelig tilgang på lauvtrær, og beiter mye ute på hogstflater i skumringen. Dette 

gjelder også til dels for rådyr, selv om rådyret er knyttet mer til ren lauvskog og 

kulturlandskap enn det elgen er. Rådyret har en stor evne til å ta i bruk et mosaikklandskap 

med dyrket mark og ulike skogsystemer. Men bestandsskogbruket er ikke bare til fordel for 

elg og rådyr. Elgen trives i halvåpen skog, hvor sollyset når ned til bunnen, slik at det oppstår 

en rik feltvegetasjon. I dagens skogbruk står trærne ofte så tett at lite lys slipper igjennom. 

Dette fører til dårligere beiteforhold. Hogstflater er mer til ulempe enn til nytte for rådyret 

vinterstid, da de trenger gammel og tett skog i denne årstiden. Rådyret har nemlig store 

problemer med å ta seg fram under snørike vintre, og beiter derfor helst inne i skogen hvor 

snødekket ikke er så tykt og sammenhengende. 
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SPOR OG SPORTEGN 
 

Siden pattedyrene er en meget sky gruppe, og de for det meste er aktive i skumrings- og 

nattestid, vil de fleste indikasjoner på dyrets tilstedeværelse være i form av spor og sportegn i 

naturen. Med spor og sportegn forstår vi både de fotsporene dyrene avsetter direkte, og alle 

merker og tegn de etterlater seg indirekte etter stell og fødeopptak, i markering og avgrensning 

av territorier, ved grav, hi, boplasser, liggeplasser og lignende. Også kroppsvæsker som urin 

og fysiske deler som hår havner i denne kategorien. Tatt i betraktning de mange typene spor 

og sportegn hver enkelt pattedyrart etterlater seg, forstår man at det ikke er lett å skaffe seg en 

oversikt. Selv med lang erfaring blir man sjelden utlært, og rett som det er oppdager man noe 

man ikke tidligere har sett. Det første nybegynneren bør gjøre er derfor å skaffe seg en av de 

mange felthåndbøkene, som gir en oversikt over de vanligste spor og sportegn.  

Fotspor 

Vi deler fotspor inn i tre grupper, basert på oppbygningen av foten: klovspor, potespor og 

hovspor. Klovspor består oftest kun av avtrykk fra klovene som dannes av tå nr. 3 og 4, men 

avhengig av art og av underlagets hardhet kan man i noen tilfeller også se avtrykk etter 

biklovene, tå nr 2 og 5. Ved bestemmelse av klovspor ser man på hvordan klovene er utformet, 

samt størrelsen og avstand mellom klovspissene. For potespor er det viktig å merke seg antall 

tær, hvordan klørne og tredeputene (de tykke, hårløse putene under foten) er utformet, samt 

størrelse og stilling på sporene. Hovspor finner vi ikke fra noen viltlevende arter i Norge (et 

eksempel er hest).  

 

De fleste andre pattedyrene er som oss, de er vanedyr. Vi tar ofte den samme veien til arbeidet 

eller matbutikken, og andre pattedyr benytter seg også i stor grad av de samme rutene. Denne 

vanen med å følge de samme trekkene i forbindelse med sine gjøremål, er ofte det som gir oss 

de første indikasjonene på at det er dyr i nærheten. Dyrene trenger ikke tråkke mange ganger 

eller med mye kraft på markvegetasjonen før det danner seg et dyretråkk, eller en sti. 

Klovdyrene danner stier som er skarpt avgrenset i miljøet. På bar jord og leire kan man finne 

poteavtrykk eller avtrykk av klover, og ut i fra disse kan man som oftest bestemme hvilken art 

det dreier seg om. Også små pattedyr lager stier til og fra bolene sine. De fleste pattedyr 

okkuperer territorier der grensene markeres enten med lyd eller lukt. Slike territorier forsvares 

mot inntrengere.  

 

 

Spor av gaupe. Illustrasjon fra felthåndbok om spor og 

sportegn (Etter Brown m.fl. 1985). 

Rådyrspor på snø. Foto: Wikimedia Commons 
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Beitespor 

Hvor lett det er å legge merke til spor etter fødeopptak, og hvor hyppig disse forekommer, 

avhenger av dyrets spisevaner og matvalg. Herbivore arter etterlater seg hyppige beitespor, og 

i mange tilfeller kan sporene fortsatt identifiseres etter lang tid, som for eksempel barkgnag 

etter hjortedyr. Spiseplasser etter rovdyr finner man derimot ofte mer spredt, og sporene 

forsvinner gjerne relativt raskt. Ved å se på næringsvalg, merker etter tenner eller klør og 

hvordan maten er behandlet, kan man avgjøre hvilken art eller dyregruppe beitesporene 

stammer fra.  

 

Duftmerker 

Pattedyrene er nattaktive og stort sett tause, men det betyr ikke at de ikke kommuniserer. Alle 

pattedyr kommuniserer med et duftspråk, ved hjelp av kjemikalier. Vi mennesker har generelt 

for dårlig luktesans til å kunne oppfatte disse markeringene. Slike duftmarkeringer kan vare 

lenge etter at dyret som har avsatt den har forlatt stedet. Oftest avsettes kjemikaliene i 

duftmaterialer fra spesielle kjertler, men de kan også avsettes som del av urin eller 

ekskrementer, for eksempel hos hunder. Grevlingene lager store “latriner” med ekskrementer, 

hvor besøkende grevlinger ved lukt kan bli orientert om det meste i nærområdet, særlig om 

sosiale forhold.  

 

Duftkjertler hos pattedyr kan være plassert over hele kroppen, fra panne til analåpning. Ofte er 

stoffer som skal vare lenge bakt inn i en slags pasta, mens mer kortvarige typer kan avsettes 

direkte i væskeform. Pattedyrdufter er vanligvis en sammensatt blanding, og består sjelden av 

enkle kjemikalier. Kjemikaliene i sosiale duftstoffer hos enkelte rovdyr kan være meget 

kompliserte organiske stoffer. Vanlige ingredienser i blandinger som utskilles fra analsekkene 

hos rovdyr kan være stoffer som propionsyre, smørsyre, valeriansyre eller isovaleriansyre. 

Dette varierer mellom artene. Blant de sosiale kjemikaliene hos enkelte rovdyr finner vi typer 

avsatt av lederdyrene, som gruppemedlemmene senere ruller seg i (allomarkering). Dette gjør 

det enkelt å identifisere medlemmer av egen gruppe under nattlige konfrontasjoner mot 

inntrengere og fiendtlige grupper (man unngår ”friendly fire”). Duftmerker som avsettes på 

ytre objekter gir ofte karakteristiske sportegn, som territoriemarkering hos rådyr der gevirene 

feies mot buskvegetasjonen og duftkjertelen i pannen avsetter lukt.  

 

 

 

 
 

Grevlingekskrementer. Foto: Wikimedia Commons Liggegrop etter rådyr (rådyrleie). Foto: Wikimedia 

Commons 
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Beveren – storprodusent av sportegn 

Beveren (Castor fiber) har med sine velutviklede byggekunnskaper meget stor innvirkning på 

sine omgivelser. Hvis man ser bort fra mennesket, er beveren det pattedyret som legger igjen 

flest sportegn i naturen. Den feller trær som brukes i bygging av hytter og demninger, benytter 

seg av matlagre, danner jordhuler, reder, stier og kanaler.  

 

 
 
                En stor og gammel beverhytte i Enebakk, Akershus. Foto: Inger Maren Rivrud. 

 

Beverhytta er gjerne det mest iøynefallende byggverket, og form og størrelse varierer. Jo 

lenger hytta har vært bebodd, jo større er den gjerne. Langs elvebredden bygges hyttene i 

avlang form, mens på mer åpne plasser som myrer eller i tjern er de ofte runde. Årsaken til 

formen er at hytta alltid må ligge delvis ut i vannet, slik at inngangen(e) er plassert under vann. 

Slik unngår beveren at landlevende fiender kommer seg inn i hytta. Vi skiller mellom 

jordhytter og kvisthytter basert på byggematerialet, som igjen bestemmes av underlaget hytta 

er bygget på. Kvisthyttene finner vi stort sett der underlaget er for hardt til å kunne graves i, og 

sovekammeret er gnagd ut inne i en haug med greiner og kvist av den typen som egner seg 

dårlig som mat. Jordhyttene bygges gjerne i brattere områder der grunnen er løsere. De kan ha 

et lite kvisttak, men alle rom er gravd ut i løsmassene. Inne i hyttene finnes spisekammer og 

ett eller flere sovekamre, plassert over vannlinjen. Veggene er ofte meget tykke, men toppen 

av hytta gjøres tynnere slik at den kan fungere som en luftekanal. 

En annen av beverens konstruksjoner som kan oppnå store størrelser er demningene. For å 

bygge demninger er beveren avhengig av at elven ikke er for bred eller for dyp, og at det ikke 

er for bratt i elveleiet. Det er ofte flere demninger tilhørende en beverhytte. Hoveddemningen 

bygges alltid nedstrøms for beverhytta, og materialet som brukes er alt fra trestokker og 

gjørme til gamle bildekk. Også her velger den først og fremst materialer som ikke egner seg 

som føde. Gjennom demningene kan beveren manipulere miljøet og oppnå områder med 

konstant vannstand, økt dybde og større vannspeil. Dette fører med seg mange fordeler. 

Inngangen får økt beskyttelse, og demningen sikrer at denne holdes under vann. 

Tilgjengeligheten av løvtrær nær vannkanten blir større, og transporten av disse til hytta eller 

demningen blir enklere. Beveren trives best i vannet, og får med demningene større plass å 

boltre seg på. Demningene gjør også at sjansen for at dammen bunnfryser reduseres eller 

fjernes helt, de kan øke størrelsen på matlageret under vann, og om vinteren kan beveren 

slippe vann ut om den trenger større rom under islaget.  
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Trær som er blitt felt eller gnagd på av bever. Beveren feller trær både for å bruke dem som byggemateriale, og 

for å bruke bark og kvister som føde. Foto: Inger Maren Rivrud. 

 

Vi kan finne en rekke andre sportegn etter beveren. Gnagemerker på trær og kvister, fotspor, 

duftmerker og ekskrementer er åpenbare tegn på bever. Andre sportegn man kan finne er 

jordhuler og reder, som ofte brukes av enslige eller omstreifende dyr, og stier (beverslep) der 

greiner og stammer er blitt transportert fra skogen til hytta. Noen ganger står disse stiene i 

forbindelse med vann, og vi kaller dem kanaler. Kanalene kan i tillegg til å lette transporten, 

fungere som en fluktvei om beveren blir skremt. 

 

 
 

 
 

Kanal (t.h.) og sti beveren har laget ved gjentatt tråkking og transportering av føde og byggematerialer til hytta 

og matlagrene. Foto: Inger Maren Rivrud. 
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RADIOMERKING AV PATTEDYR 
 

Bruken av ulike typer radiosendere har revolusjonert forskningen på pattedyr. De første 

radiosenderne ble utviklet i slutten av 1950 årene. Byggingen av små nok radiosendere var 

avhengig av utviklingen av en transistor som reduserte kraftbehovet og således den 

batterimassen som var nødvendig i senderen. De første som ble utviklet og brukt på ville dyr, 

fulgte i kjølvannet av fysiologiske undersøkelser av mennesker i forbindelse med 

romprogrammene. Blant de første dyrestudiene som ble utført var ett på jordekorn (Tamias 

striatus) i 1959, og norske undersøkelser i 1960 på hjerterytme hos stokkand (Anas 

platyrhynchos). De vanligste senderne har vært konvensjonelle radiosendere med meget høy 

frekvens (VHF; ’very high frequency’). VHF-sendere krever at man direkte peiler med en med 

antenne fra to vinkler for å finne dyrets posisjon, og metoden er derfor feltintensiv. Dette fører 

til relativt få posisjoner per dyr. Elektronisk utstyr har også vært mye brukt til raskt å finne dyr 

som omkommer, slik at man kan foreta en post mortem undersøkelse for å påvise dødsårsak 

(’dødsvarslere’). De første undersøkelsene av denne typen ble publisert allerede i 1967. En 

bred beskrivelse av historikken og den tidlige utviklingen på dette viktige forskningsfeltet 

henvises til Millspaugh og Marszluff (2001). 

 

 

 

 

 
Bruk av elektronikk har 

revolusjonert studier av 

store pattedyr. Her en tidlig 

type radiosender (VHF) 

som blir montert på 

bedøvet grizzlybjørn. (Foto 

I. Mysterud). 

 

 
 

En ny revolusjon var innføringen av sivilt bruk av militærets system for global posisjonering 

(GPS – Global Positioning System). De første GPS-modellene hadde lav presisjon delvis pga. 

støy aktivert av militære og dårlige antenner, men nå er presisjonen normalt høy (5-10 m). Det 

er også mulig å programmere senderne til å ta opptil 10000 posisjoner på et batteri (for hjort 

og elg). Det betyr at man hver time kan få en posisjon gjennom et helt år, eller annen hver time 

over 2 år. Dette åpner helt nye muligheter for å forstå dyras atferd. Størrelsen på batteriet er 

fortsatt en begrensning med hensyn på hvor små dyr man kan merke. Sendere lages ned til dyr 

på størrelse ca. 0,5 kg. Det finnes nå GPS-sendere drevet av solceller, og dette vil på sikt gjøre 

at mindre dyr også kan merkes etter hvert som teknologien blir bedre og mer robust. 

 

GPS er satellitt-basert og avhengig av sikt mellom sender og satellitt. Et problem er å få tatt 

posisjoner når dyra er gjemt under et tett kronedekke. På tidlige modeller kunne man miste 

mer enn 50% av dataene, mens man i dag typisk får >90% på skogslevende arter (og >99% i 

fjellet). Likevel må man huske at de 10% dataene man mister ikke er representative – de er 

ofte alle fra når dyret er i skjul. Det kreves derfor mye statistisk modellering for å rette opp 

denne type feil i dataene. GPS-sendere kommer i to hovedvarianter. En type lagrer data i 
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GPS for store pattedyr. 

Selve GPS og antenne er 

plassert øverst, mens 

batteri-enhet er nederst. 

Hjortebukk med ny GPS på 

tur ut i Jølster. 

 

   

 

senderen («store-on-board») og man må fysisk få tak i senderen for å få lastet ned data. Disse 

har ofte en VHF-sender innebygd for å lette gjenfangst. En stadig mer utbredt variant leverer 

data fortløpende med oppkobling mot mobil-nettet (GSM). I Norge har både Bioforsk 

(http://bioweb07.bioforsk.no/hjortegis/hovedframe.php?hoyde=950&bredde=1150) og NINA 

(http://dyreposisjoner.no/) egne database-systemer der GPS-data legges ut automatisk etter 

hvert som sms fra dyra kommer inn.  

 

I dag finnes et stort antall firmaer fordelt over hele verden som selger elektronisk utstyr til 

dyreforskning. Det er mange spesialiteter, et bredt utvalg og stadig utvikling av nye finesser.  

Det kan være sendere som transplanteres inn i dyret og som kan gi informasjon om 

hjerterytme. Det har også vært forsøk med montering av «action-kamera» på villrein. Vi er 

fortsatt i starten på denne revolusjonen, ikke minst på statistikk-siden i behandlingen av denne 

type data. Se f.eks. Cagnacci m.fl. 2010.  

 

Forvaltningen av og forskningen på store pattedyr er i dag helt avhengig av moderne 

elektronikk. Undersøkelser på pattedyr som omfatter atferd og populasjonsdynamikk er nå 

nesten utenkelig uten moderne radiotelemetri. I forvaltning og utvikling av bevaringsplaner for 

pattedyr er detaljerte og kvantitative kunnskaper om habitatbruk og annen atferd en 

forutsetning. Geografiske informasjonssystemer (GIS) gjør det praktisk mulig å utvikle 

detaljerte karter som kombinerer data fra topografi, jordbunn, vegetasjon, menneskelig 

aktivitet og klima. Ikke minst kan man nå koble GPS-data fra dyr mot satellitt-baserte 

målinger av landskapet, såkalt fjernmåling. Man har f.eks. data på mengden klorofyll i 

plantene («grønnhet», NDVI-indeks, Normalized Difference Vegetation index) basert på 

målinger på skala 200*200 hver 2. uke for hele kloden (MODIS-satellitten). Med data om dyrs 

bevegelser kan man med denne typen digitalisert kartgrunnlag studere og forvalte store 

pattedyrarter over betydelige geografiske områder.  

 

Problemet med avansert utstyr er selvsagt at slike undersøkelser blir stadig mer kostbare. En 

GPS-sender til hjort og elg koster ca. kr. 20000,-. I tillegg kommer merkekostnader på fort kr. 

10-20000,- per individ siden det kreves tilsyn av veterinær og ofte bruk helikopter. Det er også 

stadig strengere regler for å merke ville dyr. Det er i Skandinavia merket mange hundre hjort, 

villrein og elg og et betydelig antall bjørn og ulv med GPS. 

 

Kanskje blir du en av de som i framtiden lar deg friste til å studere pattedyrenes hemmelige 

verden? I tilfelle kommer du nok også til å bruke data basert på GPS. 

 
F. Cagnacci, L. Boitani, R. A. Powell, and M. S. Boyce, 2010. Animal ecology meets GPS-based 
radiotelemetry: a perfect storm of opportunities and challenges. Philosophical Transactions of the 
Royal Society Series B 365:2157-2162. 
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FERSKVANNSSYSTEMER 
 

Ferskvannsøkologi kan grovt inndeles i studiet av stillestående vann, dvs. innsjøer og tjern 

(lentiske miljøer), og rennende vann, dvs. elver og bekker (lotiske miljøer). Her legger vi vekt 

på innsjøer og dammer, men på Finse får dere se litt rennende vann også. Mye lett tilgjengelig 

bakgrunnsstoff om ferskvann kan dere finne i bøkene til Økland og Økland 1995 – 1999 

(Vann og Vassdrag 1-4, Vett & Viten as, Nesbru). Dere finner også mye generelt stoff på 

www.vanninfo.no.  

 

Innsjøer deles ofte inn i soner (se figuren nedenfor) etter nærhet til luft og sediment, etter 

lysforhold (forholdet mellom primærproduksjon og respirasjon) og etter sirkulasjonsforhold. 

Denne inndelingen (littoral – profundal – limnetisk sone; epilimnion - metalimnion (= 

sprangsjikt)– hypolimnion) forutsettes kjent. Forståelsen av hvordan vannmassene i en innsjø 

sirkulerer (hvor ofte, hvor effektivt, hvor lenge) er helt avgjørende for å forstå en innsjøs indre 

dynamikk når det gjelder næringssaltomsetning, primærproduksjon og nedbryting. Dette er 

igjen helt avhengig av klima og topografi. Dette er tema som er sentral innen faget limnologi. 

På samme måte er prosesser som skjer på overgangen mellom sediment og vann meget viktig; 

disse prosessene styres av kjemiske og biologiske forhold. Vi skal her kun ta for oss endel 

utvalgte parametere og prosesser. 

 

 
 

Abiotiske forhold 

Lysforhold 

Lysforholdene i ferskvann er den overordnede miljøfaktoren for plantenes primærproduksjon. 

Siktedypet bruker vi for å måle hvor dypt lyset trenger ned i vannet; dette avhenger av 

mengden partikler og løste stoffer i vannet. Næringsfattige fjellvann kan ha et siktedyp på 20-

30 m, mens ekstremt næringsrike innsjøer kan ha siktedyp på bare noen få cm. Siktedypet 

representerer det dyp hvor ca. 5 % (2-15 %) av lysenergien ved vannoverflaten er igjen. Netto 

primærproduksjon foregår ofte helt ned til det dyp hvor ca. 1 % er tilbake 

(kompensasjonsnivået). 

 

Et inntrykk av innsjøens farge kan vi få ved å betrakte en Secchiskive på halve siktedypet. 

Secchi-skiven er en hvit sirkelrund skive med diameter 20-25 cm som senkes ned i vannet. 

Siktedypet er det dypet hvor skiven akkurat ikke lenger kan sees med det blotte øye (husk da 

på at dette påvirkes av værforhold og lys-skygge effekter). Fargen gis vanligvis en av 

De tre hovedsonene i en innsjø. Fra 

Økland og Økland 1997. 

Kompensasjonsdypet er der hvor 

fotosyntesen er lik respirasjonen. 
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betegnelsene blå, grønnlig-blå, blålig-grønn, grønn, grønnlig-gul, gul eller brun. Vannfargen 

kan bl.a. si oss noe om vannets innhold av planteplankton, leire eller ulike typer organisk 

materiale. En økende mengde planteplankton vil gi farger i det grønne eller gule området mens 

næringsfattige innsjøer har en kraftig blå farge. Dette er fordi det blå lyset i minst grad 

absorberes av vannmolekylene og derfor i stor grad reflekteres tilbake mot overflaten.  

Temperatur 

Temperaturen påvirker en rekke fysiologiske prosesser. Celledeling og vekst øker som oftest 

med økende temperatur, både hos planter og dyr. Nedbryting av organisk stoff avtar når 

temperaturen synker. Temperaturforholdene kan også bestemme utbredelsen av plante- og 

dyrearter. Noen arter er tilpasset liv i kaldt vann (f.eks. røye og skjoldkreps) mens andre er 

varmekjære (f.eks. gjørs). 

 

Temperaturen påvirker vannets fysiske egenskaper. Vann har størst tetthet ved 4
o
C. Dette gjør 

at temperaturen er avgjørende for sirkulasjonsforholdene i innsjøer. Vår og høst har 

vannmassene tilnærmet samme temperatur (og tetthet) på alle dyp og kan derfor lett omrøres 

ved vindpåvirkning (vår og høstsirkulasjon). Om sommeren vil de øvre vannmasser bli varmet 

raskt opp. Overflatelaget vil da være lettere enn bunnlagene og vil ikke lett blande seg med 

disse. Dette kalles sommerstagnasjon. Det øvre varme laget vil ofte sirkulere drevet av vind 

mens de dypere vannmasser vil være stille. I grunne og vindeksponerte sjøer vil vi imidlertid 

kunne få omrøring også om sommeren. På vinteren er som regel innsjøene hos oss dekket av is 

som skjermer mot vind. Vi får da en vinterstagnasjon med kaldt vann under isen over et 

dypere lag med temperatur rundt 3-4
o
C. 

 

Vannets kjemiske egenskaper påvirkes også av temperaturen. Løseligheten av oksygen i vann 

er ett eksempel, den avtar kraftig med økende temperatur. Dette har stor betydning for 

vannlevende organismer som er avhengig av vannløst oksygen. Når temperaturen stiger øker 

oksygenbehovet for alle vekselvarme organismer, og samtidig går tilgjengeligheten ned. 

Avhengig av hvilke arter det er snakk om så vil det være en temperatur hvor tilgangen på 

oksygen ikke kan dekke behovet. Mest utsatt er aktive arter 

Oksygen 

Oksygen er som vist over meget viktig for de fleste organismer. Noen arter krever høyt 

oksygeninnhold i vannet (f.eks. laksefisk) mens andre arter er tilpasset lavt oksygeninnhold 

(f.eks. karuss, fjærmygg m/hemoglobin). Luften og fotosyntesen i vannet er hovedkildene til 

oksygen i ferskvann. Forbruk av oksygen skyldes særlig mikrobiologisk nedbryting av 

organisk materiale og respirasjon hos planter og dyr. I stagnasjonsperioder sommer og vinter 

kan vi få oksygensvinn i de dypere vannmassene fordi oksygenet brukes opp ved 

dekomponering av organisk materiale. Dette skjer særlig i eutrofe vann. Rennende vann har 

vanligvis høy oksygenmetning, dersom det ikke er forurenset med organisk materiale. 

 

Dyrene i vann kan deles inn i to typer basert på hvordan de skaffer seg tilgang på oksygen. Det 

vanligste er å skaffe oksygen som er oppløst i vann. Konsentrasjonen av oksygen i vann er lav 

i forhold til i luft, samt av tilgjengeligheten varierer med temperaturen. En rekke arter har 

unngått dette problemet ved at det puster atmosfærisk luft. For å få til dette må en rekke andre 

problemer løses. Ett sentralt problem er hvordan få tak i denne luften. Her finnes det en rekke 

ulike løsninger; noen av disse skal vi forsøke å se nærmere på feltkurset. 
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Surhetsgrad (pH) 

pH gir et mål for surhetsgraden (konsentrasjonen av H
+
-ioner) i vannet. I næringsrike vann kan 

pH > 7, særlig i de øvre vannlag, pga. at algene forbruker CO2 i fotosyntesen. Det motsatte 

skjer i dypet hvor det frigjøres CO2 ved dekomponeringen. CO2 er en svak syre når den løses i 

vann. 

 

Vann med tilførsel av mye humusstoffer vil oftest være sure som følge av produksjon av ulike 

humussyrer. Geologien i nedbørfeltet vil også virke bestemmende på pH i vannet som tilføres 

innsjøen. Fjell med mineraler som forvitrer lett avgir kationer som bufrer vannet (Ca, Mg). pH 

i vannet påvirkes også av tilførte forurensinger. Store deler av Sør-Norge samt Finnmark er 

rammet av sur nedbør. Sur nedbør dannes ved at svoveldioksid og nitrogenoksider som tilføres 

atmosfæren reagerer med vann og danner svovel- og salpetersyre. De sure komponentene 

faller ned som regn (og som tørre partikler) og forårsaker at vanntilførselen til elver og vann 

får høyere innhold av bl.a. H
+
 og aluminiumsforbindelser (både som følge av direkte nedfall 

på vannoverflaten og nedslagsfeltet, og på grunn av ionebytting i jordsmonnet). Dette virker 

skadelig på mange organismer. Best kjent er kanskje virkningene på bestandene av 

innlandsfisk i Sør-Norge. F.eks. var ca. 70 % av de naturlige bestandene i Vest-Agder utdødd i 

1983 pga. forsuring. Internasjonale avtaler har ført til en kraftig reduksjon av de totale 

utslippene av forsurende komponenter til luft – dette har også ført til at nedbøren over Norge 

er blitt mindre sur. Det kan nå spores klare forbedringer også i vannkvaliteten, men siden 

jordsmonnet i de mest utsatte områder er fattig på kationer og berggrunnen er tungt forvitrbar 

så er forbedringen en meget langsom prosess.  

 

Ledningsevnen gir et mål på det totale innholdet av ioner i vannet. Ledningsevnen øker med 

mengde ioner og høy ledningsevne kan derfor indikere et høyt innhold av næringssalter. Andre 

ioner kan også påvirke ledningsevnen, f.eks. vil den øke i surt vann pga. høy H
+ 

- 

konsentrasjon 

 

 

Vansjøs nedslagsfelt. 
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Innsjøtyper (lentiske systemer) 

Ut ifra næringsinnholdet (trofigrad) kan våre innsjøer grovt inndeles i tre hovedtyper: 

Oligotrofe (næringsfattige), eutrofe (næringsrike) og dystrofe (humusrike). I tillegg kommer 

dammer i kulturlandskapet som ikke lett passer inn dette systemet.  

Eutrofe innsjøer (eksemplifisert med Vansjø) 

Vansjø er Østfolds største innsjø (35,9 km
2
) og med sin uregelmessige form og mange øyer er 

den en av innsjøene med lengst strandlinje (ca. 250 km) i Norge. Innsjøen kan geografisk sett 

deles opp i tre områder, østre, midtre og vestre basseng, hvor vannkvaliteten varierer mellom, 

men også innen bassengene. Vansjø er oppdemt av det store Raet. Den fungerer som 

drikkevannskilde for kommunene Råde, Rygge, Moss og Vestby. 

 

 

 
 

 

Vannkvalitet 

Vansjø er utsatt for sterk belastning både fra jordbruk, husholdning og industri. Høy tilførsel 

av næringssalter (særlig fosfater og nitrater) gir sterk algevekst (eutrofiering). Dette fører til 

redusert siktedyp, økt pH i de øvre vannlag (pga. CO2-opptak hos algene), økt ledningsevne, 

og ikke minst endrede oksygenforhold. En sterk algevekst i de øvre vannlag vil gi stor 

oksygenproduksjon her, og ofte overmetning av oksygen. En stor algetetthet vil imidlertid 

effektivt skygge for lyset, slik at det blir liten algeproduksjon i de dypere vannmasser og det 

begrenser utbredelsen til mange vannplanter (kortskuddsplanter og langskuddsplanter). I de 

dypere vannlag skjer det derimot en sterk dekomponering av døde alger som synker ned. Dette 

fører til et stort oksygenforbruk. Vår og høst vil vannet sirkulere og bringe oksygen ned i 

dypet. Om sommeren og vinteren har vannet temperatursjiktning som hindrer vannomrøring. 

Dette kan gi perioder med fullstendig oksygensvinn (anaerobe forhold) nær bunnen. Når 

eutrofieringen har kommet så langt at man får perioder med oksygensvinn har sjøen nådd en 

kritisk fase, og er inne i en ond sirkel. Når de bunnære sjikt blir anaerobe vil de kjemiske 

Typisk utsikt over 

Vansjø. 
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forhold forårsake en lekkasje av fosfat fra bunnsedimentet ut i de frie vannmasser. Dermed får 

sjøen en ’intern gjødsling’ i tillegg til den eksterne tilførsel. Mange eutrofe sjøer er inne i en 

slik fase, og deler av Vansjø ligger på grensen til periodisk oksygensvinn. 

Biologiske karakteristika 

Algene (planteplanktonet) i eutrofe innsjøer er ofte dominert av store arter (diatomeer og 

blågrønnbakterier) som er lite beitbare for dyreplanktonet. Dyreplanktonet er dominert av små 

former som følge av en sterkt størrelsesselektiv fiskepredasjon. Det finnes et stort antall av 

hjuldyr og små former av cyclopoide og calanoide hoppekreps, samt små former av 

vannlopper som Bosmina sp. og Daphnia sp. 

 

Både dyreplankton og bunndyr er sterkt nedbeitet av fisken. Av bunndyr kan man vente å 

finne fjærmygglarver og kulemuslinger som lever i mudderet, samt nymfer av øyenstikkere og 

døgnfluer samt vårfluelarver inne i vegetasjonsbeltet. Man finner også vannteger (rygg- og 

buksvømmere) og krepsdyret gråsugge (Asellus aquaticus). Østfold ligger dyregeografisk nær 

Europa, og mange arter av insekter og andre organismer har sin nordgrense i dette området. 

Endel arter som krever høy sommertemperatur og god næringstilgang kan finnes her. Blant 

annet vil man finne de sjeldne vanntegene vannskorpion og stavtege i vegetasjonen langs 

Vansjø. En tilpasning til å leve i vann med usikker og varierende oksygenmengde er å være 

uavhengig av oppløst oksygen i vannet. Mange av insektene ånder atmosfærisk luft på en eller 

annen måte. 

 

Fiskefaunaen er meget variert, totalt er det påvist 17 fiskearter i Vansjø. Karpefisk og 

piggfinnefisk dominerer. Dette er vanlig for eutrofe innsjøer i Øst-Norge. Av det store antall 

fisk er mange predatorer på dyreplankton, enten som yngel eller gjennom hele livet (mort, 

laue, krøkle). Et stort antall lever også av bunndyr (abbor, hork, brasme, flire, suter, sørv). 

Dette bidrar til at både dyreplankton og bunnfaunaen er sterkt nedbeitet. Et nedbeitet 

dyreplanktonsamfunn vil gi redusert beiting av alger, og dette vil igjen kunne føre til høy 

algevekst. Et stort antall fisk vil også kunne bringe fosfatholdige ekskrementer ut i de frie 

vannmassene. Den store biomassen av fisk vil derfor kunne medvirke til å opprettholde eller 

forverre de eutrofe forhold. Rovfisk som gjedde, gjørs og store abbor er viktige topp-

predatorer i systemet. Gjedda bruker en bakholdsstrategi der den venter på byttet kamuflert av 

vegetasjonen. Stor abbor jager i flokk, gjerne på dagtid; man kan ofte oppleve stimer av mort 

og laue som i panikk søker å unngå disse ved blant annet å forta paniske hopp over vannflaten. 

Gjørs er en enslig jeger som er spesialtilpasset jakt i de fire vannmasser; den er lang og slank 

og har øyne som er spesielt tilpasset jakt ved lav lysintensitet. Disse tre fiskespisende artene 

har altså utviklet helt ulike jaktstrategier, og vil derfor kunne sameksistere selv om de lever av 

lignende diett. Alle sammen er mest glad i karpefisk av middels størrelse (10–30 % av sin 

egen kroppslengde ser ut til å være optimalt). I det dypere og kaldere vannet kan vi finne lake, 

en bunnlevende torskefisk (for øvrig den eneste torskefisken forekommende i ferskvann i 

Norge) som lever av bunnlevende fisk (helst hork) og ulike krepsdyr. 

 

I dette området kan man også finne relativt mange arter av amfibier. Vanligst er nok vanlig 

frosk og padde, men man kan også finne larver av både stor og liten vannsalamander (se figur 

på neste side) i vegetasjonen langs Vansjø. På ettersommeren begynner larvene å gjøre seg 

klar til et liv på land. De tilbakedanner de buskete gjellene og endrer atferd. Etter hvert vil de 

trekke inn i skogen og leve et liv i skyggen, jaktende på insekter og meitemark. 

  

Vansjøområdet tjener som biotop for mange arter av vannfugler. Næringssituasjonen er meget 

god for både planteetere og de som lever av animalsk føde. De store omkringliggende 
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jordbruksarealene blir også brukt til fødesøk av mange arter. 

Eutrofieringen har virket positivt på fuglelivet ved at mange arter har økt i antall. 

Toppdykkeren finner egnet habitat i de mange beskyttede buktene som har vokst til med 

takrørskog. Gråhegren har også blitt stadig vanligere, og hekker i små kolonier i Vansjøs 

nærområder. Andre eksempler på arter i framgang er knoppsvane, kanadagås, og hettemåke. 

Dagens moderne jordbruksmetoder har imidlertid gjort det vanskelig for en del andre arter. 

Strandengene som tidligere ble beitet av husdyr var en viktig biotop for arter som 

enkeltbekkasin, rødstilk og gulerle. Denne typen biotop er i dag nesten forsvunnet pga. 

gjengroing, og følgelig har de nevnte arter gått sterkt tilbake. De vanligste vadefuglene i 

området i dag er strandsnipe og vipe. Vansjø har liten betydning som rasteplass for vadere og 

gressender på vår- og høsttrekket, men dykk- og fiske-ender slår seg ned i store flokker. 

Fiskeørna regnes som Vansjøs karakterfugl og toppredator. Økt friluftsliv har fortrengt den fra 

de små øyene og den hekker nå lenger fra vannet enn før. Sivhøne og sothøne trives der 

vannvegetasjonen er tett og ikke så altfor dyp, og finner således egnet habitat i noen av sjøens 

grunne, beskyttede viker. Det hekker også mange spurvefugler rundt Vansjø. Av de som er 

spesielt knyttet til vann finner man rørsanger og sivspurv i store mengder i takrørbeltet. 

Buskskvett og myrsanger finner man i sumpområder innenfor takrørene. Sangere som munk 

og hagesanger er vanlige i skogkanten langs hele vannet. 

Karakteristika for en eutrof innsjø (sommersituasjon): 

 Grønn-gul vannfarge (skyldes planktonalger) 

 Lite siktedyp 

 Høy ledningsevne 

 Høy pH i overflaten 

 O2-overmetning i epilimneon, ofte O2-svinn i hypolimneon 

 Temperatursjiktning, med klart sprangsjikt 

 Nedbeitet dyreplankton (dominans av små former) 

 Stor fiskebiomasse (ofte med dominans av karpefisk) 

 

 

 

Larver av stor og liten salamander 
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Dystrofe innsjøer (myrtjern) 

Et typisk dystroft, humuspåvirket tjern er ofte omgitt av flytematter med torvmose.  

Vannkvalitet 

Humusstoffer er lite nedbrytbare restprodukter som dannes ved nedbryting av plantemateriale i 

surt miljø. Disse karakteriserer vannkvaliteten bl.a. ved å gi brun vannfarge og å binde 

næringssalter. De organiske stoffene fører videre til at lysgjennomtrengningen blir liten, noe 

som kan observeres ved at siktedypet er lite. Humustjern har lav pH, noe som skyldes: 

 Ionebytting i torvmosen; mosen tar opp kationer og bytter dem ut med H
+
. 

 Sur reaksjon fra humussyrene. 

 Høy respirasjon og store mengder organisk materiale som brytes ned, samt forholdsvis 

lav primærproduksjon, gir et overskudd av CO2 (CO2 + H2O gir H2CO3 som er en svak 

to-protisk syre). 

 

Dystrofe innsjøer har lav ledningsevne pga. ionebytte og ionebinding til humusstoffene. 

Primærproduksjonen er liten og dekomponeringen stor. Dette gir lite oksygen i hele 

vannsøylen, og ofte oksygensvinn nær bunnen. Innsjøen gror igjen ved opphopning av dy og 

innvoksning av myrkanten. Til slutt dannes en flatemyr som representerer klimaks på det 

akvatiske miljøet, og en terrestrisk suksesjon kan begynne. Fullstendig gjengroing har tatt ca. 

9000 år i undersøkte tilfeller, men er selvsagt avhengig av bassengstørrelsen. Innsjøbassenget 

fylles relativt raskt opp på grunn av at lavt kalsiuminnhold reduserer nedbrytningshastigheten. 

Og at humussyrene virker antiseptisk og reduserer bakterienes effektivitet. 

 

 
Myrtjern i Buskerud (navnløst). 

 

Biologiske karakteristika 

Planteplanktonet i et myrtjern er beskjedent pga. stort beitetrykk fra zooplankton. Typiske 

algegrupper i humusvann er gullalger og grønnalger, både trådformete og encellede. Eksempel 

på encellede er desmidiaceer; på trådformete Zygogonium, Zygnema og Mesotaenia. Av 

diatomeer forekommer f.eks. slekten Tabellaria, men alltid i små mengder. Både plante- og 

dyreplankton er karakterisert ved artsfattige, men ofte individrike samfunn. Zooplanktonet er 
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overraskende rikt, og står ikke i noe forhold til planteplanktonproduksjonen. Zooplankton 

beiter direkte på humuspartiklene og detritus. Sannsynligvis er det bakteriene på 

humuspartiklene som har størst næringsverdi.  Enkelte vannlopper ser ut til å foretrekke 

nettopp slike lokaliteter, hvor bakterier kan utgjøre hovedføden. 

 

På grunn av de særegne torvkantene er bunnfaunaen ofte svært artsfattig (få nisjer) og 

domineres av øyenstikkernymfer, vannkalver, vannteger, vannløpere og svevemygg. Pga. lav 

pH og lite kalsium mangler f.eks. muslinger. Artene ertemusling og kulemusling, som har 

relativt mye organisk stoff i skallet, holder ut lengst. Fiskefaunaen er også fattig. Typiske 

fiskearter i dystrofe vann er abbor, karuss og av og til også stingsild. Noen humusstoffer er 

direkte giftige. Dette bidrar også til at bunnfaunaen er svært fattig. Røde fjærmygglarver (med 

hemoglobin) og svevemygglarver holder ut lengst. Særlig følsomme er døgnfluelarver, 

mudderfluelarver, igler og muslingkreps. Karakteristika for en dystrof innsjø 

(sommersituasjon): 

 Brunlig vannfarge 

 Lite siktedyp 

 Lav ledningsevne 

 Lav pH 

 Lave O2-konsentrasjoner, av og til anaerobt nær bunnen 

  

Dammer i kulturlandskapet 

Menneskeskapte dammer danner relativt enkle økosystemer, men likevel med stor arts- og 

individrikdom. Mange slike dammer mangler både innløp og utløp, og får sitt vann fra kilder (i 

direkte kontakt med grunnvann) eller via diffuse tilsig. Dette gjør at vannkvaliteten kan variere 

svært mye avhengig av været. Spesielt kan det føre til store svingninger i vanntemperatur og 

oksygeninnhold. Om vinteren vil innholdet av oksygen kunne gå mot null, spesielt i dammer 

uten tilsig fra ’grunt’ (ungt) grunnvann. Siden dammene ofte er grunne vil de ha stort innslag 

av fastsittende vannvegetasjon, helst sumpplanter og flyteplanter (andemat). Siden slike 

dammer ofte er næringsrike og grumsete (lite siktedyp) vil andre fastsittende vannplanter 

(kortskuddsplanter, langskuddsplanter og flytebladsplanter) ha problemer på grunn av 

manglende lystilgang. Derimot kan det bli tette bestander av flyteplanter som andemat. 

Dyresamfunnet i en slik dam vil ofte bestå av arter som tåler den store miljøvariasjonen. De 

artene som tolererer miljøsvingningene vil til gjengjeld ofte være tilstede i stort antall. 

 

I slike dammer er det svært få fiskearter som kan leve. Stort sett vil karussen være den eneste 

arten, og denne er utsatt (fordi dammene oftest har verken innløp eller utløp). Karussen har 

spesialtilpasninger som gjør at den kan tolerere lavt oksygeninnhold. De fleste vertebrater blir 

forgiftet når melkesyre opphopes i kroppen som følge av anaerob metabolisme. Det blir også 

karussen. For å unngå dette kan karussen bruke etanol som endeprodukt i metabolismen, og 

denne etanolen fjernes enkelt ved diffusjon over gjellene. Samtidig med denne endringen av 

det metabolske endeprodukt så reduseres aktiviteten kraftig. En forutsetning for at dette skal 

virke er at karussen har tilstrekkelige energilagre i form av glykogen (lagret i leveren). Slik 

kan karussen overleve lange perioder uten oksygen (slik som under isen om vinteren og 

faktisk innefrosset i isen i kortere perioder).  

 

Tilstedeværelsen av fisk vil endre dyresamfunnet dramatisk; storvokste individer og arter vil 

bli sterkt predatert mens småvokste former kan få en fordel. Det samme gjelder for arter som 

har effektivt anti-predator tilpasninger. 
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Plankton i ferskvann 

Plankton er definert som organismer som lever i de frie vannmasser og som har så liten 

egenbevegelse at fordelingen stort sett bestemmes av strømninger i vannet. I tillegg til 

planteplankton og zooplankton finnes det også sopp og bakterier planktonisk. De fungerer som 

nedbrytere. I ferskvann er dyreplanktonsamfunnet i all hovedsak dominert av tre grupper: 

Hjuldyr, vannlopper og hoppekreps. Disse gruppene skaffer seg næring på ulike måter:  

 Hjuldyr: De fleste er mikrofiltratorer som ved hjelp av silorganet siler ut små alger, 

bakterier og humuspartikler. Partikkelstørrelsen kan være 0,5-6,0 µm. Det finnes også 

rovformer av hjuldyr. 

 Vannlopper: De fleste er makrofiltratorer og lever av alger, bakterier og 

detrituspartikler i vannet. Partiklene er vanligvis større enn de hjuldyrene tar, ofte rundt 

6-50 µm. Rovformer forekommer. På beina sitter børster som filterer vannmassene. 

 Hoppekreps: De fleste er herbivore. En gruppe av hoppekreps (de calanoide) er 

makrofiltratorer som spiser alger av samme størrelse som vannloppene. En annen gruppe 

hoppekreps (de cyclopoide) griper mer aktivt fatt i maten (flest smådyr), og denne 

gruppen er sterkere knyttet til littoralsonen enn de calanoide som er mer pelagiske. 

 

Ferskvannsfiskenes innvandring etter istiden 

Alle norske arter av ferskvannsfisk har vandret inn etter siste istid ved å følge vassdrag og 

innsjøer, og i enkelte tilfeller brakkvann. Hele Skandinavia var dekket av is og havnivået var 

ca. 150 m lavere enn i dag (mye vann var bundet i is) (se figur på neste side). De første 

innvandrerne var antakelig de anadrome artene som for eksempel røye, ørret og laks. Disse 

artene kunne komme inn fra sjøsiden (fra vest). Slike arter kalles vestlige innvandrere, og 

finnes i de fleste av kystvassdragene våre. De fleste artene har imidlertid vandret inn fra øst. 

Tidsrommet fra ca. 7500 til 6000 år f.Kr. regnes som hovedperioden for de østlige 

innvandrernes etablering i Norge. Dette var arter som hadde leveområder i refugier i enten 

Nord-Tyskland/Polen eller nordøst i Russland på slutten av istiden. De tidligste innvandrerne 

kom via de store svenske ’innlandshavene’ til Kongsvinger-traktene (’Glomma’ drenerte den 

gang til Sverige, og ikke som i dag gjennom Østfold). Dette var kaldtvannstolerante arter som 

sik, harr, gjedde og abbor. Neste gruppe fisk som vandret opp denne veien omfatter bl.a. 

karpefiskene mort og brasme. Seinere ble denne veien stengt pga. landhevningen, og 

innvandringen skjedde i brakkvann langs den svenske vestkysten (den store issmeltingen førte 

til at kystvannet var svært ferskvannspåvirket). De seineste artene kom aldri langt pga. 

landhevingen. De ble begrenset til de største vassdragene i de sørøstlige deler av landet, og til 

denne gruppen hører f.eks. flire, gjørs og sørv, som alle finnes i Vansjø.  

 

Den skissen som er gitt her er meget grov. Under kurset vil vi presentere bl.a. nye genetiske 

data som forteller mer i detalj hvordan ferskvannsfisk fra ulike istidsrefugier har vandret inn til 

ulike deler av landet. Bl.a. tilhører abboren i Vansjø og abboren i Akersvannet i Vestfold to 

evolusjonært ulike grupperinger som har sin opprinnelse fra to ulike istidsrefugier. Trolig 

gjelder dette for mange typer av ferskvannsorganismer. 
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   Isens største utbredelse under siste istid. 

 

Ferskvannvegetasjon 

En hovedinndeling av vegetasjonen er i mikrovegetasjon (mikroskopiske planter og 

planteplankton), og makrovegetasjon (planter som i utvokst tilstand er over en viss størrelse, 

minst et par cm). Makrovegetasjonen består for det meste av karplanter (karsporeplanter og 

frøplanter), men også kransalger og enkelte moser. Noen systematiske grupper omfatter 

utelukkende vannplanter, f.eks. vassgrofamilien og tjønnaksfamilien. Hos makrovegetasjon er 

det nær sammenheng mellom det vanndyp artene vokser på og deres ytre og indre bygning. 

Økologisk kan vannplantene deles inn i fem grupper (livsformer) etter voksemåten: 

 

*  Sumpplanter (Helofytter) - Rot eller rotstokk på bunnen av vannet eller på våt jord 

langs  bredden. Stengler med blad og blomster oppe i lufta. F.eks. takrør, elvesnelle, 

sjøsivaks, sverdlilje og dunkjevle. 

 

*  Flyteplanter (Lemnider) - Hele planten flyter fritt i vannskorpa. F.eks. andemat. 

 

*  Flytebladsplanter (Nymphaeider) - Rot på bunnen av vannet og blad flytende på 

 overflata. F.eks. gul og hvit nøkkerose, vanlig tjønnaks og flotgras. 

 

*  Langskuddsplanter (Elodeider) - Lange stengler nede i vannet. Mangler flyteblad. 

Flyter  fritt i vannet eller festet på bunnen. F.eks. tusenblad og blærerot. 

 

*  Kortskuddsplanter (Isoetider) - Planten vokser på bunnen av vannet. Kort eller 

 manglende stengel (bladrosett). F.eks. brasmegras, tjønngras og botnegras. 
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Vegetasjonssonering i en innsjø 

 

 

Plantene i disse gruppene finner man vanligvis i et regelmessig mønster innenfor 

vegetasjonssonene i en innsjø (se figuren over). Ytterst vokser undervannsartene, innenfor 

disse er det er belte av flytebladsplanter, og nærmest land finnes tette bestander av 

sumpplanter. 
 

De best utviklete soneringene finner man der vannstandens vekslinger er stor. Denne påvirkes 

av nedbørsklima, størrelsen på innsjøens nedslagsfelt, innsjøens gjennomstrømming og 

områdets topografi og eksponering. Vegetasjonens vertikale og horisontale fordeling 

bestemmes av flere økologiske faktorer. Viktigst er antakelig substrattype i kombinasjon med 

virkningen av bølgeslag og iserosjon. Sumpplanter krever vanligvis et relativt løst substrat, og 

vil ikke finnes på eksponerte steder hvor sedimentene skylles bort. Disse artene finnes derfor 

konsentrert i beskytta bukter. På sand og grus utsatt for en del bølgeslag er f.eks. 

kortskuddsplantene tjønnaks, brasmegras og botnegras karakteristiske arter. På sterkt 

eksponerte steder vil imidlertid bølger og iserosjon hindre etablering av vegetasjon på grunt 

vann, og vannplantene dukker først opp på dypere vann hvor forholdene er roligere. Den øvre 

grensen for vegetasjon settes derfor ofte av stabiliteten i substratet. Makrovegetasjonens nedre 

dybdegrense er primært bestemt av lysforholdene. Plantene krever minimum 1-4 % av 

overflatas lysintensitet for å trives. På større dyp enn ca. 7 m er det hydrostatiske trykket for 

høyt for karplanter. Dersom det fortsatt er nok lys igjen på større dyp, består vegetasjonen av 

moser og/eller kransalger. 

 

For selve artsutvalget vil innsjøens næringsforhold spille en stor rolle. I oligotrofe sjøer er 

makrovegetasjonen fattig både kvalitativt og kvantitativt. Vegetasjonen består ofte av en del 

kortskuddplanter, samt arter som flotgras og rusttjønnaks. De eutrofe innsjøene har en rik 

makrovegetasjon, med et frodig og artsrikt belte av sumpplanter, og mange næringskrevende 

flytebladsplanter og langskuddsplanter. I dystrofe sjøer trives få karplanter, men gul nøkkerose 

er en vanlig art. 
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Planters tilpasninger til et liv i vann 

Ferskvannsplanter er både morfologisk og anatomisk tilpasset et liv i og ved vann. Blad og 

stengler hos arter som lever under vann har ofte lite støttevev. Om støttevev finnes, sitter det 

sentralt i plantedelene. Dette gjør at plantene lett kan følge vannets bevegelser. Flytebladene 

har gjerne et svampaktig, luftfylt vev, som gjør at selv svært store og kraftige blader holder 

seg flytende. Disse bladene har også vannavstøtende overside som hindrer vann i å tynge dem 

ned. Plantedeler under vann har tynn kutikula og mangler spalteåpninger; gassdiffusjonen 

skjer gjennom overflaten. Det er vanlig å ha kloroplaster i epidermis for å utnytte det svake 

lyset. 

 

Mange vannplanter har ulike blad over og under vannflata. Undervannsbladene er ofte lange, 

tynne og flikete. Dette gir stor bladoverflate, og letter stofftransporten mellom blad og vann. 

Ofte har undervannsbladene overtatt noe av rotas funksjon ved å kunne ta opp næring fra 

vannet. Spesielt godt egnet til dette er trådformete blad, som f.eks. tusenblad og ulike vass-

soleier har. Undervannsbladene utfører også fotosyntese, men overvannsbladene er gjerne 

større og bedre egnet til dette. Hos flytebladene skjer gassutvekslingen gjennom 

spalteåpninger som bare finnes på oversiden av bladet. Flere arter utvikler raskt tynne 

undervannsblad på våren, og først senere på sommeren kommer de store overvannsbladene. 

Slik sørger de for at assimilasjonen kommer raskt i gang på våren, før konkurransen om plass 

blir for stor. 

 

Ferskvannsplantene har et utpreget luftekanalsystem. Røttene er festet til bunnen som ofte er 

helt oksygenfri, og oksygen tilføres fra de overjordiske grønne delene gjennom luftekanaler. 

Planter med et velutviklet luftesystem i røttene kan sende disse langt ned i substratet; takrør 

kan f.eks. ha røtter opptil 1 m nedover. 

 

De fleste norske arter av vannplanter har blomster over vannet eller i vannoverflaten. De 

pollineres i lufta ved hjelp av insekter eller vind. Noen kan også blomstre under vannet (f.eks. 

enkelte arter av tjønnaks), og har da vannpollinering. Spredning skjer som regel ved hjelp av 

vannet. Mange vannplanter har stor grad av vegetativ formering, der små fragmenter og 

plantedeler kan regenerere til et nytt individ. Hos planter som vasspest, tusenblad og hornblad 

er en plantedel som innholder en leddknute nok til å danne en ny plante. Dette gir stor 

spredningsevne. 

 

De flerårige vannplantene overvintrer på bunnen av vannet ved hjelp av overvintringsorganer 

som rotstokker, stengelknoller og utløpere. 

 

 

Hvit nøkkerose (Nympaea alba) er en 

typisk flytebladsplante som vokser i 

småvann, lune viker og rolige elver. 
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Alger i ferskvann 

Primærprodusentene i ferskvann består av både alger og planter. Algene kan leve planktonisk i 

de frie vannmassene eller bentisk på bunn, steiner og planter. Dybde, bunnforhold og lys er 

avgjørende faktorer for hvilke grupper som dominerer. I et innsjøbasseng vil det være en 

strandsone, dominert av planter og bentiske alger, men også plankton, og en dypere del, 

dominert av planktoniske arter. I de dype, store innsjøene, som Hurdalsjøen, vil 

planteplanktonet dominere primærproduksjonen. Lys, sirkulasjonsdyp, næringsalter og løste 

organiske forbindelser er faktorer som spiller inn for hvilke algegrupper som er til stede og for 

hvor stor biomasse de utgjør. I næringsfattige, klare og forholdsvis grunne fjellvann kan det 

være bentiske alger som dominerer algefloraen fordi nok lys til å drive fotosyntese over et 

tilstrekkelig tidsrom (kompensasjonsdypet) når en stor andel av bunnen og de bentiske algene 

kan også utnytte en eventuell fluks av næringsalter fra bunnen. I rennende vann, bekker og 

elver, er bentiske alger, planter og moser (som elvemose Fontinalis antipyretica Hedwig) de 

viktigste primærprodusentene. 

 

De viktigste marine gruppene, kiselalger, Bacillariophyceae og dinoflagellater, Dinophyta, er 

også viktige i ferskvann. Ofte er det en oppblomstring om våren eller forsommeren, gjerne 

dominert av kiselalger. Kiselalger er viktige både i planktonet og bentisk. Dinoflagellater er 

planktoniske og de største artene, som Ceratium hirundinella (O.F. Müller) Dujardin 1841, 

kan ha vertikal migrasjon. De er oppe i lyset om dagen og trekker ned på dypere vann om 

natten. Mange dinoflagellater er heterotrofe eller miksotrofe, de driver fotosyntese og tar 

samtidig opp bakterier og mindre alger. En stor og viktig gruppe i ferskvann er gullalger, 

Chrysophyceae. De fleste gullalgene er flagellater, og noen slekter, som Chromulina 

Cienkowski 1870 kan være vanskelig å bestemme til art. I likhet med dinoflagellater er 

gullalger en miksotrof gruppe. I dystrofe vann kan en stor, grønn nåleflagellat, 

Raphidophyceae, Gonyostomum semen (Ehrenberg) Diesing 1866, forårsake kløe og utslett 

ved bading. En forholdsvis vanlig klasse er gulgrønnalger, Xanthophyceae. Dette er en 

heterokont gruppe som mangler fucoxanthin og har grønne kloroplaster. En klasse er 

kiselflagellater, Dictyochophyceae, som består av både heterotrofe og autotrofe arter. I 

ferskvann har gruppen representanter av ordenen Pedinellales, der man ikke har funnet 

kiselstrukturer. Svepeflagellatene, Haptophyta, har kun noen få representanter i ferskvann, 

som f eks Chrysochromulina parva Lackey 1939, men denne er svært vanlig. En gruppe man 

finner i nær sagt alle ferskvannstyper er svelgflagellatene, Cryptophyta. De benytter 

fykocyanin eller fykoerytrin som tilleggspigment og kan drive fotosyntese ved svært liten 

lysinnstråling. Øyealger, Euglenophyta, består av like mange heterotrofe som fotosyntetiske 

arter og er ofte knyttet til næringsrike vann. Tallmessig er nok grønnalgene, Chlorophyta, den 

største gruppen. Grønnalgene finnes bentisk, planktonisk og terrestrisk. De kan være 

flagellater, coccoide eller filamentøse. I noen bekker og elver kan man finne rødalger, 

Rhodophyta, av slektene Batrachospermum Roth 1797 og Lemanea Bory 1808. 

Cyanobakterier, Cyanophyta, finnes nær sagt under alle forhold, bentisk, planktonisk og 

generelt der det er fuktighet. Flere arter kan produsere kraftige toksiner, og de kan danne store 

oppblomstringer, ofte i forbindelse med økt eutrofiering. Cyanobakterier mangler flageller, 

men kan regulere sin posisjon vertikalt ved hjelp av gassvesikler. De har fykobiliner som 

tilleggspigmenter og er svært konkurransedyktige på lys.  
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◄Dinobryon sociale Ehrenberg 1838 var. 

americana (Brunnthaler) H. Bachmann 1911, 

en kolonidannende Chrysophyceae som 

danner et lorica av polysakkarider. 

◄ Mallomonas crassisquama 

(Asmund) Fott 1962, en 

Chrysophyceae som produserer 

spiner og skjell av kisel. ► 

 

Sentriske kiselalger: 

◄ Melosira varians Agardh 

1827  

 

 Cyclotella radiosa (Grunow) 

Lemmermann 1900 ► 

 

◄ Tabellaria flocculosa 

(Roth) Kützing 1844, en 

pennat kiselalge. 

◄ Cosmarium phaseolus Brébisson, tilhører 

Charophyceae, en klasse innen grønnalgene. 
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Pattedyr i og ved ferskvann 

Det finnes også arter i skog knyttet til vann og vassdrag. Noen eksempler: 

 

Vannspissmus (Neomys fodiens) 

Denne arten er tilpasset et liv i vann og er utstyrt med en brem av stive hårbørster på hale og 

føtter for å lette svømmingen. Arter av spissmus som er delvis vannlevende, tar også krepsdyr 

og andre vanndyr. Det er fastslått at spyttet hos enkelte spissmus inneholder giftige stoffer som 

muligens kan virke drepende selv på forholdsvis store dyr. Det er for eksempel blitt hevdet at 

vannspissmus kan drepe frosk (Rana temporaria) som er større enn spissmusa selv.  

 

Bever (Castor fiber) 

Beveren er knyttet til vann og vassdrag. Den slår seg helst ned ved vann og langsomme 

vassdrag med rikelig lauvskog i nærheten. Den er den største gnageren på den nordlige 

halvkule, og kan veie opp til 40 kg. Bakføttene er store og har svømmehud mellom de fem 

tærne. Bakbeina er meget kraftige i forhold til forbeina. Beveren overgår alle andre pattedyr 

unntatt mennesket når det gjelder teknisk dyktighet til å kunne endre sitt livsmiljø. Den kan 

gjennom oppdemninger og massefellinger av lauvtrær påvirke hele det lokale økosystemet på 

en gjennomgripende måte. 

 

Oter (Lutra lutra) 

Semiakvatisk rovdyr i mårfamilien. Oteren forekommer i alle former for våte miljøer, fra 

kystområder, elver, bekker, innsjøer og dammer til sump- og våtmarksområder. I marine 

habitater foretrekker den svaberg med tang framfor sandstrender. Vassdrag med klart, men 

framfor alt ikke forurenset vann, blir foretrukket. I marine miljøer er tilgang til ferskvann 

viktig for oteren, som drikkevann såvel som til pelspleie. Oterens diet består i hovedsak av 

fisk, men også krepsdyr, amfibier, fugler, smågnagere og haredyr blir spist. Hyppige funn av 

plantemateriale i mager til norske kystotere tyder på at også planter bevisst blir spist. Oteren 

ble i løpet av tidlig 1900-tall sterkt truet i Norge grunnet jakt. Den ble totalfredet i 1982, og ser 

ut til å være i fremgang i dag. 

 

 

Fugler ved Ferskvann 

Stille vann 

En del eksempler er allerede gitt under kapitlet om eutrofe innsjøer (Vansjø). Generelt vil 

fuglelivet alltid være rikere ved eutrofe enn ved oligotrofe innsjøer. Mange arter er spesialister 

og forekommer kun ved næringsrike eller -fattige innsjøer. En forenklet fremstilling av 

artsutvalg er gitt på neste side. 
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  Eutrof sjø  Oligotrof sjø 

Åpent vann Toppdykker  Storlom 

  Toppand  Kvinand 

  Knoppsvane  Laksand 

  Stokkand 

Takrør/siv Sothøne 

  Sivhøne 

  Hettemåke (hekkeplass) 

  Vannrikse 

  Rørsanger 

  Sivsanger 

  Gråhegre (næringssøk) 

Srand     Strandsnipe 

 

Rennende vann 

Nært knyttet til rennende vann finner vi Norges nasjonalfugl – fossekallen. Fossekallen er den 

eneste spurvefuglen som driver næringssøk under vann. Lokalt kan vintererle være vanlig. 

Strandsnipe er også ganske vanlig, likeledes stokkand. 

 

 
 

 

 

Ferskvannsøkosystemer i høyfjellet 

Praktisk talt alle innsjøer i de nordiske fjellområder er ultra-oligotrofe eller oligotrofe. Det går 

ingen skarp grense mellom disse to typene. Den ultraoligotrofe sjøen ligger ofte over grensa 

for buskvegetasjon og har ekstremt lav produksjon på grunn av lav temperatur og liten tilførsel 

av næringssalter. Typeeksempler er Gjende og Bessvatn. 

 

Den oligotrofe sjøen ligger gjerne noe lavere, og får en vesentlig tilførsel av organisk 

materiale fra vegetasjon i nedslagsfeltet. Temperaturen er gjerne noe høyere og den isfrie 

perioden noe lengre. Dette gir muligheter for økt produksjon. De fleste vann og innsjøer på 

Finse hører til den oligotrofe typen. 
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Den oligotrofe innsjø  

 

Abiotiske (fysisk/kjemiske) faktorer 

Temperatur 

Kort, isfri periode og generelt lav sommertemperatur gir lav overflatetemperatur. Dette, 

sammen med sterk vindeksponering, gir ofte liten grad av termisk sjiktning, og termoklinen 

(sprangsjiktet) kan være svakt utviklet eller manglende. Ved sirkulasjonen vår og høst holder 

vannet ca. +4 C, og denne temperaturen fins i dyplagene hele året. 

 

Oksygen 

Under sirkulasjonsperiodene bringes oksygen-mettet vann ned i alle lag av vannet. På grunn 

av lav produksjon i de øvre vannlagene, og tilsvarende lav nedbrytning og respirasjon i 

dyplagene, vil det alltid være tilstrekkelig med oksygen i oligotrofe vann. Lav vanntemperatur 

gir også høy oppløselighet av O2. 

 

pH 

Den naturlige pH i oligotrofe vann er nøytral til svakt sur (pH 6-7). Den kan stige til noe over 

7 i de øvre vannlag om sommeren, på grunn av økt primærproduksjon (CO2-opptak ved 

fotosyntese). I områder med grunnfjell eller sure bergarter mangler CaCO3 som kan buffre mot 

lav pH, og her vil sur nedbør i stor grad kunne avgjøre vannets pH. 

 

Siktedyp 

Vanligvis stort, ofte 5-10 m. I de ultraoligotrofe sjøene opp mot 20 m. Vannets farge er 

vanligvis blått (farge sett mot den hvite Secchi-skiva), men kan i brepåvirkede sjøer bli grønlig 

på grunn av lysspredning i suspenderte leirpartikler. Her vil også siktedypet nedsettes noe. 

 

Næringssalter 

Lavt innhold av fosfor, nitrogen- og kalsiumforbindelser. Høyere mengder av fosfor kan 

forekomme, men det er da mineralbundet og lite tilgjengelig for planteplanktonet. 

 

 

Biotiske faktorer 

Primærproduksjon 

Som en følge av de fysisk/kjemiske faktorer blir også sjøens årlige primærproduksjon lav. 

Vanlig mønster er oppblomstring av planteplankton om våren, etter sirkulasjon, og en noe 

mindre høstoppblomstring. En viktig del av primærproduksjonen er ofte det alloktone 

materiale (tilført utenfra), som kan overstige den autoktone produksjonen (innen vannet). I 

Øvre Heimdalsvann i Jotunheimen ble det funnet at energien fra tilført plantemateriale 

oversteg den samlede produksjon av planteplankton og makrofytter. Dette forholdet fins bare i 

alpine sjøer. På grunn av klart vann og gode lysforhold, kan makrofytt-vegetasjonen gå dypt. 

 

Alger fins i mange ulike habitater: (1) Snø og is (kryofile), (2) fuktig fjell og stein, (3) jord, (4) 

rennende vann, (5) innsjøer og dammer (i frie vannmasser - planktoniske - på bunnen eller på 

andre plantedeler- bentiske) og i (6) myrer. Blant de planktoniske algene dominerer sentriske 

kiselalger (Bacillariophyta, Centrales), men også gullalger (Chrysophyta), fureflagellater 

(Dinoflagellata) og blågrønnbakterier (Cyanobacteria). De bentiske utgjøres stort sett av 

pennate kiselalger (Bacillariophyta, Pennales) og grønnalger (Chlorophyta). I fattig myrvann 

og annet surt vann opptrer noen særegne encellete grønnalger i familien Desmidiaceae (f.eks. 

Cosmarium og Micrasterias). 
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Alger på snø og is er et interessant element i Finse-naturen, og mang en student har undret seg 

på hva de saftsupperøde flekkene på snøen er for noe. Kryovegetasjon betegner de 

planteliknende protistene (og prokaryotene) som lever i eller på is og snø. De er tilpasset 

biotoper som snø, slaps og is, med temperaturer under 0 C, og farger substratet rødt. På 1200-

1500 m høyde treffer vi regelmessig på rød snø ("blodsnø") i Finseområdet. På Finse og i 

Skandinavia for øvrig dominerer som regel den encellete grønnalgen (altså ikke rødalge, trass 

fargen) rødsnøalge (Chlamydomonas nivalis). Den røde fargen skyldes karotenoider som 

beskytter mot ultrafiolette stråler i det kraftige sollyset som oppstår på åpne snøflater. 

 

I kalde fjellbekker, f.eks. bekkene ved Blåisen, fins ofte den flercellete, trådaktige gullalgen 

stankelveslep (Hydrurus foetidus) som stinker harsk tran! 

 

Sekundærprodproduksjon 

 

Dyreplankton 

Kan være forbausende artsrikt, særlig i vann med en vesentlig tilførsel av alloktont materiale. 

Som regel fins noen få dominante arter av hjuldyr (Rotatoria), hoppekreps (Copepoda) og 

vannlopper (f.eks. Daphnia spp.). I hvilken grad de forskjellige gruppene er representert, vil 

for en stor del avhenge av tetthet og forekomst av planktonspisende fisk. De fleste arter har 

ettårig livssyklus, ofte med hvile-egg eller hvilestadium om vinteren. 

 

Bunndyr 

Antall og arter av bunndyr er også klart korrelert til alloktont materiale. Størst artsantall i 

littoralsonen, der marflo (Gammarus lacustris), skjoldkreps (Lepidurus arcticus), steinfluer 

(Plecoptera), vårfluer (Trichoptera), fjærmygg (Chironomidae) og døgnfluer (Ephemeroptera) 

dominerer. Dette er viktige næringsdyr for fisk. De fleste insekter har ett- eller toårig 

livssyklus, og imagostadiet med sverming og egglegging finner sted på sensommeren eller 

høsten. 

 

Skjoldkrepsen er en arktisk art som har hovedutbredelse i høyfjellet, men kan opptre i enkelte 

lavereliggende reguleringsmagasin. Steinfluer forekommer sjelden i vann i lavlandet. Bløtdyr 

(snegl, muslinger) utgjør bare en liten andel av bunndyrsamfunnene i fjellsjøer. Øyenstikkere 

(Odonata), som gjerne er rikt representerte i lavereliggende vann, fins ikke i høyfjellet. 

Vanntegene (Hemiptera), med unntak av buksvømmere, mangler også. 

 

Fisk 

I de ultraoligotrofe høyfjellssjøer fins utelukkende ørret (Salmo trutta) og røye (Salvelinus 

alpinus). Disse vil som regel også dominere i lavereliggende fjellsjøer, men her kan også 

komme et visst innslag av sik (Coregonus lavaretus) og ørekyt (Phoxinus phoxinus). Ørret og 

røye er blant de første som forsvinner ved eutrofiering. Samspillet mellom planteplankton-

/alloktont materiale, dyreplankton/bunndyr og fisk er avgjørende for fiskens kvalitet. Ved 

redusert bunndyrfauna vil i første rekke ørreten, som bunndyrspesialist, bli lidende. Røya har i 

større grad evnen til å gå over på zooplanktondiett. Yngel av både ørret og røye tar for en stor 

del zooplankton. Ingen ferskvannsfisk har naturlig utbredelse i høyfjellet; alle er på et 

tidspunkt transportert dit av mennesker. Det er dokumentert at ørret ble satt ut i vann i 

Jotunheimen for over 1000 år siden.  

 

Ørekyten har i løpet av de siste tiårene blitt spredt til svært mange vann i fjellet/høyfjellet. 

Spredningen har stort sett foregått ved at sportsfiskere har tatt med seg ørekyt som levende agn 

for fiske etter ørret og røye, for deretter å helle ut resten etter endt fisketur. Dette er svært 
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uheldig og forbudt. Ørekyten både konkurrerer mot og spiser egg og yngel av ørret og røye. I 

tillegg har ørekyten bidratt til spredning av parasitter som bendelmarken remmark (Ligula 

intestinalis).  

Naturinngrep/endringer i habitatene 

Reguleringer 

De fleste av de vann som blir demmet opp til kraftverksmagasiner, er oligotrofe fjellsjøer. 

Reguleringseffektene ser ut til å variere lite fra vann til vann. På grunn av vekselvis utskylling, 

uttørring og frysing, vil næringssalter fra omgivelsene skylles ut i vannet og gi økt primær- og 

sekundærproduksjon. Dette er imidlertid en korttidseffekt, og etter få år vil bunndyrfaunaen 

reduseres som følge av en utarmet littoralsone (organisk materiale er skylt vekk). 

Fiskeavkastningen vil synke sterkt. Planktonet blir, relativt sett, mindre påvirket. 

 

Forsuring 

Som nevnt vil sur nedbør i dårlig buffrede vann gi redusert pH. Foreløpig har problemet vært 

størst i lavlandsvann i Sør-Norge, men også i flere høyfjellsvann (Rondane, Hardangervidda) 

har pH blitt påvirket. Det er nå tegn til bedring. 

 

Eutrofiering 

På grunn av de klimatiske forholdene i fjellet vil man vanskelig kunne få utvikling av eutrofe 

vann her. Enkelte vann i nærheten av hyttebyer har imidlertid gått i retning av mesotrofi. 

 

Rennende vann (lotiske systemer)  

Rennende vann har flere fundamentale egenskaper som medfører at elver og bekker er 

egenartete økosystemer. Til forskjell fra de stillestående vannøkosystemer (lentiske systemer) 

kan man sette opp følgende karakteristika:  

 

 Elva har en kontinuerlig og retningskonstant vanntransport i motsetning til innsjøene der 

vannbevegelsen er diskontinuerlig i form av vilkårlig turbulens (oftest vinddrevet). 

 Man får en kontinuerlig blanding av vannmassene, slik at stagnerende forhold med kjemisk 

og termisk sjiktning uteblir. Dette har stor betydning for energiomsetningen idet 

oksygenverdiene nesten alltid er maksimale i elvevann. 

 Den overveiende del av norske elvers arbeid består i erosjon og transport av løsmateriale 

(såkalt seston), mens sedimentasjon er den viktigste prosess i stillestående vann. På grunn 

av den gjennomgående store vannhastigheten i norske elver vil sedimentasjon i selve 

elveløpet bare forekomme i liten utstrekning. Stort sett er det bare stein, grus og sand som 

sedimenteres. 

 Rennende vann representerer et "åpent" økosystem. Den kontinuerlige vanntransport 

medfører en stadig tilførsel og bortføring av nytt vann, næringssalter og seston. 

Resirkulasjon av organisk materiale og kjemiske sykluser eksisterer derfor ikke i rennende 

vann. Det lotiske miljø er sterkt påvirket av omkringliggende terrestrisk vegetasjon og av 

innsjøene ovenfor. Vi har en allokton næringstilførsel der energien stammer fra organisk 

materiale (detritus) f.eks. blad, kvister, døde dyr etc. som faller ned i vannet og utnyttes av 

primærkonsumentene (bunndyr m.m.) i elva. 

 

Vegetasjonen i elveløpet vil variere betydelig bl.a. avhengig av strømforholdene. Der 

strømhastigheten er stor vil høyere planter mangle helt. Vegetasjonen består her av diverse 

grønnalger (bl.a. strømtråd) og moser (f.eks. elvemose-arter og enkelte gråmosearter). Disse 
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koloniserer lesiden av større stein og blokker. Der strømhastigheten er mindre, erosjonen av 

vannmassene mindre, og bunnen domineres av grus og sand, vil moser og alger være av 

underordnet betydning. Enkelte vannplanter finnes, f.eks. flotgras (Sparganium 

angustifolium), krypsiv Juncus supinus), men også av og til kransalger (Chara spp.). 

 

Kanskje mer enn den regulære vannføring, vil flomvannet være av avgjørende betydning for 

vegetasjonen i elveløp og elvekant (elvestrender). Nedenfor er oppsummert en oversikt over 

økologiske forhold betinget i flomvannet av betydning for utformingen av 

elvekantvegetasjonen. 

Flomvannets innvirkning på elvekantvegetasjonen 

Flomvannets negative effekter 

Vannet utfører trykk og mekanisk slitasje på de vegetative plantedeler. Blad, kvister etc. vil 

rives av. Vannmasse under flom vil erodere kraftig langs elveleiet. Vegetasjonen undermineres 

slik at trær og busker veltes ut i elva. Flomvannet medfører kraftig påvirkning av substratet og 

plantene må ha en velutviklet rotsystem for å overleve større flomperioder. Flomvannet 

transporterer betydelige mengder mineraljord ut av området. Det skjer ofte en utarming av 

substratet. Plantene må også tåle dette. 

 

I nedre elveavsnitt vil sedimentasjon ofte være den viktigste prosess. Vegetasjonen her må 

derfor tåle betydelig påleiring av sedimenter. Bare planter med godt utviklet skuddsystem, f. 

eks. elvesnelle, vil kunne overleve større grad av nedgraving. 

 

En viktig økologisk faktor er oversvømmelsesperiodens lengde. De ulike artene tåler ulik grad 

av oversvømmelse og soneringen på elvestrendene synes å være nøye korrelert med denne 

faktor. Plantene må kunne tilpasse seg et semiakvatisk levevis i kortere eller lengre perioder. 

Oversvømmet jord vil raskt denitrifiseres av bakterivirksomhet og frambringe anaerobe 

forhold. 

 

Flomvannets positive effekter 

Elvekantvegetasjonen får en kontinuerlig tilførsel av oppløste og suspenderte næringsstoffer 

som plantene kan nyttiggjøre seg. Man får stabile forhold med hensyn til vanntilførsel. Bare i 

lengre tørkeperioder vil substratet være utsatt for uttørring. Elvekantområder bestående av fin 

sand og siltsedimenter vil være gunstigst under tørkeperioder. De holder lengst på vannet og 

har stor kapillær stigehøyde. Forsøk har vist at sand og silt kapillært kan trekke opp grunnvann 

opp til 65-70 cm i løpet av et døgn. 

 

Flomvannets innhold av organiske og uoganiske næringsstoffer bestemmer også 

vekstbetingelser og artsinventar på strendene. Utfra vegetasjonforholdene på strendene, kan 

man operere med tre soner: 

 

 Nedre flomsone utgjør området nærmest elva. Her finnes bare utviklet et bunnsjikt 

dominert av hydrofile moser med enkelte innslag av ettårige urter f.eks. sylblad, evjesoleie 

m.fl. Området er utsatt for hyppige oversvømmelser i vegetasjonsperioden avhengig av 

nedbørsforholdene. 

 Midtre flomsone: Karakterisert ved relativt godt utviklet feltsjikt av flerårige urter. I 

stilleflytende elveavsnitt vil starr- siv- og gras-arter danne tette bestander og ofte med 

tydelig sonasjon. Enkelte pionerbestander av busk og trær forekommer. 

 Øvre flomsone har sammenhengende vegetasjonsdekke i felt- og busksjikt. Området vil 

bare bli satt under vann ved ekstreme flomperioder. 
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Tilpasninger til liv i rennende vann hos dyr 

Vannlevende dyr har en rekke tilpasninger til livet i vann generelt, og mange har helt spesielle 

tilpasninger til det å leve i rennende vann. Den viktigste utfordringen er å unngå å bli skylt 

vekk. I det følgende skisseres en rekke slike tilpasninger hos ulike organismegrupper. 

Tegninger av disse kan dere bla. finne i “Dyreliv i vann og vassdrag”. 

 

Morfologiske tilpasninger 

 Fastvokst levevis (svamper, mosdyr og noen husbyggende vårfluer).  

 Kroker: Dette er vanlig, særlig på insektenes bein (for eksempel hos steinfluenymfer, 

vårfluelarver og billelarver). Andre eksempel er knottlarvenes krokskive på 

bakkroppen, og de bakre ekstremiteter hos vårfluelarver. 

 Sugeskåler finnes hos enkelte døgnfluenymfer og hos igler. Stor klebrig underside eller 

slim (snegler og flimmermark). Enkelte arter har evne til å skille ut slim på et 

avgrenset kroppsparti, dette gjelder bl.a. knottlarvenes festeskive. 

 Strømlinjeformet kropp: Dette er svært vanlig, og bidrar til senket energiforbruk. 

 Flattrykt form: Dyrene presses mot substratet av strømmen. Flattrykt kropp gjør at 

dyrene kan holde sin posisjon. Utnytter mikrohabitat helt nede i bunnsubstratet, hvor 

strømmen er mindre (eksempel er flimmermark, nymfer av steinfluer og døgnfluer og 

enkelte billelarver).  

 Små former. Sammenlignet med former som lever i stille vann, er de i rennende vann 

små. F.eks. er vannmidd i elv ofte 0,3-1,0 mm store mot 2-8 mm i stille vann. 

 Forankringer. Bl.a. tunge steiner som forankrer huset til hussbyggende vårfluelarver. 

 Redningstau. Knottlarver har en tråd forankret til underlaget. Skulle strømmen rive 

dem med, har de mulighet til å hale seg tilbake på plass ved hjelp av tråden, eventuelt 

finne seg en ny plass rett nedstrøms. 

 Styrestang. Noen husbyggende vårfluer har en lang pinne festet på langs av huset. 

Slike "styrestenger" er med på å sikre en god orientering med strømmen. Dette 

reduserer vanngassenes drag i dyret.  

 

Adferdsmessige tilpasninger 

Mange dyr vil bevege seg mot strømmen (positiv rheotaxis) for å unngå stadig transport 

nedstrøms. Svært ofte vil dyr rives løs fra substratet og bli transportert nedover – dette kalles 

driv, og er hovedføden til fisk i rennende vann. Dette er også velkjent for sportsfiskere som 

fisker med våtfluer eller nymfer. Dyrene vil ofte klamre seg til underlaget (positiv 

thigmotaxis), og har da nytte av de mange morfologiske strukturer som ble nevnt i forrige 

avsnitt. Samtidig velger de levested på lite strømeksponerte steder, f.eks. inne i moser eller på 

lesiden av steiner. Alternativt kan de ha et mer eller mindre nedgravd levevis (eksempel er 

elvemusling og enkelte døgnfluearter). Mange insekter har det som kalles en oppstrømsflukt; 

som voksne har de vandringer oppstrøms langs bekken før de parrer seg og legger egg. Dette 

er foreslåtte mekanismer for å motvirke gradvis nedstrøms transport. På denne måten vil ikke 

larvene drive for langt vekk fra foreldrenes habitat. Enkelte steinfluer i rennende vann kan 

vandre motstrøms på land før egglegging. Hunnene hos vårfluer og steinfluer dykker ofte ned 

under vann og fester eggene sine under stein o.l. 

 



 

 

      

 

97 

Ernæringsgrupper 

Faunaen i rennende vann er på bakgrunn av den føde de tar og måten de tar denne føden på, 

delt i fire kategorier eller funksjonsgrupper: 

 

 Filtrerere - siler ut partikler fra vannet. 

Benytter spesielt utformede ekstremiteter direkte til filtrering. Knottlarver har vifteformede 

munndeler med rader av tettsittende hår. Disse spennes ut mot strømmen slik at filtrert 

vannvolum blir størst mulig. Enkelte vårfluelarver har ekstra lange bein med rekker av 

lange hår. Larvene bygger fastsittende hus med åpningen mot strømmen og sitter inne i 

husene med sprikende bein for å filtrere ut næringspartikler. Endel insekter bygger ulike 

strukturer som fungerer som filtre. Nettspinnende vårfluelarver lager fangstnett av silke. 

Nettene fungerer både som næringsfilter og bolig for larvene. Vårfluelarvene lager nett 

med varierende maskevidde: små partikler og lav strømhastighet fører til tettere fangstnett. 

 

 Detritusspisere - planterestspiserne spiser alloktont materiale, f.eks. blader hvor de gradvis 

skraper av bladkjøttet. Den effektive næringsverdien av halvråtne blader med 

mikroorganismer som sopp og bakterier er høyere enn av nylig felte blader, og blader med 

mye mikroorganismer foretrekkes. Munndelene er bitende ofte og lite modifiserte ( f.eks. 

vårfluelarver, steinfluenymfer, buksvømmere) 

 

 Gressere - er dyr som beiter på algebelegg på stein og moser ("scrapers"): Munndeler er 

tilpasset skraping, og har ofte velutviklede børster og småkroker (døgnfluenymfer, snegler, 

fjærmygglarver). Endel insekter beiter også på høyere planter ("grazers"). Disse går løs på 

vannplanter med sine bitende munndeler, og er som oftest å finne i relativt stillestående 

eller langsomtrennende vann (sommerfugler, voksne vannkjær). En tredje gruppe lever av å 

suge ut saft fra makrofyttiske alger ("piercers"). Denne gruppen har gjennomgående liten 

kroppsstørrelse og stikkende munndeler (larver av enkelte vårfluer). 

 

 Rovdyr - har kjever (og evt. fangstapparat) som er tilpasset å gripe og spise andre dyr. De 

fleste har bitende munndeler, men noen (vannkalver og nettvinger) har spiddende og 

utsugende kjever. Hoved-føden til de karnivore bunndyrene er fjærmygglarver og 

døgnfluenymfer. Ulike typer insekter fungerer som rovdyr i forskjellige habitater: 

 Typiske rovdyr i hurtigrennende vann er steinfluenymfer og vårfluelarver  

 Typiske rovdyr i langsomtrennende/rolig vann (snikende jegere) er nymfer av vann-

nymfer og libellenymfer. 

 Typiske rovdyr i langsomtrennende/rolig vann (svømmende jegere) er ryggsvømmere 

(tege), vannkalv (imago og larve) og mudderfluelarver.  

 Typiske rovdyr på selve vannoverflaten er vannløpere og virvlere 
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MYRSYSTEMER 
 

Myr er en karakteristisk vegetasjonstype for det boreale barskogbeltet som strekker seg rundt 

hele den nordlige halvkule. På verdensbasis finnes de største myrarealene i Canada og 

Russland, men myr utgjør også en viktig vegetasjonstype i Norge. Her er ca. 10 % av 

landarealet definert som myr. Myrarealet er minst i Vestfold (2,3 %) og størst i 

Trøndelagsfylkene (godt over 20 %). De største myrarealene finner vi i vegetasjonssonene 

mellom- og nordboreal, mens det er forholdsvis lite myr i nemoral, boreonemoral og sørboreal 

sone. 

 

Myrbegrepet er imidlertid vanskelig å definere entydig, og ulike definisjoner benyttes av 

geologer og botanikere. Geologisk er ei myr definert som ei lagrekke torv av en viss tykkelse 

(over 30-40 cm). Botanisk er ei myr et voksested for en bestemt type vegetasjon. Myr er derfor 

jordbunnsmessig karakterisert av at det ligger et lag torv over mineraljorden, og botanisk ved 

at det der vokser planter med tilpasninger til dette miljøet. Den svenske myrforskeren og 

plantegeografen Hugo Sjörs har gitt en kombinert definisjon av ei myr: ”Myr er et område 

med torv, og med et plantedekke som selv er i stand til fortsatt å danne torv”. 

 

 

                    
 

 

Myrdannelse 

Betingelsene for at en myr skal dannes er at grunnvannsstanden står høyt i terrenget samtidig 

som dreneringen er liten. Jorda blir dermed vannmettet, og det oppstår oksygenmangel pga. 

treg gassdiffusjon. Ved slike anaerobe forhold vil nedbrytning av organisk materiale gå svært 

langsomt. Produksjonen av organisk materiale blir dermed større enn nedbrytningen, og det 

skjer en akkumulasjon av ufullstendig nedbrutt materiale med det resultat at det dannes torv. 

 

Så vel produksjon som nedbrytning er klimavhengige prosesser. Med økende høyde over havet 

vil nedbørsmengden øke og temperaturen avta. Nedbrytningen faller med fallende temperatur 

helt ifra lavlandet, mens produksjonen er relativt konstant opptil 700 m o.h. (figur). Deretter 

avtar også den rask med høyden. Produksjon minus nedbrytning gir mengden torv akkumulert, 

og av figuren under ser vi at denne kurven har et toppunkt på ca. 700 m o.h. Det er på dette 

høydenivået det er optimale forhold for myrdannelse på Østlandet. Over ca. 1400 m o.h. vil 

produksjonen være så lav at myrdannelse opphører (overgangen mellom lavalpin og 

mellomalpin). En høy myrfrekvens er derfor som allerede nevnt et typisk trekk ved det boreale 

barskogbeltet. For østlige deler av Østlandet finnes i lavlandet (< 400 m o.h.) lite myr (< 10 % 

myrdekning, varmt og tørt klima, myr kun i flate områder). Videre oppover mot skoggrensen 

(ca. 1000 m o.h.) er det ca. 20 % myrdekning (mer nedbør, mindre fordamping, myr også i 

hellende terreng). Oppover i fjellet avtar temperatur og produksjon av plantemateriale blir for 

liten til myrdannelse (figur). 
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Produksjon (P), nedbrytning (N) og 

torvakkumulasjon (P-N) fra et tenkt 

område på Østlandet. 

 

 

 

 

       
 
            Myrareal i prosent av landarealet innen høydebelter for østlige del av Østlandet. 

            Figuren er fra A. Moen, Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon, 1988. 
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Myr dannes på to hovedmåter: ved gjengroing og forsumping: 

 

Da isen trakk seg tilbake fra landet fantes ingen myrområder i Norge. Derimot fantes det langt 

mer sumpmark og grunne innsjøer enn det gjør i dag. Mange av disse har etter hvert grodd 

igjen og blitt til myrområder (figur). Gjengroingsprosessen foregår ved at dødt organisk 

materiale synker til bunns i innsjøen og fyller opp bassenget gradvis, samtidig som 

vegetasjonen brer seg utover vannflaten fra sidene. Hastigheten på prosessen avhenger av 

produksjonsmengden og bassengdybden. Denne typen myrdannelse fører til flate myrområder 

som kan være dype. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tre trinn i myrdannelse ved gjengroing av et tjern. 

Figuren er fra O. Børset, Skogskjøtsel I - skogøkologi, 1985. 
 

 

De fleste myrer i Norge er imidlertid dannet ved forsumping. Her skjer torvdannelsen direkte 

på fastmark, og dette er avhengig av at grunnvannet står i eller nær jordoverflata. Slike myrer 

dannes både i flatt og hellende terreng. Det meste av forsumpingen skjedde under den 

nedbørsrike perioden for ca. 2000-4000 år siden. Områder som i utgangspunktet var 

veldrenerte ble omdannet til myr pga. skiftet til et fuktigere klima. I nåtid foregår det lite 

forsumping. Ved å studere lagsammensetningen av torva i ei myr kan man se at periodiske 

uttørkinger og forsumpinger har vært vanlige. Under tørre klimaperioder har myroverflata ofte 

blitt skogbærende, og torva fra slike perioder er sterkt omdannet og rik på stubber og trerester. 

Ved seinere endringer til fuktigere klima har en ny forsumping skjedd, og torvlagene er da lite 

omdannet. 

          

Kombinasjoner av gjengroing og forsumping kan også forekomme. Ofte er ulike deler av ei 

myr dannet på ulik måte, for eksempel ved gjengroing av et tjern og forsumping av 

omkringliggende områder. 

 

Torvmosene danner tette matter på de fleste myrområder. Disse mattene består ofte av mange 

ulike arter som har sine spesielle krav til voksested, med hensyn på grunnvannsstand, 

næringstilgang m.m. De fleste artene har en lengdevekst på 1-5 cm hvert år. Alle torvmoser 
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vokser i skuddspissen samtidig som de nedre delene etter hvert dør. Bare de øverste 5-10 cm 

av skuddene utfører fotosyntese, mens delene lenger ned gradvis blir omdannet til torv. Selve 

myroverflata hever seg imidlertid ikke tilsvarende mosetilveksten per. år, for samtidig skjer 

det en nedbrytning og sammenpressing av torvlaget. Forholdet mellom tilvekst, og 

nedbrytning og sammenpressing avgjør om ei myr vokser eller ikke, og dette styres igjen av de 

rådende klimatiske forhold. 

 

De fleste myroverflater har stor topografisk variasjon, med karakteristiske tuer og 

lavtliggende, flate partier imellom. De flate partiene kalles på ombrogene myrer for høljer, og 

på minerogene myrer for flarker. Det kan også være områder med åpent vann ute på myra. 

Det finnes ulike teorier for hvordan denne overflatestrukturen dannes og opprettholdes. Den 

første utviklingen av en uregelmessig overflate tror man skyldes ulike vekstrater hos 

torvmoseartene. Noen områder vil dermed ha en større tilvekst enn andre. Små 

høydeforskjeller vil siden bli forsterket ved at torvakkumulasjonen er lavere i de lavtliggende 

partiene. Dette kan skyldes at fordypningene har en dekomposisjonsrate pga. høyere O2-

innhold, og også større effekter av vann- og iserosjon. I nordlige myrområder kan også frost 

virke strukturskapende ved å heve høytliggende partier ytterligere. 

 

Hvorvidt tuer, høljer og flarker er stabile myrstrukturer som i liten grad endres når de først er 

dannet er det noe uenighet om. En teori er at ett og samme område på ei myr stadig skifter 

mellom å være tueparti og hølje/flark. Dette medfører i så fall at torvproduksjonen må skje 

hurtigst i de lavtliggende partiene. De fleste studier som er gjort på dette støtter imidlertid 

teorien om høyere trovproduksjon i tuepartiene, og under stabilt klima anses derfor tue-hølje 

skifter for å være unntaket heller enn regelen. 

 

Økologiske gradienter på myr 

Torv- og vannkjemi, sammen med variasjoner i grunnvannstand, er antakelig de faktorer som 

sterkest påvirker artssammensetningen på myrområdene. Vanligvis skiller man ut tre 

hovedgradienter i vegetasjonen på ei myr, og disse henger nøye sammen med underliggende 

økologiske gradienter. De tre gradientene er: 

 

1) Næringsgradienten 

 

2) Gradienten i avstand til grunnvannsspeilet 

 

3) Myrflate-myrkant-gradienten 

Næring 

Myr deles inn i to hovedtyper etter hydrologiske forhold. Vannet kan falle som nedbør direkte 

på myroverflata, eller det kan være grunnvann eller sigevann fra nærliggende områder. Ei myr 

som utelukkende får vann som nedbør (ingen vanntilførsel fra omgivelsene) kalles ei 

ombrogen myr (= nedbørsmyr). Dette er den fattigste myrtypen, siden regnvannet 

inneholder lite næringsstoffer. Forutsetningen for dette er at selve myrplanet ligger høyere enn 

omgivelsene, eller så langt til siden for grunnvannets dreneringsbaner at det ikke blir influert 

av dette. Ombrogene myrer er derfor vanligst i flatt terreng, men kan også finnes i helninger, 

og er utviklet fra minerogen myr (se nedenfor) ved at myroverflaten har vokst fra det 

mineralholdige jordvannet. 

 

Ei myr som står i kontakt med grunnvannet, eller hvor sigevann fra omgivelsene kommer inn, 



 

 

      

 

102 

kalles en minerogen myr (= jordvannsmyr). Dette vannet inneholder ioner fra berggrunnen 

og mineraljorda det har passert igjennom, og vil være rikere på næringsstoffer enn regnvannet. 

Berggrunnen og jordsmonnets sammensetning bestemmer dermed hvor god næringstilgang det 

blir på myra. Sure og fattige bergarter gir fattige minerogene myrer, mens basiske, kalkholdige 

bergarter gir rike minerogene myrer. En vanlig inndeling er i fattig, intermediær, rik og 

ekstremrik type. Minerogene myrer opptrer både i flatt og hellende terreng.  

 

På ombrogene myrer finnes ombrotrof vegetasjon, som har svært lave krav til innhold av 

næringsstoffer. På minerogene myrer finnes i tillegg minerotrof vegetasjon, som krever en 

bedre næringsstatus enn de ombrotrofe artene. Minerotrof vegetasjon deles på samme måte 

som myrene i fattig, intermediær, rik og ekstremrik. Noen karakterarter for de forskjellige 

myrtypene er gitt i Tabell 1. Mange av de ombrotrofe artene finnes også på minerogene myrer, 

og generelt vil arter fra fattigere myrtyper også finnes på de rikere typene. På ei rik minerogen 

myr vil det dermed vokse spesielt krevende minerotrofe arter, i tillegg til ombrotrofe og mer 

nøysomme minerotrofe arter. 

 

 
Tabell 1. Indikatorarter i myrvegetasjonen. O = ombrotrofe arter (ikke egentlig indikatorarter – disse finnes også i 

minerotrof vegetasjon), M = minerotrofe arter. 

O Fattig M Intermediær M Rik M Ekstremrik M 

molte flaskestarr myrfiol gulstarr engmarihånd 

torvmyrull slåttestarr myrklegg dvergjamne myrflangre 

soldogg sveltstarr tettegras myrsauløk knottblom 

tranebær blåtopp sveltull jåblom hårstarr 

kvitlyng flekkmarihånd slirestarr småsivaks engstarr 

bjønnskjegg bukkeblad ørevier rosetorvmose  

røsslyng duskmyrull  gullmose  

kvitmyrak trådsiv  piperensermose  

vasstorvmose skarvtorvmose    

rusttorvmose vassklomose    

 

 

Ei myr kan ha både ombrogene og minerogene partier, og vil ofte være en mosaikk av begge 

deler. Minerogene myrer har for eksempel ofte tuepartier som har mistet kontakten med det 

underliggende vannet, og dermed kalles ombrogene. Mange myrer vokser også stadig i 

tykkelse og utvikler seg dermed til fattigere typer ved å miste kontakten med grunnvannet. 

Hastigheten på torvdannelse har betydning for næringstilgangen, en rask akkumulasjon fører 

til fattigere myrer enn en langsom. Rikmyrer er derfor vanligere i fjellet enn i lavlandet. 

 

Ei ombrogen myr som er dannet ved gjengroing av et tjern vil i typisk utgave se ut som en dyp 

tallerken som er snudd opp ned. Myra er høyest på midten, og har en ganske bratt kant ned 

mot omgivelsene (figur). Midtpartiet er ombrogent. Utenfor kanten er myra omgitt av et 

fuktig, minerogent parti som drenerer både myra og den omkringliggende marka. Dette partiet 

kalles laggen. Inne på myrflata vil tuer og høljer være ordnet i et konsentrisk mønster. Myrer 

dannet ved forsumpning har en mer variabel struktur. En vanlig type dannet i hellende terreng 

har tuer og flarker ordnet i et mer reglemessig mønster på tvers av myras helningsretning 

(figur). Myra vil overveiende være minerogen. 
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Ombrogen gjengroingsmyr (A) og minerogen forsumpningsmyr (B). Minerogene partier er prikket. 

 

 

Den enkleste metoden for å få en grov oversikt over næringsforholdene på ei myr er å måle pH 

og ledningsevne direkte i myrvannet. Ved hjelp av dette kan man sette opp en tabell som 

definerer myrtypene (Tabell 2). 

 

 
Ledningsevne og pH i ulike myrtyper (etter Bjerkvedt & Pedersen). 

Abiotiske 

faktorer 

ombrogen fattig 

minerogen 

intermediær 

minerogen 

rik minerogen 

ledningsevne 25-50 45-110 70-150 95-250 

surhetsgrad (pH) 3,5-4,5 4,5-5,2 5,0-6,0 5,8-7,5 

 

 

Ledningsevnen i myrvannet forteller hvor stor totalmengden løste ioner er. I svært sure 

myrvann med lite mineraler vil mesteparten av ledningsevnen skyldes løste H
+
-ioner. H

+
-

ionenes bidrag (prosentandel av ledningsevnen) avtar med økende pH (Tabell 3). 

 

 
. H

+
-ionenes bidrag til ledningsevne ved ulik surhetsgrad (etter Bjerkvedt & Pedersen). 

pH-verdi 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 

H
+
-ionenes 

bidrag (%) 
64,8 50,5 40,8 32,5 26,0 20,5 16,3 12,9 10,9 8,2 6,5 5,2 

 

 

Avstand til grunnvannsspeilet 

Gradienten i avstand til grunnvannsspeilet følger strukturvariasjonene inne på ei myr. De fleste 

myroverflater har som tidligere nevnt stor topografisk variasjon, med karakteristiske tuer og 

lavtliggende, flate partier imellom. Denne store variasjonen i avstanden til grunnvannet 

påvirker artssammensetningen. Grunnvannsnivået under tuer og flater vil være relativt likt i 

tørkeperioder, men etter kraftig regnvær vil vannstanden stige mer under tuene. Ved 

påfølgende uttørring vil så vann strømme fra tuene og ut mot flatene. Dette fører til at 

grunnvannsstanden under tuene er langt mer variabel enn under de flate partiene. Planter uten 

gjennomluftningsvev i skudd og røtter kan derfor klare seg på tuene, men ikke i de våte 

partiene.  

 

Ved å grave et hull gjennom de øverste torvlagene kan man måle grunnvannsstanden på ei 

myr. Etter en stund vil hullet fylles med vann som siver inn fra sidene, for ved likevekt å 

innstille seg på et visst nivå under overflata. Denne vannflaten tilsvarer grunnvannsstanden, og 
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under dette nivået er alle hulrom og porer i torva vannmettet. I vitenskapelig sammenheng 

benyttes perforerte plastrør som stikkes ned i myra, og avstanden fra overflata ned til 

grunnvannet er da differansen mellom avstand fra rørkant ned til grunnvannet minus avstand 

fra rørkant ned til myrflata. 

 

Det er vanlig å definere ulike myrstrukturer basert på avstand til grunnvannet (figur). Tuer er 

markante forhøyninger med stor avstand til grunnvannet (H > 25 cm). Røsslyng, krekling, 

molte og tranebær er typiske tuearter. Fastmatter er faste å gå på, og avstanden til 

grunnvannet er mellom 10 og 20 cm. Typiske arter er torvmyrull, bjønnskjegg og flere 

starrarter. Mykmatter har løst, sammenhengende mosedekke hvor tråkk etterlater langvarige 

spor. Avstanden til grunnvannet er liten (5-10 cm). Vanlige arter er dystarr, sivblom og 

kvitmyrak, i tillegg til mange torvmoser. Løsbunn har usammenhengende vegetasjon med 

åpent vann og mudderflater imellom. Artene er de samme som for mykmatter, men mer 

sparsomt. 

 

 

 

 

 
Variasjoner i grunnvannsstand (H) på de ulike myrstrukturene. 

 

 

Myrflate-myrkant 

Sammenlikner man artsinventaret fra ei tue ute på myrflata med ei tue inne ved kanten av 

myra vil man ofte se at det er stor forskjell. Det samme gjelder for de våtere partiene på myra. 

Denne gradienten fra myrflata til myrkanten er dårlig forstått, men særlig to forhold er antatt å 

være av betydning for vegetasjonens fordeling langs gradienten. Gode avrenningsforhold og 

nærhet til fast mark gjør at variasjonen i grunnvannsstand gjennom året blir større i myrkanten 

enn ute på myrflata. Dette kan gi områder med permanent gjennomluftet torv hvor arter som 

ikke tåler oversvømming av røttene vil kunne klare seg. Dette er for eksempel store arter som 

furu og dvergbjørk. Et eventuelt tre- eller busksjikt vil sekundært medføre redusert lystilgang, 

fuktighet og temperatur i myrkanten. Dette vil igjen påvirke vegetasjonen. 
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Tilpasninger hos planter på myr 

Torvmoser 

Torvmosenes stengel og blad har to ulike celletyper, klorofyllceller og hyalinceller. 

Hyalincellene er døde celler som kan ha stive fortykkelseslister (fibre) og/eller porer, og det er 

disse som er årsaken til at mosene kan absorbere store mengder vann. Torvmosene kan suge 

opp vannmengder tilsvarende 20 ganger sin egen tørrvekt. Denne enorme 

vannlagringskapasiteten skyldes listene som hindrer cellene i å klappe sammen ved vanntap, 

og porene som fungerer i vannreguleringen. Hyalincellene lagrer også mineralioner som tas 

opp ved ionebytting. H
+
-ioner fra hyalincellene byttes ut med kationer som finnes i myrvannet, 

spesielt Na
+
, K

+
, Ca

2+
, og Mg

2+
. Denne ionebyttinga skjer både i døde og levende deler av 

mosen, og fører til en anrikning av H
+
-ioner i myrvannet. Ionebytte er altså hovedårsaken til 

de lave pH-verdiene vi finner på myrer med stagnerende grunnvann. 

Kjøttetende planter 

Myr er ofte et næringsfattig voksested, og da særlig på viktige makronæringsstoffer som 

nitrogen og fosfor. Noen få plantearter (for eksempel soldogg og tettegras) har utviklet spesiell 

strategier for å skaffe seg nok av nettopp disse stoffene. Bladene hos soldogg har rødfargede 

lange tentakler med glinsende slimdråper ytterst. Det seige slimet består av karbohydrater som 

skilles ut av kjertelepitelceller. Rødfargen skyldes anthocyaniner. Når et insekt er fanget i 

slimet og sparker for å komme løs stimuleres følsomme celler i nærliggende kjertelhår slik at 

også disse deltar i fangstprosessen. Insektet gir mekaniske og kjemiske stimuli til planten som 

responderer med et aksjonspotensial som beveger seg oppover og nedover i planten. Etter 

hvert vil hele bladet bøye seg sammen omkring insektet. Når et insekt er fanget produserer 

cellene i kjertelhårene enzymer som bryter ned og fordøyer nukleinsyrer og proteiner i 

insektet. Hos tettegras er bladene dekket av kjertler med stilk som skiller ut slim. Når et insekt 

er fanget stimuleres andre kjertelhår til å produsere enzymer som bryter ned insektet. 

 

 

 

 

 

Smalsoldogg  

http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/plantefoto/index.htm 

http://linnaeus.nrm.se/flora 
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Tettegras 

http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/plantefoto/index.htm 

http://linnaeus.nrm.se/flora 

 

Planter med luftevev 

De fleste myrplantene har et rotsystem som strekker seg et godt stykke ned i torva. Målinger 

har vist at molte og mange starrarter får mineralnæring fra røtter som er 0,5-1 m under 

myroverflata, hvor torva som regel er helt vannmettet og uten oksygen. Disse artene er derfor 

avhengig av lufttilførsel ovenfra for å opprettholde rotaktiviteten. De har utviklet et system av 

luftekanaler fra de overjordiske skuddene og ned i røttene. Oksygenet kommer inn via 

bladenes spalteåpninger og diffunderer ned gjennom luftkanalene til røttene. Luftevevet er 

særlig godt utviklet i røttene, med en tykk rotbark som er full av små kanaler. 

Høydetilvekst 

Siden myra stadig vokser i høyden må plantene unngå å bli begravd i moselaget. De flerårige 

artene i slekta soldogg har en bladrosett som visner ned om høsten. Røttene overvintrer 

imidlertid i torva, og for å holde tritt med torvmoseteppet avsetter planten et stengelstykke før 

den danner en bladrosett om våren. Dermed vil den nye bladrosetten ligge oppe på 

myroverflata hvert år.  

Tørketilpasninger 

På dager med stor solinnstråling vil det skje en kraftig oppvarming av det øverste torvlaget på 

ei myrflate. Tørr torv har imidlertid liten varmeledningsevne, så varmen føres svært langsomt 

nedover i torvlagene. Ved 20 cm torvdybde er torva som regel vannmettet, og 

temperatursvingningene gjennom døgnet er minimale. Dette fører til at det fra myroverflata og 

ned til en 10-20 cm torvdybde kan være temperaturforskjeller på opptil 10-15 
o
C. Mange 

myrplanter vil derfor oppleve helt ulike temperaturer for rotsystem og overjordiske 

plantedeler. Høy lufttemperatur fører til betydelig fordamping, og mange myrplanter har 

faktisk tørketilpasninger. Typiske trekk er smale, innrullete blader og tykk kutikula. Dette 

finnes bl.a. hos tranebær og kvitlyng. 
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Kvitlyng; 

http://home.online.no/~ivhe/nettflora.htm 

Tranebær; 

http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/plant

efoto/index.htm 

 

Dyreliv på myra 

De anaerobe forholdene i torva begrenser livsmulighetene for de fleste organismer. I de 

oksygenfrie delene av myra finnes stort sett anaerobe mikroorganismer som reduserer 

uløselige jern- og manganforbindelser. På myroverflata finnes en del små dyrearter som har 

hele sitt livsløp knyttet til myr. De aller fleste er insekter og edderkoppdyr, men også 

rundormer kan være tallrike. 

 

Mange arter edderkopper og vevkjerringer lever på myr. Alle disse er rovdyr som lever av 

spretthaler, midd og insekter. Det finnes også en god del midd, hvorav noen er rovarter mens 

andre lever av sopphyfer og døde planterester. Stikkemygg er vanlig på myr, både i 

larvestadiet og som imago. De svarte larvene kan opptre i store mengder i myrtjern og små 

myrpytter. De henger i vannets overflatehinne og tar opp oksygen ved hjelp av et pusterør. 

Mygglarvene lever av grønnalger og flytende humuspartikler. Enkelte sommerfugllarver er 

også knyttet til myr. Et eksempel er myrsommerfuglen som legger eggene på bladene til 

blokkebær. Vannlopper og hoppekreps er vanlige på løsbunn og i myrpytter. Inne i tuene på ei 

myr kan det finnes samfunn av myrmaur. Disse bygger ikke egne tuer, men graver ut ganger i 

torva. De er nattaktive og lever av insekter, sopphyfer og saft fra bær. De er selv føde for 

frosk, fugler og edderkopper. Myrmaur har stor motstandskraft mot kulde, og kan overleve 

innefrosset i torva om vinteren. 

 

Frosk og padde legger egg i grunne myrdammer og pytter. Rumpetrollene lever av alger, og de 

voksne froskene lever hovedsakelig av insekter og snegler. Froskene overvintrer på bunnen av 

dammer, eller graver seg ned under mosen. Huggorm og buorm finnes også på myr, og disse 

predaterer frosk. 

 

Myrene er viktige områder for mange fuglearter både som hekkeområde og til fødesøk. Arter 

som benytter myr som hekkeområde er f.eks. grønnstilk, gluttsnipe, brushane, enkeltbekkasin, 

rugde og myrsnipe. For alle disse artene utgjør forskjellige invertebrater hoveddelen av føden. 

På store, øde myrområder er tranen en karakterart. Den hekker fåtallig på Østlandet, og legger 

som oftest reiret utilgjengelig i bløtmyr. Føden består hovedsakelig av insekter, invertebrater 
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og amfibier, men den tar også noe bær og korn. Andre typiske ’myrfugler’ er svømmesnipe, 

kvartbekkasin, dobbeltbekkasin, fjellmyrløper, brushane, grønnstilk, småspove, lappspove og 

sotsnipe. Orrfugl hekker i skogstrakter, men er en leikart som benytter myrer som spillplass. 

Åpne myrer er også viktige jaktområder for rovfugl som myrhauk og hønsehauk. På 

myrområder hvor det finnes myrvann og tjern vil i tillegg mange fuglearter som er knyttet til 

dette habitatet hekke eller ha fødesøk (hegre, ender, lom). 

 

  
Myrperlemorvinge (Boloria aquilonaris) på blomsten 

til myrhatt (Comarum palustre).  

Foto: Eigil Plöger, http://www.fugleognatur.dk 

Myrsommerfugl (Colias palaeno) på bladene til 

blokkebær (Vaccinium uliginosum). 

Foto: Josef Dvořák, http://www.biolib.cz 
 

 

Myrer i fjellet 

Myrene i fjellet og måten de dannes på avviker ikke mye fra det mønster man har i lavlandet. 

En forskjell er at virkelig store ombrogene myrer ikke finnes og at det er minerogene myrer og 

myrkomplekser som dominerer i fjellet. En annen forskjell er innslaget av fjellplanter som, 

sammen med vanlige myrarter fra lavlandet, karakteriserer vegetasjonen på fjellmyrene, for 

eksempel sotstarr, blankstarr, snøull, myrtust og tranestarr. 

 

I fjellet kan det av og til være vanskelig å skille mellom hei og myr. Fjellmyrene kan være 

grunne (lite torv) og dominert av lyngplanter og gras som i heiene. I myrvegetasjon sees 

imidlertid lyngplantene ofte konsentrert på tuedannelser, og i bunnen sees karakteristiske 

myrmoser, blant annet torvmoser (Sphagnum). 

 

Av fugl som hekker eller samler næring i fjellmyrene er vaderne karakteristiske. Derfor er 

denne gruppa samlet brukt som indikatorgruppe (såkalt vadefuglmark). Der det er god 

fuktighet er det vanlig å finne flere snipearter, som rødstilk og bekkasiner. På tørrere områder 

kan heilo og boltit komme inn. Der biotopen grenser opp til vann og elver, vil man ofte finne 

strandsnipe og sandlo. Den siste hekker bare i tilknytning til sandstrender og sandbanker. Det 

forekommer også et godt innslag av spurvefugl-arter. Lappspurv, sivspurv og blåstrupe er 

vanlig der det er mye vierbusker, og heipiplerke og steinskvett på de tørrere delene, ofte i 

tilknytning til kantsonen mot tørrere og høyereliggende mark. Myrområdene er også viktige 

områder for næringssøk for arter som ikke hekker der. Begge rypeartene beskatter områdenes 

rike produksjon av invertebrater i hekketida, fjellrype i de høyereliggende områder, og lirype 
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lengre nede der det er et rikere innslag av vier. 

 

Myras betydning og anvendelse 

Mange myrområder både i lavlandet og fjellet ble tidligere utnyttet som viktige slått og 

beiteressurser. I dag er ikke dette lenger lønnsomt, og myrene dyrkes opp for å øke 

produksjonsarealet i jordbruket (figur). Man regner med at 15-20 % av landets dyrkede areal 

er tidligere myrområder. Skogbruket har også grøftet store myrarealer for seinere 

skogplanting. Omtrent 1/5 av myrarealet under skoggrensa har blitt grøftet. Menneskene har 

også lenge utnyttet myrene til torvuttak. Tidligere ble det tatt ut mye brenntorv, men i dag har 

uttak av strøtorv overtatt. Hvert år avtorves en del myr i forbindelse med dette. Med dagens 

effektive metoder for tørrlegging er store, flate myrområder i lavlandet svært gunstige steder å 

legge forskjellige bygg- og anleggsvirksomhet. Mange bolig- og industriområder ligger i dag 

på opprinnelige myrflater. 

 

Myrområdene spiller en viktig rolle i vannets kretsløp igjennom året. I perioder med mye 

nedbør, og under snøsmeltingen om våren, virker myrer som naturlige magasiner som holder 

på store mengder vann. Etter grøfting av myrområder vil vannføringen i tilhørende vassdrag 

bli mer ujevn, og det kan oftere oppstå flomperioder. I tillegg vil myrområdene kunne fungere 

som vannreservoarer i tørkeperioder på sommeren, når vegetasjonen omkring kan dra nytte av 

vannet. De bidrar også til tilstrekkelig vanntilførsel til bekker som fungerer som leveområder 

for småfisk. Myrområder kan også ha en regulerende effekt på grunnvannsstanden i 

omkringliggende områder, noe som kan ha store konsekvenser for vegetasjonen utenfor selve 

myrområdet.  

 

Myrene er i tillegg viktige historiske arkiv. For hvert år legges en ny årgang til torvdannelsen, 

og mange planterester, frø og frukter oppbevares så godt i torva at de lar seg bestemme flere 

tusen år etter ’arkivering’. Vegetasjonshistorisk er det mest aktuelt å se på pollenkorn, som hos 

mange arter har et svært motstandsdyktig skall. Pollen har også mikroskopiske 

overflatestrukturer som gjør at man i mange tilfeller kan artsbestemme dem. Ved å ta ut en 

torvsøyle fra ei myr kan man dermed lese av vegetasjonsutviklinga fra myras begynnelse og til 

i dag. Siden klima henger nøye sammen med vegetasjonen utgjør myrene også et 

klimahistorisk arkiv, og i tillegg er de viktig kildemateriale for viten om menneskets historie 

(for eksempel mange bronsealderfunn fra Sverige og Danmark). 

 

 
Gjenværende myrareal i Europa: 

Svart >50 % av opprinnelig areal 

Grått 10-15 % av opprinnelig areal 

Hvitt <10 % av opprinnelig areal 

 

Figuren er fra International Mire Conservation 

Group,  

http://www.ecology.unikiel.de/~mtrepel/imcg/i

mcgnl/nl0004.htm, artikkel av  

Joosten & Couwenberg, 2000. 
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HAVSTRANDSVEGETASJON 
 

Ei havstrand består av skjæringslinjen mellom hav og land, med et relativt smalt landareal 

innenfor. Samlet utgjør havstrender likevel en stor del av landskapet i Norge, p.g.a. en lang 

kystlinje og det store antall øyer og holmer. Havstrandas utforming varierer mye langs kysten 

både regionalt og lokalt. De topografiske forholdene på stedet har stor betydning for strandas 

utseende; noen strander er nærmest flate, mens på andre steder kan klippene stupe loddrett ned 

i havet. Eksponeringen på stedet vil også være avgjørende, og denne påvirker igjen substratet. 

I tillegg vil regionale forskjeller som klima være en faktor som øker variasjonen. Samme type 

strand (likt substrat, eksponering og topografi) kan f.eks. ha ulik vegetasjons-utforming nord, 

sør og vest i landet. 

 

 

Ei strand kan deles inn i fysiske soner som er definert ut i fra havvannets påvirkning (figur 

neste side): 

 

 Sublittoral sone: området under midlere lavvann 

 

 Hydrolittoral sone: området fra midlere lavvann til midlere høyvann 

 

 Geolittoral sone: området fra midlere høyvann til maksimalt høyvann 

 

 Epilittoral sone: området over maksimalt høyvann 

 

 

Hydrolittoral sone kalles også littoral sone og geolittoral sone kalles supralittoral sone. 

Betegnelsene hydro-, geo- og epilittoral sone brukes i terrestrisk botanikk, mens betegnelsene 

sublittoral, littoral og supralittoral sone vanligvis benyttes i marinbiologi. 

 

Vegetasjonen på havstrendene er også differensiert i karakteristiske soner/belter. Plasseringen 

av vegetasjonssonene i forhold til de fysiske sonene varierer på de ulike strandtypene. Hvilke 

økologiske faktorer som betyr mest for vegetasjonssoneringen vil variere mellom 

strandtypene, og også innen ulike deler av samme strand. Særlig viktig vil antagelig 

salinitetsgradienten og stabilitetsgradienten havet skaper oppover stranda være. I tillegg vil 

substrattype, eksponeringsgrad, fuktighetsforhold og næringstilgang kunne forklare 

vegetasjonsforskjeller både innen og mellom strendene. 

 

Strender kan deles inn etter ulike systemer, men det vanligste er å bruke en klassifisering 

basert på en kombinasjon av substrattype og vegetasjonstype. Strendene har da navn etter 

substrattypen, f.eks.: leirstrender, sandstrender og strandberg. I tillegg kommer tangvoller, 

som ikke er knyttet til en bestemt substrattype, men utvikles på moderat eksponerte steder.  

På neste side presenteres en klassifisering av vanlige strandtyper, men overgangsformer 

eksisterer også. 
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Vertikal sonering på ulike strandtyper. Fra Elven and Johansen 1983. 

 

 

Leirstrender 

I flate områder som ligger beskyttet vil vi kunne få dannet leirstrender. Utviklingen av ei slik 

strand avhenger av helningen på kystlinja og hvor raskt partikkelavleiring og erosjon foregår. 

En akkumulasjon av materiale med en liten partikkelstørrelse er en forutsetning. Dette kan 

både være transport nedstrøms med elver og dermed avsatt i elvemunninger, eller sedimentene 

kan føres langs kysten med havstrømmer og avsettes i flate, stille viker og bukter. 
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 Klassifisering av strandtyper basert 

på en kombinasjon av substrat og 

vegetasjon. 

                      
 

I ei slik bukt vil hastigheten på havvannet avta innover mot land. Grove partikler som grus og 

sand avsettes ytterst, og bare de fineste partiklene (leire og silt) føres innover i tidevannssonen. 

Her avleires finmaterialet, og ei mudderflate utvikles. Etter hvert som prosessen fortsetter vil 

strandlinjen gradvis flyttes utover. Sedimentasjonsraten påvirkes av eventuelle 

ferskvannstilløp som endrer vannstrøm og hastighet, og kan virke eroderende. På grunn av den 

konstante akkumulasjonsprosessen som foregår på ei leirstrand kalles den også ofte for 

akkumulasjonsstrand. 

 

På en leirstrand vil det være store variasjoner i abiotiske forhold både gjennom døgnet og året. 

To ganger i døgnet vil stranda overstrømmes av tidevannet. Havvannet på ett bestemt sted 

langs kysten har omtrent samme salinitet hele året, og generelt kan man si at saltinnholdet i 

substratet vil avhenge av tidsrommet det er oversvømt, utvasking av regn, fysisk 

sammensetning av jordsmonnet, helning, og eventuell tilførsel av ferskvann fra bekker og 

elver. På sommerdager med stor solinnstråling vil temperaturen i mudderflaten kunne bli høy, 

og døgnvariasjon i temperatur kan være opptil 10-15 
o
C. Uttørking og stor fordamping kan 

også føre til svært høy salinitet i perioder. Vind- og værforhold påvirker også forskjellen på flo 

og fjære, som derfor ikke er konstant gjennom året. I ekstreme tilfeller med sterk fralandsvind 

kan resultatet være flere dagers tørrlegging av stranda. Om vinteren vil stranda ofte fryse til og 

være islagt i lengre perioder. Både planter og dyr som lever på ei leirstrand er derfor gjerne 

tilpasset store variasjoner i temperatur og salinitet. 

 

På grunn av den store mengden leire og silt i jordsmonnet, vil både vann- og næringstilgang 

vanligvis være god på ei leirstrand. Den store andelen av små partikler gjør at det vil være lite 

drenering, og samtidig har de små leirpartikler stor evne til å binde ulike næringsstoffer til 

overflaten. Slike strender kan derfor være svært næringsrike og produktive. 

 

 

  

LEIRSTRENDER                        
 Undervannsenger                
 Strandsumper                
 Strandenger 
 
SANDSTRENDER             
 Sandstrandvegetasjon   
    
GRUS- OG STEINSTRENDER                  
 Grus- og steinstrandvegetasjon   
    
RULLESTEINSTRAND             
 Rullesteinstrandvegetasjon   
    
STRANDBERG               
 Strandbergvegetasjon              
 Fuglegjødslet vegetasjon              
 Strandkratt 
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Vegetasjon 

Leirstrender deles ofte i tre ulike typer: undervannsenger, strandsumper og strandenger. 

Undervannsenger finnes i sublittoral sone fra 2-3 meters dyp og oppover, eller eventuelt i 

littoralbassenger i fast berg. Vegetasjonen er permanent neddykket. Strandsumper opptrer på 

kompakt substrat med høy grunnvannsstand og lavt oksygeninnhold. De er som regel knyttet 

til brakkvann, og er dominert av høyvokste starr, sivaks og gras. Strandenger utvikles på 

leirstrender fra hydrolittoral og oppover. Vegetasjonsdekket er ofte åpent nærmest sjøen og i 

saltpanner (pionerfaser), ellers sluttet (konsoliderte faser). De konsoliderte strandengene er 

dominert av gras og grasliknende arter, derav betegnelsen eng. De finnes best utviklet i 

geolittoralsonen. 

 

 

Salturt (Salicornia europea) er en typisk halofytt som er vanlig 

på åpen, skjermet, saltholdig leir- og slamjord ved havet. 

 

 

 

På den ytterste delen av ei strandeng finner vi ofte en matte av en enkelt planteart, salturt. 

Dette er en sterkt spesialisert, ettårig halofytt ("saltelsker") som koloniserer mudderflater i 

hydrolittoral sone. Inne i dette plantedekket vil tidevannet bremses, og plantene bidrar dermed 

til at større mengder avleires når flaten først er kolonisert. Salturt er en av få arter som er vist å 

ha høyere vekstrate ved høy saltholdighet. Ovenfor salturtbeltet følger gjerne en sone dominert 

av fjøresaltgras. Innslag av arter som strandkjempe, fjøresauløk og strandkryp er vanlig. Alle 

disse artene er flerårige halofytter. Denne sonen etterfølges i geolittoral av et belte dominert av 

saltsiv. I denne sonen finnes ofte fordypninger hvor saltvann blir stående å fordampe. I disse 

saltpannene vokser halofytter som tåler høye saltkonsentrasjoner. I epilittoral sone finnes ofte 

et rikt utvalg av forskjellige engplanter. Vanlige arter er rødsvingel, krypkvein, engkall og 

fjørekoll. 

 

Siden ei strandeng er svært flat, vil en liten økning i vannstand føre til at store landarealer 

oversvømmes. Forskjellen på flo og fjære trenger derfor ikke å være stor for å få en svært lang 

hydrolittoral og geolittoral sone. Epilittoral sone vil derimot være relativt smal, fordi 

saltpåvirkning pga. vind innover land i ei beskytta bukt er liten.  

Kulturpåvirkning 

De typiske strandengene av gras og grasliknende arter har tidligere utgjort viktige 

beiteområder langs store deler av kysten. Kulturpåvirkningen i form av beiting og slått er 

avgjørende for opprettholdelsen av åpne, kortvokste strandenger, men har de siste tiårene 
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avtatt kraftig. Dette har hatt stor betydning for artssammensetningen på mange strandenger. 

 

Beitedyr påvirker strandvegetasjonen gjennom avbeiting, tråkk og flekkvis gjødsling. Noen 

arter favoriseres, mens andre trenges tilbake, og undersøkelser fra mange land har vist at et 

moderat beitetrykk øker artsmangfoldet og holder strandengene åpne. Felles for planteartene 

som begunstiges av beiting er at de er relativt småvokste og trives best på lysåpne steder. Om 

beiting opphører vil disse artene erstattes av høyvokste arter som danner tette bestander, og 

strandenga vil gro igjen. Viktige arter som holdes nede ved husdyrbeite er takrør, havsivaks og 

mjødurt. En annen viktig effekt av beiting er at det skapes erosjon, og dermed utvikles en 

variert mikrotopografi. Enkelte planter vokser i de våte, opptråkkete søkkene, mens andre er 

knyttet til tuene. Mange strandenger ble også tidligere slått, men denne formen for påvirkning 

er nå helt forsvunnet. Planteproduksjonen ble stimulert gjennom slått, og en artsrik flora av 

urter ble opprettholdt. 

 

En kulturpåvirkning som i dag har betydning på mange strandenger er avrenning fra 

jordbruket. En strandeng er i utgangspunktet så næringsrik at gjødsling neppe kan påvirke 

produksjonen i særlig grad. I stedet kan artssammensetningen endres ved at enkelte nitrofile 

arter utkonkurrerer den opprinnelige strandengvegetasjonen. 

 

Sandstrender 

Sandstrender utvikles på moderat eksponerte til kraftig eksponerte steder, hvor substratet er 

fint og ustabilt. Sanden kan være fraktet med elver og breer under istiden, eller havet selv kan 

legge opp sandbanker som siden blåser innover land. Den løse sanden vil stadig være i 

bevegelse og plantene som vokser her må løse problemet med feste samtidig som de må unngå 

å bli begravd. Ettårige arter løser dette ved å fullføre livssyklus i løpet av den relativt rolige 

perioden midt på sommeren. Flerårige arter har kraftige, krypende rotsystemer som både 

sørger for feste og stor evne til horisontal forflytning. Mange arter har også evnen til rask 

vertikal vekst. Andelen ettårige arter går ofte ned med graden av eksponering. Flygesand kan 

også føre til stor mekanisk slitasje, og mange arter har stive skudd og blad som er rike på 

kiselsyre. 

 

I tillegg til problemene med ustabilt substrat vil sandstrender være svært godt drenerte. 

Sandjord har dårlig evne til å holde på vannet, og de fleste plantene som vokser her har 

tørketilpasninger. Temperaturen kan også bli svært høy i overflatesanden på dager med stor 

solinnstråling, og direkte heteskader på blader er observert. Den raske dreneringen vil også 

føre til at saltkonsentrasjonen i jorda er lav, og på steder med fuktig klima vil regnvannet 

hurtig vaske ut saltet. Rotsystemet til arter på en sandstrand lever derfor ikke i permanent 

saltholdig jord slik som på en strandeng, men får hovedsakelig saltpåvirkning gjennom ytre 

saltsprut. 

 

Med unntak av kalkrike skjellsandbanker vil sandstrender som oftest være ekstremt 

næringsfattige. De næringsbindende delene av jord består stort sett av leirepartikler og 

organisk materiale. Sandjord har derfor minimal evne til å binde opp næringsstoffer. 

Essensielle plantenæringsstoffer som nitrater og fosfater finnes bare i svært små mengder. 

Nyopplagt sand fra havet kan ha et visst næringsinnhold, men dette vaskes raskt ut. 

 

I tilknytning til sandstrender finnes ofte tangvoller/driftlinjer. Disse finnes på moderat 

eksponerte steder, hvor tang og tare legges opp av havet et stykke inn på stranden. Tangvollen 

legges gjerne opp i løpet av vinterhalvåret i forbindelse med kraftig vind og springflo. I 
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sommerhalvåret vil det organiske materialet råtne, og frigjøre større mengder næringsstoffer 

som nitrogen og fosfor. I vinterhalvåret vil tangvollen forsvinne igjen. Tangvollene domineres 

derfor av ettårige, nitrofile plantearter, og svært vanlige er arter i meldefamilien. Flerårige 

tangvoller kan utvikles når tang blir kastet så langt opp på land at den ikke føres ut igjen neste 

vinter. Disse tangvollene kan bli relativt stabile, og domineres av flerårige arter som kveke, 

krushøymol og gåsemure. 

 

 

Ettårig tangvoll med tangmelde og 

strandreddikk. Fra Fremstad 1998. 

 

 

De ytterste delene av ei sandstrand mangler vegetasjon pga. det ustabile substratet. Hele 

hydrolittoral sone er som oftest vegetasjonsløs. Først et godt stykke opp i geolitteral sone vil 

de første plantene dukke opp. Her ligger det gjerne en driftlinje med frodig vegetasjon av 

ettårige arter som strandmelde, tangmelde og strandreddik. Overfor denne finnes de første 

flerårige artene. Dette er arter med kraftig rotsystem som bidrar til å binde sanden, og som 

tåler både sandpålegning og erosjon. Viktige på kysten i Sørøst-Norge er de sandbindende 

grasartene strandrug og kveke, med marehalm som den viktigste i de virkelige sanddyneland-

skapene lenger vest (Lista og Jæren). Disse artene vokser i takt med sanddynen, og resultatet 

er gjerne en mer eller mindre sammenhengende dynekam parallelt med strandlinjen. Denne er 

gjerne bratt på forsiden og slakk på lesiden. Bak beltet av sandbindende gras blir substratet 

mer stabilt, og lavvokste arter som ikke tåler noe særlig sandpålegning dominerer. I epilittoral 

sone utvikles et sammenhengende vegetasjonsdekke av tørreng-arter som sandstarr, 

rødsvingel, gulmaure og bitterbergknapp. 

 

Grus- og steinstrender 

Grus- og steinstrender utvikles på eksponerte steder hvor relativt lite finmateriale blir liggende 

igjen. Stabiliteten på substratet vil avhenge av størrelsesfordelingen på steinene. Store og 

tunge steiner ligger mer stabilt enn småstein, og vil dessuten kunne fange opp finmateriale 

som avleires mellom steinene. Mindre steiner av ensartet størrelse vil lettere kunne beveges av 

havvannet, og ustabiliteten er større. Ei strand dominert av småstein vil på mange måter ligne 

ei sandstrand, med effektiv drenering og lite næringstilgang. På strandpartier dominert av 

større steiner vil det derimot finnes små flekker med leire og silt mellom de tunge steinene. 

Slike partier vil kunne holde på både vann og næring, og være viktige for plantevekst. Her kan 

det også bli liggende tangrester som tilfører ytterligere næring. Generelt kan man si at 

betegnelsen grus- og steinstrender dekker en gradient fra svært fattige og tørre, til middels 
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næringsrike og fuktige strandtyper. Saltinnholdet i jordsmonnet vil også avhenge av 

substratets størrelsesfordeling. På godt drenerte strender kan salt-konsentrasjonen være 

ubetydelig, mens den på strandpartier med silt og leire kan være svært høy. 

 

Vegetasjonsdekket er som oftest sparsomt i den nedre delen av en steinstrand. De første 

plantene dukker gjerne opp i overgangen mellom hydrolittoral og geolittoral sone, og da som 

spredte individer rotfestet i finmaterialet mellom større steiner. Disse er som regel spesialiserte 

halofytter (strandstjerne, strandkjempe), og mange er også nitrofile (åkerdylle, åkertistel). 

Denne spredte vegetasjonen fortsetter opp gjennom geolittoral, og blir gradvis mer 

sammenhengende. Vanlige arter i østlandsregionen er fuglevikke, strandsmelle, rødsvingel og 

gåsemure. Epilittoral sone vil ligne den tilsvarende på ei sandstrand, med et sammenhengende 

vegetasjonsdekke av kortvokste tørrengplanter. Tangvoller kan også finnes i tilknytning til 

steinstrender, og har da ofte en vegetasjon tilsvarende den som finnes på tangvoller på ei 

sandstrand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Grus/steinstrand med strandkål og strandrug. Fra Fremstad 1998. 

 

 

Strandberg 

Strandberg består av berg og blokker som er så store at de ikke beveges av havvannet, og 

finnes både på beskyttede og eksponerte steder. Et fellestrekk er at overgangen mellom hav og 

land er brå og kort. Finmateriale finnes bare oppsamlet i sprekker og forsenkninger i berget, og 

kan ha totalt forskjellig karakter i ulike sprekker på samme strandberg.  

 

Avhengig av hva slags materiale som har blitt liggende igjen kan det flekkvis være både 

næringsrikt og kalkrikt. Tangrester og eventuelt fuglegjødsling kan gi god tilgang på fosfor og 

nitrogen, og skjellrester vil frigjøre kalk. Mengden planterester vil også påvirke jordsmonnet 

og jorddybden. Tilsig av anriket regnvann fra vegetasjonen på toppen av berget kan også ha 

betydning. Berggrunnens sammensetning vil antagelig ha større betydning for vegetasjonen på 

et strandberg enn på de andre strandtypene. 

 

Saltinnholdet i jorden vil avhenge av eksponeringsgrad og nedbørsmengde. Tilførselen av salt 

skjer ved bølge- og vindpåvirkning, og vil klart være størst i de nedre delene av berget. Dette 
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saltet vaskes ut med regnvær og avrenning, og en minkende salinitetsgradient forventes 

oppover berget. Saltinnholdet kan også oppkonsentreres på dager med sterk uttørring. 

 

Det vil være store temperatursvingninger både gjennom året og døgnet. Store, åpne flater og 

usammenhengende vegetasjonsdekke medfører kraftig solinnstråling om dagen, og stor 

utstråling om natten. Om vinteren vil isskuring være et problem. 

 

Vanligvis mangler et sammenhengende vegetasjonsdekke av karplanter, mens kryptogamer 

kan dekke store arealer. Spesielt vanlig er store flater med en eller flere lavarter. Karplanter 

finnes bare i forsenkninger hvor de kan få feste. Overgangen mellom hydrolittoral og 

geolittoral markeres ved et mørkt belte av skorpelaven marebek, eller av en blågrønnalge 

(Calothrix scopulorum). Blågrønnalgen dominerer på soleksponerte steder, mens marebek er 

vanligst på nordsiden og i sprekker. På beskyttede steder er denne sonen smal, men kan være 

flere meter bred på kraftig eksponerte strandberg. På de glatte svaene i geolittoral sone 

dominerer kryptogamer som messinglav, saltmose og slekta navlelav. Ved fuglegjødsling 

finnes ofte busklavene klipperagg og grynragg. Karplantene dukker opp i overgangen mellom 

geolittoral og epilittoral, og artssammensetningen kan være svært variert og mosaikkpreget. 

Vanlige arter er fjørekoll, sølvmure, smørbukk, bitterbergknapp, strandløk og strandsmelle. 

Mange arter har salttilpasninger og tørketilpasninger. 

 

 

 

Strandberg med gulmaure i 

blomst.  

Fra Fremstad 1998. 

 

 

Planters overlevelse i saltholdige habitater 

Havvannets salinitet er ca. 3,4 %, hvorav 2,7 % er vanlig koksalt, NaCl. Klor er et essensielt 

mikronæringsstoff for planter, men bare svært små mengder er nødvendig. Det inngår som 

kofaktor i enzymreaksjoner, aktiverer fotosyntetiske elementer og fungerer i reguleringen av 

vannbalansen. Natrium trengs kun av enkelte arter som bruker C4-veien for å fotosyntetisere 

(f.eks. sodaurt og sølvmelde). En høy konsentrasjon av NaCl er derfor et problem for de fleste 

planter, enten ved at saltet virker toksisk, eller ved at det vanskeliggjør vanntilgangen og 

tilgangen på andre næringsstoffer. 

 

Store saltkonsentrasjoner i jorda medfører et høyt osmotisk potensial som 'holder' på vannet, 

og vann vil bli mindre og mindre tilgjengelig for planten ettersom saltkonsentrasjonen øker. 
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Om det osmotiske potensialet er høyere utenfor planten enn det er inni, vil vann kunne gå ut 

av planten ved osmose. Dette kalles plasmolyse. For å være i stand til å ta opp vann under 

slike forhold må planten opprettholde et høyere osmotisk potensial innvendig enn det som 

finnes i jorden den vokser i.  

 

I tillegg må platen få tak i nødvendige næringsstoffer som K
+
 og Ca

2+
 fra områder med høy 

konsentrasjon av konkurrerende ioner (Na
+
). Dette krever svært spesifikke opptak- og 

transportmekanismer. En høy konsentrasjon av Na
+
 og Cl

-
 i cytoplasma kan også ha direkte 

toksiske virkninger ved å hemme normal metabolisme, og endre membranstruktur og 

enzymaktivitet. Saltstress kan føre til nedbrytning av klorofyll, og forstyrrelser i 

nitrogenmetabolismen som medfører en akkumulering av anthocyanin som gir planten en 

rødlig farge. 

 

Plantearter som har utviklet tilpasninger som gjør dem i stand til å vokse i svært saltholdig 

jord kalles halofytter. Få av disse artene krever egentlig NaCl for å vokse, men de har utviklet 

varierende grad av saltresistens som mangler hos ikke-halofytter. Med saltresistens menes 

evnen en art har til å unngå at store mengder salt når cytoplasma, eller alternativt evnen til å 

tolerere de osmotiske og toksiske effektene saltet har. 

Regulering av saltinnholdet 

Halofytter regulerer innvendig saltkonsentrasjon på mange måter: 

 

1) Arter som unngår å ta opp salt: Disse har spesielle mekanismer som hindrer opptak og/eller 

transport av NaCl i både røtter og skudd. Saltkonsentrasjonen innvendig holdes derfor lav. For 

å være i stand til å ta opp vann må de opprettholde et høyt osmotisk potensial innvendig ved å 

syntetisere og akkumulere ulike organiske forbindelser. Finnes bl.a. hos mange meldearter og 

hos slekta saltgras. 

 

2) Arter som skiller ut saltoverskudd: Dette kan skje ved at saltet aktivt pumpes ut av 

spesialiserte saltkjertler (f.eks. fjørekoll og strandkryp), eller ved at salt akkumuleres i ulike 

plantedeler som deretter kastes av (blæreaktige hår hos mange meldearter, gamle blad hos 

saltsiv og strandstjerne). Disse plantene kan ta opp store mengder saltvann uten problemer. 

 

3) Arter som fortynner saltet: Disse akkumulerer store mengder salt, og senker så den 

innvendige saltkonsentrasjonen ved samtidig å øke vanninnholdet. Lagringsvolumet øker da i 

takt med saltopptaket. Mesteparten av saltionene akkumuleres i vakuolene for å unngå skader 

på cytoplasma og kloroplaster. For å oppnå osmotisk likevekt mellom cytoplasma og vakuoler 

syntetiseres samtidig ulike organiske forbindelser som aminosyrer og sukkere i cytoplasma. 

Eksempler er salturt, fjøresauløk og strandkjempe. 

 

Artene under punkt 1) og 3) vil som oftest være sukkulente. Med dette menes det 

karakteristiske utseende som oppstår som følge av volumjusteringer i forbindelse med 

akkumulasjon av salt eller organiske forbindelser. Plantene ser 'oppblåste' ut på grunn av det 

store vanninnholdet. Ulike reguleringsmåter kan også kombineres, flere arter har f.eks. både 

saltekskresjon og saltfortynning (strandkjempe, fjøresauløk). 

Salttoleranse 

Salttoleranse har hovedsakelig to komponenter: 

 

1) Toleranse av problemer med ionebalanse og næringstilgang: Artene må ha spesifikke 
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opptak- og transportmekanismer for å få tak i viktige næringsstoffer som K
+
 og Ca

2+
. Ved 

høye saltkonsentrasjoner i jorda vil Na
+
 kunne utkonkurrere andre viktige kationer. 

 

2) Toleranse av problemer med toksiske effekter: Artene må ha salttolerante metabolske 

prosesser. Dette gjelder bl.a. viktige reaksjonsveier som glukose-, protein- og nitrogen-

metabolismen, hvor endringer i saltkonsentrasjonen vanligvis medfører endringer i 

enzymaktivitet. 

 

Punkt 1) gjelder generelt for arter i saltholdige habitater, mens punkt 2) er spesielt for de arter 

som tar opp salt og opprettholder høye indre konsentrasjoner. 

 

Obligate halofytter som kun lever i saltholdige habitater, er de eneste som har en høyere 

vekstrate i saltholdig jord, og disse artene viser først tegn til saltstress under svært høye 

konsentrasjoner av NaCl. Fakultative halofytter forekommer på moderat saltholdig jord, men 

veksten begrenses relativt rask hvis saltkonsentrasjonen øker. Noen arter som vanligvis vokser 

i jordtyper uten NaCl finnes også i svakt saltholdige habitater; disse er ikke egentlige 

halofytter, men har økotyper som viser noe salttoleranse. Opptak av salt hos ikke-halofytter 

fører straks til nedsatt vekst og større skadevirkninger. 

 

Salttilpasninger og tørketilpasninger vil ofte være på to sider av samme sak, siden høye 

saltkonsentrasjoner vanskeliggjør tilgangen på vann. Det går likevel et skille mellom 

halofytter som vokser i habitater hvor en høy saltkonsentrasjon er koblet med rikelig 

vanntilgang, og halofytter som vokser i tørre områder. 

 

Halofytter på leirstrender er tilpasset svært høye saltkonsentrasjoner, men de opplever sjelden 

noen knapphet på vann. Disse artene har som oftest høye transpirasjonsrater, mange 

spalteåpninger og tynn kutikula. De er ikke vannsparere, men tar i stedet opp store mengder 

saltvann og har en svært salttolerant metabolisme. Artene har røtter som tåler permanent høye 

saltkonsentrasjoner. Sukkulens eller saltekskresjon er vanlige tilpasninger. Det er i denne 

gruppen vi finner obligate halofytter. 

 

Halofytter på godt drenerte strender, spesielt sandstrender, opplever vanligvis ikke høye 

saltkonsentrasjoner i jorda, men må i stedet vise tilpasninger til tørkestress. Disse artene er 

ofte vannsparere, og har typiske tørketilpasninger som tykk kutikula, få spalteåpninger, og 

liten bladoverflate som ofte er lysreflekterende. Tykk kutikula og vannavstøtende vokslag 

beskytter også mot ytre saltsprut. Mange av artene på sand- og steinstrender er fakultative 

halofytter. 
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HØYFJELLET  

 

 

Over halvparten av Norges areal ligger over tregrensa og kan defineres som høyfjell. Selv om 

det er store forskjeller i geografisk beliggenhet og geologisk opprinnelse, har alle verdens 

høyfjell mange felles trekk når det gjelder klima. Enten det dreier seg om store fjellkjeder, slik 

som Andesfjellene og Himalaya, eller isolerte topper av vulkansk opprinnelse, som 

Kilimanjaro i Tanzania, gjør klimaet i de store høydene levevilkårene vanskelige for dyr og 

planter. Mens fjellene på høye breddegrader har lange vintre og korte somre (som f. eks. på 

Finse), blir vinteren kortere etterhvert som vi nærmer oss ekvator. I tropiske høyfjell er det 

liten forskjell på sommer og vinter, men temperaturen svinger mellom stor varme om dagen og 

frost om natta.  

 

Forandringer i klimaet med økende høyde over havet henger sammen med at lufttrykket 

gradvis reduseres. Temperaturen, som er en faktor av stor økologisk betydning, synker i 

gjennomsnitt med 0,67 C pr. 100 meter øking i høyde (ved våre breddegrader). De lave 

temperaturene fører til at vinteren i høyfjellet blir lengere enn i lavlandet, og dyr og planter får 

kortere tid til vekst og utvikling. 

 

Med redusert lufttrykk blir vanndamptrykket lavere, og lufta i høyfjellet blir klarere. Den 

inneholder også mindre støv enn i lavlandet. Disse forholdene gjør at innstrålingen av 

Finsedalen mot Hardangerjøkulen. Brearmen til høyre er Midtdalsbreen og armen til 

venstre er Blåisen. 
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solenergi øker med høyden, men når sola er borte blir også utstrålingen større. Hurtige 

temperaturvekslinger, og store forskjeller mellom skygge og solbestrålte områder, er typisk for 

høyfjellet. Disse forholdene blir mer ekstreme jo høyere vi kommer og jo mer vi nærmer oss 

ekvator. Men også i norske høyfjell er denne effekten målbar. På Hardangervidda er den totale 

innstråling av energi på solrike dager 12-14 % større enn i Bergen, og 25-30 % større på 

skyete dager. Under norske forhold har lufttrykket i seg selv neppe direkte effekt på dyr og 

planter, men i andre fjellområder med store høyder kan den "tynne" lufta kreve spesielle 

tilpasninger. 

 

For uten temperaturen er vinden en viktig økologisk faktor. Med den kortvokste vegetasjonen 

vi har over tregrensa, øker vinden langs bakkenivå. Vindens avkjølende effekt virker inn på 

plantenes vekst, og det blir mindre skjul å finne for dyrene. Insekter vil lett kunne blåse bort 

fra sine egentlige habitater. 

 

Om vinteren virker vinden inn på hvorledes snødekket utformes. Tykkelsen av snødekket 

varierer mellom høye (eksponerte) og lave (beskyttede) områder i terrenget. Om våren blir det 

derfor store forskjeller i den tid det tar før marka smelter fram, og dette virker sterkt inn på 

levevilkårene for planter og dyr.  

  

Insekter og andre land-artropoder i høyfjellet 

Det biologiske mangfoldet av insekter og andre landlevende leddyr (arthropoder) reduseres når 

en beveger seg fra lavlandet via fjellbjørkeskogbeltet til de alpine regionene. Årsakene til dette 

er mange og sammensatte.  

 

Klimatiske faktorer forverres oppover i en høydegradient. Lavere temperaturer, større 

temperaturvariasjoner gjennom døgnet, økende vind, lengre perioder med snødekke, tynnere 

luft og økende grad av ultrafiolett stråling, er faktorer som bidrar til nedgangen i artsantall.  

 

Endringen av strukturell diversitet hos vegetasjon er også en årsak til artsreduksjon. Når man 

beveger seg oppover i høyden forsvinner i tur og orden tresjikt, busksjikt og tilslutt bunnsjikt. 

Denne endringen gir stadig færre mikronisjer som kan utnyttes av forskjellig arter.  

Insektfaunaen 

Høyfjellets insektfauna er langt fra fullstendig undersøkt her i landet. Omfattende faunistiske 

undersøkelser på Hardangervidda, blant annet under "International Biological Programme" 

(IBP) og av Zoologisk museum i Bergen, gir allikevel et inntrykk av hvor mange insektarter 

som fins i høyfjellet. 

 

Antall insektarter funnet på Hardangervidda. 

___________________________________________________________ 

Insektorden     Antall arter 

 

Ephemeroptera (døgnfluer)     4 

Odonata (øyestikkere)     - 

Plecoptera (steinfluer)        16 

Orthoptera (rettvinger)     1 

Dermaptera (saksedyr)     - 

Dictyoptera (kakerlakker)     - 

Psocoptera (støvlus)      7 
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Mallophaga (pels- og fjærlus)    7 

Anoplura (lus)       1 

Hemiptera (nebbmunner)        63 

Thysanoptera (trips)      7 

Neuroptera (nettvinger)     3 

Coleoptera (biller)    171 

Mecoptera (skorpionfluer)     2 

Siphonoptera (lopper)      7 

Diptera (tovinger)      156 

Lepidoptera (sommerfugler)        48 

Trichoptera (vårfluer)         25 

Hymenoptera (årevinger)               238 

I alt                                     762 

___________________________________________________________ 

  

 

På Hardangervidda er det altså funnet nærmere 800 arter av insekter over tregrensa. Dette er 

vesentlig færre arter enn man kan finne på et tilsvarende område i lavlandet, kanskje en 

fjerdepart eller mindre. Når man totalt regner man med at det fins omkring 23 000 insektarter i 

Norge, forstår man at artsmangfoldet på Finse er relativt lavt. 

Tallene fra Hardangervidda er imidlertid ikke fullstendige. Særlig innen de store 

insektordenene som nebbmunner, tovinger og årevinger, kan man vente å finne mange flere 

arter. Ordener som steinfluer, biller og sommerfugler er forholdsvis godt undersøkt. Et annet 

påfallende trekk ved høyfjellets insektfauna som indikerer lav diversitet er at enkelte ordener, 

som f.eks. øyestikkere og saksedyr mangler. Andre igjen, som f.eks. rettvinger (gresshopper), 

er dårlig representert med kun få arter. 

 

Viktige innsektsordener i høyfjellet:  

 

Steinfluer (Plecoptera)  

Når steinfluene svermer, utgjør de ofte en iøynefallende del av høyfjellets insektfauna. 

Larvene som utvikles i vann, lever blant annet av råtnende plantemateriale, særlig visne blad 

fra omgivende vegetasjon. Steinfluene er mest tallrike i den lavalpine regionen hvor det er 

rikelig med vier og kratt. I Øvre Heimdalsvann hvor steinfluefaunaen er blitt spesielt grundig 

undersøkt, fins det f.eks. 20 arter i bjørkebeltet (nordboreal region), 11 arter i den lavalpine 

regionen, og 4 arter i den mellomalpine regionen. 

 

Biller (Coleoptera)  

Billefaunaen i høyfjellet er bedre undersøkt enn for noen annen insektorden. På 

Hardangervidda fins det representanter for 16 billefamiler. Kortvingene (Staphylinidae), men 

også løpebiller (Carabidae) og vannkalver (Dytiscidae) er tallrike. Også i andre 

høyfjellsområder, f.eks. i Alpene, er kortvinger og løpebiller dominerende familier. 

Snutebillene (Curculionidae), som i enkelte områder også er typiske for høyfjellet, er på 

Hardangervidda bare representert med 8 arter. Noen løpebiller har en sirkumpolar utbredelse, 

slik som Amara alpina, som er vanlig på Hardangervidda. 

 

Mange av løpebillene i høyfjellet går ikke lavere enn bjørkebeltet. Noen, blant annet Nebria 

gyllenhali, har imidlertid en boreo-alpin utbredelse. For uten å forekomme i nordlige områder 

har den reliktpopulasjoner i mellom-europeiske høyfjell. Det fins også arter fra lavlandet som 
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utvider sitt utbredelsesområde oppover i den lavalpine regionen. Calatus melanocephalus, som 

blant annet fins på Finse, er utbredt over hele Europa. 

 

Det er et påfallende trekk ved billefaunaen i høyfjellet at mange arter er rovdyr. I 

lavlandsområder regner man med at knapt halvparten av billene lever av rov, mens 3/4 av 

billene på Hardangervidda er rovdyr. Det kan henge sammen med at animalsk kost er mer 

energirik enn planteføde og at rovformer derfor har lettere for å klare seg i et kaldt klima. Et 

eksempel på en planteeter i fjellet er bladbillen Chrysomela collaris, som er meget tallrik og 

lever av musøre. 

 

De fleste billearter i fjellet er knyttet til vann eller jordoverflata. Få arter lever i busksjiktet 

hvor de risikerer å bli blåst vekk av vinden. 

 

Antall arter av biller funnet over tregrensa på Hardangervidda. 

___________________________________________________________ 

Familie      Antall arter 

 

Carabidae (løpebiller)     30 

Dytiscidae (vannkalver)    21 

Staphylinidae (kortvinger)    71 

Byrrhidae (pillebiller)      6 

Cantharidae (bløtbiller)     8 

Curculionidae (snutebiller)     8 

Andre       27 

___________________________________________________________ 

 

 

Tovinger (Diptera) 

Dette er en dominerende gruppe i høyfjellet, både i artsrikdom og individtetthet. Man behøver 

bare å tenke på de hærskarer av stikkende og blodsugende mygg og knott som angriper en 

fjellvandrer en stille sommerkveld. Enda mer tallrike er fjærmyggene (Chironomidae), som 

sees svermende langs vannkanten. Dannelsen av svermer er en del av fjærmyggens 

forplantningsbiologi, og forskjellige arter samles over forskjellige markører i terrenget. For 

uten vann kan det være busker, store stein eller til og med mennesker. Det er kjent ca. 60 arter 

av fjærmygg fra Hardangervidda, men det virkelige antall er sikkert større. De storvokste 

hårmyggene er også karakteristiske for mange fjellområder. Larver av stankelbein (Tipulidae) 

fins i store mengder i myr og våtmarker. De voksne insektene er viktig mat for mange 

fuglearter. 

 

Høyfjellet har også en rik fauna av fluer, blant annet dansefluer (Empididae), blomsterfluer 

(Syrphidae), spyfluer (Calliphoridae) og arter av husfluefamilien (Muscidae). 

 

Sommerfugler (Lepidoptera) 

Det største utvalget av sommerfugler over skoggrensa lever i den lavalpine regionen. I 

engvegetasjon og reinrosehei fins ganske mange arter av dagsommerfugler, slik som 

blåvinger, perlemorsommerfugler og engsmygere. Av andre sommerfugler fins blant annet 

arter av nattfly (Noctuidae), målere (Geometridae) og viklere (Tortricidae). En karakteristisk 

art for høyfjellet er fjellblodråpesvermeren, Zygaena exulans, som enkelte år kan opptre i 

enorme mengder. 
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Utvalget av arter i bjørkebeltet er mye større enn over skoggrensa. I enkelte år kan frostmålere 

(Operoptera spp.) og bjørkemålere (Oporinia spp.) snauspise store deler av bjørkeskogen. 

Trær langs elver og i dalbunnen kan stå uberørt, fordi larvene drepes av lokale 

kaldluftansamlinger her. 

 

Veps (Hymenoptera) 

På Hardangervidda er kjent over 230 arter snylteveps (Parasitica). Mange bladvepsarter 

(Tenthredinidae) er spesifikt knyttet til vegetasjonstyper i høyfjellet, f.eks. til høgstaude-

vierkratt. 

 

Humlene (Bombus)  

Humler er meget iøynefallende i høyfjellet. Kun fire arter har en utbredelse som strekker seg 

over skoggrensa. En vanlig art av stikkveps, Vespa norvegica, fins også over skoggrensa. 

 

Maur (Formicidae)  

Maur påtreffes i den lavalpine regionen, men sjelden høyere til fjells. 

Andre land-arthropoder 

For uten insekter fins det et stort antall andre land-arthropoder. De viktigste nevnes under 

 

Edderkoppdyr (Arachnida):  

Edderkoppdyrene er representert i høyfjellet ved ordenene midd (Acari), edderkopper 

(Arenea) og vevkjerringer (Opiliones). Middene er minst like tallrike i jordbunnen som 

spretthalene (se under). Særlig fins det mange arter prostigmate midd og hornmidd 

(oribatider). I marksjikt og vegetasjon lever mange arter av edderkopper, og blant annet er de 

raske ulveedderkoppene (Lycosidae) vanlige. Vevkjerringen Mitopus morio kan opptre i store 

mengder. 

 

Spretthaler (Collembola) 

Spretthalene hører ikke til de mest iøynefallende land-arthropodene, men er til stede i meget 

store antall i jordbunnen. Mange er mindre enn 1 mm, mens andre oppnår en størrelse på 2-3 

mm. Spretthalene forekommer i to hovedtyper, de som har en langstrakt kropp, og de som er 

mer kuleformet. De langstrakte artene er mest tallrike. I høyfjellshabitater som våteng, tørreng 

og lavheier fins spretthalene ofte i antall på 30 000 til 80 000 individer pr. m². Selv på de 

høyeste toppene rommer den minste jordflekk på avblåste fjellrabber tusenvis av spretthaler. 

Disse dyrenes evne til å tilpasse seg ekstreme klimatiske forhold viser seg også ved at de 

utgjør en dominerende del av faunaen i arktiske strøk og i Antarktis. 

 

Høyfjellets vertebratfauna 

Dyr er direkte eller indirekte avhengige av de ulike plantesamfunnene som danner deres 

leveområder. Ulike plantesamfunn vil huse ulike dyresamfunn. Større dyrs leveområder 

omfatter flere typer plantesamfunn, mens mindre dyr, som for eksempel insekter, kan være 

knyttet bare til et eller noen få plantesamfunn eller plantearter. Oftere er dyrs tilknytning til 

plantesamfunn mer avhengig av habitatets struktur enn av sammensetningen av plantearter. 

Strukturelt like plantesamfunn kan huse ganske like dyresamfunn, selv om de 

plantesosiologisk sett står langt fra hverandre. 

 

I gradienten fra øvre del av barskogen, gjennom fjellbjørkeskogen og oppover til høyfjellets 

øverste områder med snø og is, skjer det en stadig reduksjon i antallet av plante- og dyrearter. 
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Lavere temperaturer, større temperaturvariasjoner gjennom døgnet, økende vind, tynnere luft 

og økende grad av ultrafiolett stråling er forhold som også påvirker vertebratfaunaen. Den 

snøfrie perioden (vekstsesongen) er kort, og vinterperioden tilsvarende lang. Selv i 

vekstsesongen er hyppige snøfall vanlige. Over en viss grense, snøgrensa, kommer 

mesteparten av nedbøren som snø, selv om sommeren.  

 

Planter og dyrs fysiologiske toleransegrenser bestemmer i stor grad de ulike artenes utbredelse 

langs den gradvise "klimaforverringen" oppover i høydegradienten. Sterkt medvirkende for 

dyrenes utbredelse oppover i høyden er også den strukturforandring som skjer ovenfor 

skoggrensa: ved overgangen fra fjellbjørkeskogen til lavalpin region forsvinner tresjiktet, fra 

lav- til mellomalpin region forsvinner busksjiktet, og med økende høyde avtar også høyden på 

felt- og bunnsjiktet og tykkelsen på rotsjiktet. Fra mellomalpin til høgalpin region øker også 

innslaget av åpen mark (pionérmarka). Mest utpreget sees slik pionérmark foran isbreene. 

Disse forandringene i vegetasjonen med reduksjon både i antall vegetasjonssjikt og sjiktenes 

indre struktur, fører nødvendigvis til store forandringer i miljøet. Vegetasjonens utforming er 

utslagsgivende for hvilke vertebrater som tar disse habitatene i bruk.  

 

Når tresjiktet forsvinner, minskes ikke bare næringstilbudet, men også mangfoldet av mulige 

hekkenisjer for fugl og trelevende pattedyr. Trærnes beskyttende virkning mot vind forsvinner, 

det samme gjør også deres dempende virkning på temperaturforandringer og skjermende 

virkning overfor nedbør.  

Sammenlikner vi åpne miljøer i lavlandet med åpne miljøer i fjellet, som for eksempel åpne 

våtmarksområder, er antallet hekkende vadefuglarter omtrent like høyt i barskog, 

fjellbjørkeskog og i den lavalpine regionen. Først når vi går fra lav- til mellomalpin region, 

kan vi registrere en nedgang i artsantallet. Da forsvinner også busksjiktet. Dette antyder at 

strukturforandringen har en direkte virkning på artsmangfoldet av fugl. Den generelle 

reduksjonen i artsantallet av virveldyr som helhet synes å henge sammen med en tilsvarende 

minking i vegetasjonens diversitet og struktur. 

 

Antall vadefuglarter i ulike regioner i områdene Atna og Grimsa (etter Sonerud 1982a,b), og 

Haugastøl-Finse (Østbye, upubl.). 

  

Region               Atna   Grimsa   Haugastøl-Finse      

Barskog                  10       10           - 

Fjellbjørkeskog       10       13           9 

Lavalpin region        10       14        10  

Mellomalpin region       3         7                     4 

Høyalpin region           -         -                      2 

______________________________________________________ 

 

 

Frosk (Rana temporaria), firfisle (Lacerta vivipara) og hoggorm (Vipera berus) henger med 

opp i den lavalpine regionen, riktignok meget spredt og med et lite antall individer. Men så er 

det slutt for deres vedkommende.  

 

Som i fjellbjørkeskogen utgjør fuglene den største artsgruppa i den lavalpine regionen. Videre 

oppover i høydegradienten utgjør pattedyrene etterhvert en større andel.  
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Antall ynglende virveldyrarter i fjellbjørkeskog og høyfjell i Norge (Østbye, upubl.) 

_________________________________________________________ 

Region                              Padder   Krypdyr   Fugl  Pattedyr 

 

Fjellbjørkeskog  2 3 119 39 

Lavalpin region  1 2   75      32 

Mellomalpin region  - -   33      18 

Høgalpin region  -  -   11        8            

_________________________________________________________ 

 

I den høgalpine regionen er det nesten like mange pattedyrarter som fuglearter som yngler. De 

aller fleste fugleartene som hekker i fjellet er trekkfugl og forlater området vinterstid. 

Gjennom den snødekte perioden er det derfor pattedyrene som er den dominerende 

vertebratgruppa. 

 

Selv om et visst sesongtrekk forekommer, vesentlig ned mot bjørkebeltet, er pattedyrene 

helårsbeboere av fjellet. 

Pattedyr 

Insektetere (Insectivora) 

Vanlig spissmus (Sorex araneus) er vanlig over store deler av den lavalpine regionen. 

Dvergspissmus (Sorex minutus) og vannspissmus (Neomys fodiens) forekommer fåtallig i 

samme region, den siste nær knyttet til vann og vassdrag. 

 

Flaggermus (Chiroptera) 

Nordisk flaggermus (Eptesicus nilssoni) er den eneste av våre flaggermus som opptrer i fjellet, 

og da fåtallig i lavalpin region. 

 

Gnagere (Rodentia) 

Bever (Castor fiber) går i visse fjellstrøk opp i lavere deler av lavalpin region.  

 

Det fins flere arter av smågnagere. Som tidligere nevnt opptrer bestandsvariasjonene av disse i 

et syklisk mønster med 3-4 års mellomrom mellom bestandstopp og bestandsbunn. Et toppår 

kan være dominert av lemen, "lemenår", et annet av fjellrotte, det neste kan begge sammen 

dominere. Smågnagerne overvintrer under snøen i aktiv tilstand. Kan vinterstid komme opp på 

overflaten for kortere perioder, dersom snødybde og snøstruktur gjør det mulig å grave 

tunneler opp. Flere arter formerer seg også vinterstid under snøen, vanligst er dette antakelig 

hos lemen. 

 

Lemen (Lemmus lemmus) er av noen kalt det mest typisk norske pattedyr, fordi den skulle ha 

overlevd her under siste istid og har sitt hovedutbredelsesområde i Norge. Om den skal ha 

kunnet leve på isfrie nunataker eller isfritt land gjennom istida skal ikke her diskuteres. Den 

forekommer i toppår i samtlige vegetasjonskompleks. Noen angir at den sommerstid er knyttet 

til fuktige områder med mye mose. Utover høsten når disse områdene fryser til, trekker de så 

opp mot tørrere områder med nok tilgjengelig næring som ikke er innefrosset i is. 

Observasjoner i Finseområdet gjennom en årrekke tyder på at de fins i samtlige 

vegetasjonstyper når høsten setter inn. Om våren fins kun overlevende i de tørrere partier, 

mens vinterbol med døde dyr på lavereliggende og fuktige områder er hyppige å finne. En 

sesongvandring vår og høst behøver derfor nødvendigvis ikke finne sted. Etter toppår med 

meget høye bestander er det ofte store vandringer av lemen fra fjellområdene ned mot 
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lavereliggende strøk, gjerne svært langt ned i lavlandet, "lemenvandringer". Lemen går helt 

opp i høgalpin region, høyest av alle våre smågnagere. 

 

Fjellrotte (Microtus oeconomus) er vanlig på fuktige områder, på myrer og langs vassdrag, helt 

opp i mellomalpin region. 

 

Markmus (Microtus agrestis) opptrer også i fjellet, i de samme habitater som fjellrotte, men 

går bare et stykke opp i mellomalpin region. 

 

Klatremus (Clethrionomys glareolus), som er en karakterart i barskogsområder, går også høyt 

opp i fjellet, helt opp i mellomalpin region. Den er vanligvis knyttet til områder med stort 

innslag av stein og blokker, gjerne i bregnesnøleier. 

 

Gråsidemus (Clethrionomys rufocanus) opptrer på tørrere gras- og starrheier i den lavalpine 

regionen. 

 

Vånd (Arvicola terrestris) forekommer fåtallig i visse områder opp i lavalpin region. 

 

Haredyr(Lagomorpha)  

Hare (Lepus timidus) er relativt vanlig fra skoggrensa og langt opp i høgalpin region. Den er 

svært stedbunden og holder seg ofte innenfor et ganske lite område. Nattetid er den mest 

aktive perioden. Vinterstid graver den ofte et snøhi til beskyttelse mot uvær. 

 

Partåete (Arctiodactyla) 

Reinen (Rangifer tarandus) er et flokkdyr, hvor flokkstørrelsen skifter med årstida. Bukker, 

simler og ungdyr går i samme flokk fra brunsttida om høsten til kalvingstida rundt midten av 

mai måned. Da skiller bukkene lag med resten av flokken, og danner egne småflokker på 

normalt 5-10 dyr, av og til større. Mens simle- og ungdyrflokkene normalt holder til på 

Flatvidda, drar gjerne bukkeflokkene opp i høyereliggende fjellterreng, slik som 

Hardangerjøkulen og Hallingskarvet. Når så brunsten nærmer seg, søker bukkeflokkene ned på 

Flatvidda igjen til simle- og ungdyrflokkene. Hos reinen har begge kjønn gevir, men de felles 

til ulike tider. Bukkene feller geviret etter paringen i oktober, mens simlene feller det seinere. 

Simler med kalv feller geviret først etter kalvingen. Viktigste sanser er lukt og hørsel. Reinen 

kan lukte seg fram til lav under ca. én meter snø. Klovene har en spesielt bred form, og det er 

godt med hår mellom dem. Dette gjør at reinen "flyter" lett oppe på snøen selv når den er 

forholdsvis løs. Hver vår og høst foretar reinen faste vandringer. Om våren går vandringen ut 

av overvintringsområdene og inn til kalvingsplassene og sommerbeitene. Kalvingsplassene 

ligger i områder hvor vegetasjonen er tidlig framsmeltet og utviklet. Om høsten går trekket 

den motsatte vei, langs samme rute som om våren. Disse faste trekkrutene er blitt utnyttet av 

fangstfolk helt siden slutten av siste istid. Synlige spor etter dette kan man ennå se i de restene 

av større eller mindre gamle fangstsystemer som fins over alt i fjellområdene våre. Disse 

forteller hvor stor betydning reinjakten har hatt gjennom disse vel 8000 år. 

 

Reinen benytter hele gradienten fra fjellbjørkeskogen og opp i høgalpin region gjennom året. 

 

De andre hjortedyrene opptrer vanlig helt opp i fjellbjørkeskogen. Sommerstid kan både elg 

(Alces alces) og rådyr (Capreolus capreolus) foreta næringsvandringer langt opp i 

mellomalpin. Unntaksvis påtreffes hjort (Cervus elaphus) i lavere deler av fjellet. 
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Rovdyr (Carnivora) 

Fjellreven (Alopex lagopus) forekommer nå meget fåtallig i våre fjell. Den var tidligere vanlig 

og ble fanget i stort antall. Den utnytter hele gradienten fra høgalpin og ned til lavalpin region. 

Unntaksvis kan den gå litt ned i fjellbjørkeskogen. Ungeproduksjonen ser ut til å være 

avhengig av smågnagertopper. Etter gode produksjonsår kan mange fjellrever vandre ned i 

lavlandet på næringssøk når smågnagertoppen bryter sammen. Den forekommer i to 

fargevarianter, hvitrev og blårev. I toppår er smågnagere hovednæring, men den tar ellers alt 

som er spiselig. Åtsler er også viktig næringskilde, også avfall og søppel. Den kan også legge 

opp matlagre sommer og høst. Disse kommer godt med i en matknapp vinter. 

Rødreven (Vulpes vulpes) er vanligst i lavlandet, men har i økende grad tatt høyfjellet i bruk, 

helt opp i mellomalpin region. I mange områder har den erstattet fjellreven som middelstor 

predator. Mange steder, for eksempel på Hardangervidda, har den fordrevet fjellreven fra flere 

av dens gamle hiområder. Den tar samme næring som fjellreven, men trekker oftest ned mot 

fjellbjørkeskogen når næringsgrunnlaget svikter. Det er et konkurranseforhold mellom fjellrev 

og rødrev, med sistnevnte som den sterkeste. Fjellrevens evne til å tåle de harde klimatiske 

forholdene i høyfjellet er dog bedre enn rødrevens. 

 

Av de små mårdyrene opptrer røyskatten (Mustela erminea) helt opp i mellomalpin region, 

snømusa (Mustela nivalis) holder seg stort sett i lavalpin region. De er aktive hele døgnet, men 

mest i skumringen og om natta. Begge har smågnagere som hovedføde. Bestandene varierer i 

takt med smågnagersyklene. Mink (Mustela vison) har etterhvert tatt store deler av fjellet i 

bruk, vesentlig langs vann og vassdrag, helt opp i midtre deler av mellomalpin region. Til og 

med mår (Martes martes) vandrer opp fra fjellbjørkeskogen, og kan for lengre perioder holde 

til i rike vierområder i lavalpin region. 

 

Jerven (Gulo gulo) opptrer nå bare fåtallig i våre fjellområder. Dens leveområde strekker seg 

fra fjellbjørkeskogen og opp i høyalpin region. Hovednæringen er rein, selvdrept såvel som 

åtsel. Den legger ofte opp store matforråd. Ynglehiet graves ofte i store snøskavler. 

 

Gaupe (Felis lynx) går vanlig opp i fjellbjørkeskogen, unntaksvis kan den påtreffes på streif 

opp i øvre deler av lavalpin. 

 

Sykliske bestandsvariasjoner 

Karakteristisk for nordområdene er at mange vertebratbestander varierer i en 3-4 årig 

produksjonsrytme, i det vi kaller sykliske bestandsvariasjoner. Dette gjelder såvel for barskog 

som for tundra og høyfjell, men mest utpreget i de to siste. Mest iøynefallende er variasjonene 

i forekomsten av smågnagere, og særlig da lemen. Denne arten har også fått fenomenet 

oppkalt etter seg, "lemenår". Variasjonene i rypebestandene følger stort sett samme 

produksjonsrytme som smågnagerne. Med en stor produksjon av smågnagere følger også en 

økende produksjon av deres predatorer. Dette gjelder såvel mange arter ugler som rovfugl, 

samt pattedyrpredatorer som snømus, røyskatt, rødrev og fjellrev. Mange arter produserer 

faktisk bare unger i slike år, som for eksempel fjelljo (Strecorarius longicaudis), snøugle 

(Nyctea scandica), jordugle (Asio flammeus), fjellvåk (Buteo lagopus) og fjellrev (Alopex 

lagopus). Andre vertebratarter følger også samme produksjonsrytme. Det gjelder blant annet 

flere spurve- og vadefuglarter, som opptrer i større bestandstettheter i år med 

smågnagertopper. Tettheten av fugl i fjellet ser ut til å variere i en 3-4 årig syklus, i takt med 

smågnagersvingningene. I år med høye tettheter tas også marginale områder i bruk, områder 

som kan avvike fra det normale habitatvalget.  
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Generelt kan man derfor framsette påstanden om at hele økosystemet svinger i en 3-4 årig 

syklisk og synkron produksjonsrytme, med smågnagernes bestandsvariasjoner som viktigste 

synkroniserende faktor. 
 

 
Variasjonen i smågnager-, spurvefugl- og vadefuglbestandene i Finseområdet i perioden 1967 til 1989 (etter 

Østbye et al. 1989). 

 

 

Tilpasninger til høyfjellet 

Insekter og andre land-arthropoder 

Tilpasning til høyfjellet hos insekter og andre land-arthropoder er en kombinasjon av mange 

egenskaper i overensstemmelse med de enkelte artenes biologi (Sømme 1995). Dyrene må 

både kunne tåle lange vintre med lave temperaturer og kunne gjennomføre vekst og utvikling i 

de korte og kjølige somrene. 

 

Det er et slående trekk ved faunaen av land-arthropoder i høyfjellet at mange arter fører en 

beskyttet tilværelse. Mange tilbringer det meste av sitt liv som larver i vann eller jord. Voksne 

insekter holder seg ofte skjult i vegetasjonen, mellom visne planterester og under stein. 

Flygende insekter har relativt korte svermeperioder og søker ly mot vind, regn og kulde. På 

kalde, vindfylte dager ser man derfor få insekter i fjellet, men på solrike dager kan det være 

enorm aktivitet av tovinger, sommerfugler, biller og andre insekter. 

 

Leddyrene har utviklet ulike økologiske tilpasninger for å leve i høyfjellet. Under nevnes 

disse: 

 

Morfologiske egenskaper 

A. Størrelse. Mange av insektene i høyfjellet er små og vil lettere kunne søke ly under stein og 

i vegetasjonen. Flyging kan være risikabelt ved at insektene føres vekk fra sine egentlige 

habitater, og det betraktes som en tilpasning til høyfjellet at mange arter har reduserte vinger. 
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B. Pigmentering. Mørke farger, eller melanisme, er vanlig hos mange land-arthropoder i 

høyfjellet og gjør at de lettere absorberer solvarme (sml. pigmentering hos planter, f.eks. de 

svarte dekkskjellene og fruktgjemmene hos stivstarr). 

 

C. ”Solpanel”. På Finse og i andre høyfjellsområder har noen av løpebillene røde og 

gjennomskinnelige dekkvinger. De absorberer solenergi bedre enn svarte dekkvinger. 

 

Adferd 

Solenergi kan utnyttes bedre gjennom adferdsbetinget termoregulering. Dagsommerfugler 

stiller seg i bestemt positur, slik at solstrålene treffer den mørke kroppen, eller mørke felt ved 

basis av vingenes underside. Noen dagsommerfugler må ha en kroppstemperatur på +30 C før 

de flyr og er således avhengig av slik oppvarming før de kan forflytte seg. Gresshoppen 

Melanoplus frigidus utnytter også solvarme på klare dager ved å sole seg. En annen strategi 

for å utnytte solvarme kan observeres hos små fluer og andre insekter som oppsøker 

blomstenes hulspeilliknende kronblad. I blomsten sentreres solstrålene, og temperaturen kan 

der være betydelig høyere enn i omgivelsene. 

 

Forlenget livssyklus 

I de korte og kjølige somrene reduseres hastigheten av vekst og utvikling hos insekter og andre 

land-arthropoder. Mens de fleste arter i varmere strøk har én eller flere generasjoner i året, 

bruker mange høyfjellsarter to eller flere år på å gjennomføre sin livssyklus. Eksempler fra 

Hardangervidda er stankelbeinet Tipula exisa med to-årig livssyklus, og ulveedderkoppen 

Pardosa palustris med tre-årig livssyklus. 

 

Fysiologiske tilpasninger 

A. Metabolsk varme. Insektene regnes som kaldblodige, men enkelte arter med tett behåring, 

som f.eks. humler, produserer indre, metabolsk varme. Humlene flyr ved 0 C i lufta, men 

kroppstemperaturen kan være over 35 C. Store dyr har mindre varmetap enn små fordi 

forholdet overflate/volum avtar med størrelsen. Høyfjellshumlene er de største humleartene i 

Norge. 

 

B. Økt metabolisme. Hos andre insekter kan økt metabolisme være en kompensasjon for lave 

temperaturer, og gi raskere vekst og utvikling. 

 

C. Kuldetoleranse er en viktig egenskap for land-arthropoder i høyfjellet. Særlig er arter som 

overvintrer på steder med lite snødekke, f.eks. avblåste rabber, utsatt for lave temperaturer. 

Noen insekter tåler å fryse, mens andre overlever i underkjølt tilstand uten å fryse ved 

temperaturer ned til -30 og -40 C. Mange spretthaler og midd har store årsvariasjoner i evnen 

til underkjøling og tåler mest kulde midt på vinteren. Variasjonene skyldes to faktorer. Om 

høsten kvitter dyrene seg med matrester i tarmen, der det har lettere for å oppstå isdannelse 

enn andre steder i kroppen. Dertil akkumulerer mange arter glyserol eller andre 

kuldebeskyttende stoffer som øker evnen til å underkjøle. Insektene bruker rett og slett sin 

egen frostvæske! Bladbillen Chrysomela collaris er et godt eksempel. De voksne billene er 

tilpasset ekstremt vinterklima og tåler temperaturer ned til -30 C. 

 

D. Anaerob metabolisme. Både på avblåste rabber og i myrområder innesluttes mange land-

arthropoder av is om vinteren. Slike arter må klare seg med lite eller ikke noe oksygen. På 

grunn av oksygenmangel går disse over til anaerob metabolisme med melkesyre som et av 

endeproduktene. 
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Virveldyrene 

Vinteren er den vanskeligste årstida for alle dyr som holder til i fjellet. Virveldyrene har 

gjennom naturlig seleksjon utviklet tre hovedstrategier for å kunne overleve vinteren: trekk, 

hibernering og motstand. Tilpasningene kan være av atferdsmessig såvel som morfologisk og 

fysiologisk art.  

 

Trekk (migrasjon) 

Vinteren stopper næringstilgangen for mange arter, både herbivore og karnivore. For de fleste 

av disse vil løsningen være å trekke ut av systemet, slik som trekkfuglene gjør. Trekk, også 

kalt migrasjon, går gjerne over store avstander og er meget energikrevende. Dyr som ikke har 

fått lagret tilstrekkelig med energireserver gjennom sommeren og høsten vil ha store 

problemer med å kunne gjennomføre dette; en stor andel av de som legger ut på trekket dør 

underveis. Møter de i tillegg mye dårlig vær under trekket, øker dette også mortaliteten. Trekk 

er derfor ingen lett vei å unnslippe vinterproblemene på, men for mange arter er det ikke noe 

annet alternativ. 

 

Flere av de dyrene som er tilbake i vinterfjellet kan for kortere eller lengre perioder med 

ugunstige værforhold trekke ned til fjellbjørkeskogen. Dette gjelder ryper, rev og reinsdyr. Elg 

og rådyr som holder til i fjellbjørkeskogen, vil ofte trekke ned i barskogen. 

 

Hibernering 

Hibernering er en strategi hvor dyrene unngår å møte direkte alle vinterens ulike 

stressproblemer. Men noen garanti for å unngå farlige situasjoner har man heller ikke med 

denne overvintringsstrategi. Hibernering, som kan deles i vinterdvale og vintersøvn, er 

kjennetegnet ved at dyrene tilbringer vinteren i en inaktiv hviletilstand. Dvale er en dyp 

hviletilstand hvor kroppstemperaturen synker i takt med omgivelsestemperaturen. 

Av de ektoterme virveldyrene som går i dvale fins i fjellet bare frosk, hoggorm og firfisle. 

Disse oppsøker relativt frostfrie steder som vinteroppholdssted. Dersom overvintringsstedet 

blir utsatt for meget lave temperaturer, for eksempel som følge av et manglende snødekke, vil 

det kunne medføre døden for dyr som ligger inaktive uten muligheter til å kunne flytte til 

bedre beskyttede overvintringssteder. 

 

Av de endoterme virveldyrene som går i dvale vinterstid er det bare nordisk flaggermus og den 

sjeldne bjørkemus (Sicista betulina) som forekommer i fjellnære strøk. Felles for de 

varmblodige dyrene som går i dvale, er at de har lite av energi lagret i reserve til å møte 

ugunstige perioder med. Varmblodige dyr som ligger i dvale må øke kroppstemperaturen 

dersom omgivelsestemperaturen faller under en kritisk grense. Dette kan de ikke gjøre så 

mange ganger gjennom vinteren før deres sparsomme energireserver er oppbrukt. 

 

I vintersøvn synker kroppstemperaturen ubetydelig eller bare noen få grader. Den er helt 

forskjellig fra vinterdvale, og kan best sammenliknes med en dyp søvn dyret kan våkne opp 

fra tid til annen. Dyr med vintersøvn møter vinteren med rike fettreserver som de tærer på 

gjennom vinteren. Bjørnen (Ursus arctos) er det eneste varmblodige dyr i våre fjellnære strøk 

som har en virkelig vintersøvn over en lengre tid. Ekornet (Sciurus vulgaris) har riktignok en 

form for vintersøvn, men denne er meget lett og kan vare fra kortere tider av døgnet til over et 

døgn, avbrutt av aktive perioder med næringssøk. 

 

Motstand 

Den siste strategien, motstand, benyttes av de dyrene som fører et aktivt liv vinteren igjennom. 

Noen tilbringer vinteren under snøen, nede i det subnivale luftrom. Dette gjelder mindre 
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pattedyr som smågnagere og spissmus. Nede i subnivalen finner de gunstige 

overvintringsforhold når snødekket kommer over en viss tykkelse. Generelt kan vi si at i fjellet 

bør snødekket være over 60 til 100 cm for å skape et stabilt subnivalklima. Her vil 

temperaturen stort sett være konstant og ligge rundt 0 C. Fuktigheten vil også være konstant 

og ganske høy. Meget lite lys vil trenge så langt ned, og det er mørkt nede i gangene og 

vinterbolene deres. Men de lever i et stabilt og relativt beskyttet miljø. De er også i stand til å 

formere seg under snøen, i hvert fall i visse år. Helt beskyttet er de dog ikke. Tunneljegere 

som røyskatt og snømus har en kroppsform som gjør det mulig for dem å gå ned i 

smågnagernes ganger og jakte på dem der. Disse to artene jakter såvel oppe på snøen som 

nede i den. 

 

Ikke alle dyr i fjellet kan gå ned under snøen og la den beskytte seg mot vinteren. Store dyr 

som rein, rev og hare må bruke snøoverflata som sitt aktivitetsområde. Revene kan riktignok 

grave seg snøhi og søke ly der for kortere eller lengre perioder, men mesteparten av maten må 

de skaffe seg ved å jakte på overflata. Rypene lar seg enten snø ned, eller graver seg ned i 

snøen, for å søke ly. De "dokker" som vi sier, og lar snøens isolerende evne minske kroppens 

varmetap om nettene eller under harde uværsperioder. Haren kan også grave seg ned, enten i 

skikkelig "dokk" eller bare i en "halvdokk". 

 

De som kan, benytter snøen som et isolerende dekke mot lave temperaturer. Reinen kan ikke 

det, den har isteden skiftet sommerpelsen med en meget godt isolerende vinterpels som gjør 

den i stand til å tåle det som måtte komme av kulde og vind. I det hele tatt kjennetegnes de 

aktive vinterdyrene ved at de får en meget tett og godt isolerende vinterpels. Fjellreven kan for 

eksempel tåle temperaturer ned i mot -50 C før den må kople inn mekanismen for å øke 

varmeproduksjonen. 

 

Noen dyr har i tillegg en fargeforandring av pelsen, til en hvit farge om vinteren. Såvel for 

byttedyr som for predator er en hvit farge atferdsmessig en fordel i et hvitt vintermiljø. Dette 

for å unngå å stikke seg ut mot den hvite snøen med en mørk kroppsfarge. Dette gjelder 

rypene, hare, fjellrev, snømus og røyskatt. 

 

Dyr som beveger seg oppe på snøflaten kan etter bevegelsesmåten benevnes flytere eller 

styltegjengere. De første er dyr med forholdsvis brede poter og en forholdsvis lett kropp. 

Trykket per arealenhet av poteflaten blir derved lavt. Ofte vil også behåringen mellom tærne 

øke i vinterdrakt, i tillegg kan de også spile ut poten for å øke bæreflaten.  

 

Revene og haren er eksempel på flytere. Selv dyr som mesteparten av vinteren oppholder seg 

nede i subnivalen kan få en øket behåring på føttene, klørne kan også være større enn om 

sommeren. Dette gjelder for eksempel lemen, som av og til tar seg turer opp til overflaten. 

 

Styltegjengerne er tyngre dyr med lange bein. Den eneste representant for disse i vinterfjellet 

er reinen. Men den har meget brede og avrundete klover, som sammen med en tett behåring 

mellom klovene, fungerer noe i retning av truger. Reinen er den minst utpregete 

styltegjengeren av hjortedyrene våre; faktisk virker den mer som en flyter på den oftest 

vindpakkede og harde snøen i fjellet. 

 

Nesten alle fjelldyr som tilbringer vinteren i aktiv tilstand, må sommer og høst bygge opp 

tilstrekkelige fettreserver for å kunne ha noe å tære på i perioder med dårlig næringstilgang. 
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Den næringen beitedyrene klarer å finne på vinterbeitene er ikke tilstrekkelig alene til å dekke 

energibehovet, det vil hele tida trekkes veksler på opplagsnæringen. Dette gjør at de 

mulighetene de har til å lagre fettreserver sensommer og høst har den største betydning for 

vinteroverlevelsen. 

 

Ulike overlevelsesstrategier er skjematisert i figur. 

 
Overlevelsesstrategier for vinteraktive fugl og pattedyr i fjellet. Rein, rype og hare finner næring på steder der 

vinden har blåst rabbene bare.Ravn og rev eter av reinsdyrkadaver. Rype kan "dokke" nede i snøen under 

ugunstige værperioder. I det subnivale luftrom jakter spissmus etter vinteraktive invertebrater, lemen og andre 

smågnagere beiter på vegetasjonen, og en snømus er på vei ned gjennom tunnelen som en eller annen smågnager 

har gravd. Skalaen viser et eksempel på temperaturen i ulike nivåer i snødekket. Vegetasjonssonene i en 

snøleieprofil er angitt til venstre. 

 

 

Planters tilpasninger til livet i fjellet 

 

Planters omgivelser i fjellet 

Klimaet i alpine strøk er krevende med lave temperaturer om vinteren og store 

temperatursvingninger om sommeren. Kombinasjonen av 30 grader i sola midt på dagen og 

kuldegrader om natta er ikke uvanlig. Snøen virker beskyttende mot kulda om vinteren, men 

på de forblåste rabbene, vil kombinasjonen av vind og snø/is gi mekanisk slitasje og hard frost. 

Topografi og vind gjør også at rabbene akkumulerer lite jord, og tynne jordlag og mye 

avrenning gir tørkestress gjennom store deler av året. I de beskyttede snøleiene er kulda et lite 

problem om vinteren, men til gjengjeld blir vekstsesongen svært kort når plantene må smeltes 

fram av snøen før de kan begynne å vokse. Sammenliknet med lavlandet er fjellet fattig på 

både insekter og andre små og store dyr. Dette gir en utfordring for plantenes reproduksjon, 

både i forhold til pollinering av blomster og spredning av frø. For å møte disse utfordringene 

har naturlig seleksjon drevet frem diverse tilpasninger til livet i fjellet. I dette kapittelet tar vi 

for oss noen av dem.  
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Vinteroverlevelse 

Frostherdighet er ikke spesielt for fjellplanter, men er særlig viktig i alpine strøk. Plantene 

beskytter seg mot frost ved å øke konsentrasjonen av diverse sukkerstoffer i cellene eller ved å 

produsere proteiner som legger seg rundt små iskrystaller slik at disse ikke vokser og danner 

hull i cellemembran/-vegg. Snøleieplanter er ikke like avhengige av slike mekanismer, da de 

er beskyttet mot kulda av tjukke snølag.  

 

Snøslitasje og uttørking er av de viktigste årsakene til vinterskader hos fjellplanter. Særlig 

toppskudd er utsatte. Aktiv beskyttelse som knoppskjell er ikke spesielt vanlig i fjellet, men 

passiv beskyttelse ses derimot ofte. Denne formen for beskyttelse kan innebære og la gamle 

blader bli hengende som isolasjon for nye skudd, slik vi kan observere hos myrtevier (Salix 

myrsinites). En annen beskyttelsesmekanisme er tett vekst. Matte-, tue- og rosettvekst er svært 

vanlig i fjellet og kan sees blant annet hos fjellsmelle (Silene acaulis; tue-), rødsildre 

(Saxifraga oppositifolia; matte-) og ymse rublom (Draba spp.; rosettvekst). 
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Sommeroverlevelse 

Alpine somre kan også være utfordrende for fjellplanter. Temperaturen er ofte under 0 °C om 

nettene, så en viss frosttoleranse er nødvendig. Snøleieplantene må i tillegg tåle svært korte 

vekstsesonger. I tillegg er det langt færre insekter i fjellet enn i lavlandet, noe som minsker 

antall tilgjengelige pollinatorer og spredningsagenter. 

 

Faren for frost kompenseres ofte med en økt konsentrasjon av fotosynteseprodukter, som 

senker frysepunktet i cellene. Tue- og mattevekst vil i tillegg gjøre at kun små deler av planta 

er direkte utsatt for frost, resten er isolert. Om sommeren er særlig de reproduktive delene av 

plantene utsatt. Derfor har fjellplanter gjerne utviklet en ekstra beskyttelse for fruktknuter og 

pollenbærere. Ofte har fjellplanter mer pigmentering enn sine lavlandsslektninger, da 

pigmentene øker absorbsjonen av lys (og dermed varme). For eksempel har sotstarr (Carex 

atrofusca) sterkt pigmenterte dekkskjell som beskytter fruktemnene. Behåring er en annen 

tilpasning som isolerer mot kulda. Polarvier (Salix polaris) har tett behårede frukter. Disse er 

dermed beskyttet ved at hårene holder på varmen mot vindens effektive temperatursenkning. 

En tredje vanlig tilpasning er å ha blomster formet som hulspeil eller parabolantenner. 

Kronbladene leder da varmen mot sentrum der fruktemnene befinner seg. Dette kan sees hos 

for eksempel fjellvalmue (Papaver radicatum), reinrose (Dryas octopetala) og issoleie 

(Ranunculus glacialis). Plantenes metabolisme har en optimaltemperatur. For fjellplantene er 

denne gjerne lavere enn for lavlandsplanter. Fotosyntesen hos fjellplanter er optimalisert for 

lavere temperaturer.  
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Den korte vekstsesongen som særlig snøleieplanter utsettes for, må kompenseres for med en 

rask start om våren. Derfor er det vanlig at fjellplanter har underjordiske lagringsorganer som 

jordstengler eller knoller som hos diverse arter av sildre (f. eks. bekkesildre; Saxifraga 

rivularis). En annen mekanisme er å beholde bladene over vinteren. Mange lyngarter er 

eviggrønne og dermed klare til å starte fotosyntesen med én gang snøen forsvinner. En rask 

start kan også sikres gjennom aperiodisk vekst (at plantene ikke stopper å vokse om vinteren) 

eller å la knoppene overvintre i sene stadier. Vegetativ tilvekst via for eksempel utløpere og 

jordstengler er svært vanlig i fjellfloraen. Denne gjør at plantene kan klore seg fast og vokse i 

påvente av en gunstig sesong. Når denne kommer, er plantene godt forberedt for rask 

frøsetting. Reproduksjonen må starte tidlig i vekstsesongen hvis frøene skal ha tid til å modnes 

før vinteren. I tillegg til vegetativ tilvekst som sikrer fotosynteseprodukter, er det derfor vanlig 

å ha blomsteranlegg for flere sesonger. Hos issoleie (Ranunculus glacialis) er det observert 

opp til tre generasjoner knoppanlegg til stede på én gang.  
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Pollinering 

Mangelen på pollinatorer reduserer sjansen for krysspollinering av planteindivider. 

Tilpasninger som sikrer krysspollinering (som protandri, heterostyli og selvinkompabilitet) er 

derfor langt mindre vanlig i fjellfloraen enn blant lavlandsplanter, mens selvpollinering og 

vegetativ formering er mer vanlig.  

 

Insektpollinering er mindre hyppig i fjellet enn i lavlandet, og de plantene som har 

insektspollinering har typisk store blomster som fjellvalmue (Papaver radicatum), reinrose 

(Dryas octopetala) og issoleie (Ranunculus glacialis), sterke farger som snøsøte (Gentiana 

nivalis), fjellfiol (Viola biflora) og gulsildre (Saxifraga aizoides), og/eller store mengder av 

blomster som bergfrue (Saxifraga cotyledon), fjellsmelle (Silene acaulis) og rosenrot 

(Rhodiola rosea) for lettere å tiltrekke seg de få insektene som er. Hulspeilblomster som øker 

temperaturen i sentrum av blomstene er også attraktive for insekter på grunn av varmen. 

Effekten økes ytterligere ved at hulspeilblomster gjerne er kombinert med heliotropisme; at 

blomstene alltid vendes mot sola. Dette kan blant annet observeres hos reinrose (Dryas 

octopetala) og fjellvalmue (Papaver radicatum).  

 

Vinden er ikke en mangelvare i fjellet, og vindpollinerte arter er derfor dominerende i 

vegetasjonen. Typisk vegetasjonsformende vindpollinerte planter er dvergbjørk (Betula nana), 

einer (Juniperus communis), og alle graminidene. 

 

Fordi sjansen for insektspollinering er mindre i fjellet, har mange fjellplanter evne til 

selvpollinering. Uteblir kryssingen, kan plantene dermed likevel sikre seg avkom, selv om 

dette også innebærer en fare for innavl. Så lenge det skjer en krysning en gang i blant, vil 

imidlertid ikke innavlsdepresjonen overskygge fordelen ved selvpollinering. I tillegg vil en 

lengre periode med innavl kunne fjerne ødeleggende resessive alleler fra populasjonen. 

Selvpollinering er vanlig hos mange sildrearter (Saxifraga spp.), fjellarver (Cerastium spp.), 

korsblomster (Brassicaceae) og andre. Reinrose (Dryas octopetala) er en såkalt "mixed mater" 

der fruktemner og pollenbærere i første omgang er separert i påvente av insektbesøk. Mot 

slutten av blomstringa legger pollenbærerne seg over arrene, slik at de fruktemnene som ikke 

allerede er befruktet, blir selvpollinert. Det samme systemet finnes hos rublom (Draba sp.). 
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Vegetativ formering 

Reproduksjonssuksess kan også sikres gjennom vegetativ formering. Denne mest ekstreme 

formen for innavl møter de samme utfordringene som selvpollinering når det gjelder 

innavlsdepresjon. Problemet kan møtes ved en sjelden befruktning.  

 

Det finnes mange former for vegetativ reproduksjon. Hos for eksempel fjellrapp (Poa alpina), 

løvetenner (Taraxacum spp.) og marikåpe (Alchemilla spp.) dannes det frø fra frøemnene selv 

om de ikke er blitt befruktet. Denne mekanismen som kalles apomiksis, er særlig velegnet for 

produksjon av mange frø, og er derfor vanlig blant pionérarter som koloniserer ny jord. En 

annen mekanisme som er typisk for pionérarter, er vivipari. Vivparus betyr som føder levende 

unger, og navnet kommer av at yngleknoppene ofte begynner å spire før de forlater morplanta. 

Mekanismen er vanlig hos gras som fjellbunke (Deschampsia alpina), geitsvingel (Festuca 

vivipara) og fjellrapp (Poa alpina), og andre planter som knoppsildre (Saxifraga cernua), 

harerug (Bistorta vivipara) og fjell-lusegras (Huperzia appressa).  

 

Den vegetative tilveksten som er omtalt tidligere (jordstengler og utløpere) kan også fungere 

som vegetativ reproduksjon ved at bindeleddet mellom morplante og avkom smuldrer bort, 

slik at avkommet fungerer som et eget individ.  

 

 

 
 

 

Spredning 

De fleste fjellplanter har ingen spesielle spredningstilpasninger. Diasporene 

(=spredningsenhetene) er ofte relativt store og klumpete og dermed dårlig tilpasset 
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vindspredning, men heller ikke kjøttfulle eller på annen måte tilpasset dyrespredning. Det 

store flertallet av diasporene spres derfor helt tilfeldig.  

 

Det begrensede dyrelivet i fjellet gjør at det ikke er mange spredningsagenter tilstede for 

dyrespredning av plantene. De få som er tilpasset dyrespredning, har gjerne kjøttfulle frukter 

tilpasset endozookori som molte (Rubus chamaemorus), rypebær (Arcostaphylos alpinus) og 

krekling (Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum).  

 

Vindspredning er vanligere enn dyrespredning, men blant fjellplantene er det egentlig få arter 

som har spesielle tilpasninger til vindspredning. Noen er det i midlertid. Vindballisme er 

kanskje den vanligste tilpasningen i fjellfloraen. Mekanismen består i at fruktstengelen og 

selve frukta strekkes og blir stiv i løpet av frøenes modningstid. Frøene/diasporene er gjerne 

tunge og glatte. Når frøene er klare, åpnes frukta, og frøene slynges ut når stengelen vaier i 

vinden. Mekanismen er vanlig hos blant annet lyngfamilien (Ericaceae), sildrefamilien 

(Saxifragaceae), nellikfamilien (Caryophyllaceae). Hårete frukter eller frø er heller ikke 

uvanlig. Hårene gir diasporene store overflater i forhold til vekt, og de bæres dermed lettere av 

vinden. Tilpasningen er særlig vanlig hos vier (Salix spp.) og myrull (Eriophorum spp.). 

Vingete frukter og frø (vingene har samme funksjon som hårene) finnes også, men er 

sjeldnere. Eksempler er dvergbjørk (Betula nana) og fjellsyre (Oxyria digyna). Yngleknopper 

fungerer gjerne som markløpere; de rulles over snø- og grusflater ved hjelp av vinden. Harerug 

(Bistorta vivipara) sprer yngleknoppene sine slik. Noen arter har små, lette frø som lett fyker 

av gårde med vinden, blant annet orkideene våre (Orchidaceae). 
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Sopp i fjellet 

Soppfloraen (fungaen) forandrer seg over skoggrensa, og flere nye arter spesielle for høyfjellet 

opptrer. Imidlertid er mange av lavlandsartene fortsatt ganske vanlige i den lavalpine regionen. 

Noen arter, slik som blek flathatt (Collybia dryophila) og vanlig lakssopp (Laccaria laccata), 

er ubikvistiske, dvs. like vanlige overalt i både lavland og høyfjell. Videre opptrer noen 

arktisk-alpine sopper i lavlandet, spesielt langs vestkysten (lave sommertemperaturer), f.eks. 

de lavdannende stilksporesoppene i slekta navlesopp (Lichenomphalina). Av ikke-licheniserte 

sopp i fjellet kan vi nevne noen av de aller vanligste og iøynefallende artisk-alpine artene på 

Finse, alle er hattsopper: fjellslørsopp (Cortinarius alpinus), reinroseslørsopp (C. subtorvus), 

fjellfluesopp (Amanita nivalis), fjellkremle (Russula nana), skarp vierkremle (R. norvegica) og 

snøleiesildekremle (R. chamitae). På ustabil mark, ofte i polygonmark og andre steder med 

jordflyting, opptrer safranlav (Solorina crocea) i store mengder (f.eks. nær Blåisen), eller i 

stier, på vegkanter og steder med jordflytning. Denne lever i symbiose med blågrønnbakterier 

som kan fiksere N2 fra atmosfæren og er derfor en viktig kilde for nitrogen i pionérmarka. 

Safranlav kan også gå inn i musøresnøleiene. Saltlav-artene (Stereocaulon spp.) er vanlige på 

steder med sterk slitasje, f.eks. vind, tråkk (ved stier ol.) eller overbeiting av rein. 

 

Produksjon av store fruktlegemer kan være en utfordring for arktiske og alpine sopp. 

Næringstilgangen er ofte begrenset siden det organiske laget i jordsmonnet er tynnere og 

eventuelle mycorrhizapartnere har lavere produksjon enn i lavlandet (forklart i kapitlet over). 

Mye av soppfloraen består av arter som ikke produserer fruktlegemer, eller som danner veldig 

små stukturer for å spre sine sporer. 

 

Migrasjon er åpenbart ikke noe alternativ for alpine sopp. Derfor vil tilpasningene bestå i ulike 

grader av motstand eller hibernering. Hibernering for en sopp vil kunne være å lage sporer 

som er mer motstandsdyktige mot miljøet enn hyfene og som overlever vinteren. Sporene må 

da spire og rekoloniser hver vår. 

 

Motstand kan oppnås på ulik vis. Sopp er avhengig av å leve i et fuktig habitat på grunn av at 

de har ekstern fordøyelse og må skille ut enzymer fra hyfene for å kunne ta opp 

næringsstoffer. På grunn av dette er de nødt til ikke bare å kontrollere frost innenfor sine egne 

celler, men også i sine omgivelser. Dette skjer ved at soppen skiller ut proteiner som 

forhindrer at vannet krystalliserer seg. 

 

Tørke er også en vanlig stressfaktor for sopp i fjellet. Det er derfor nødvendig med 

mekanismer som opprettholder turgortrykk og som beskytter membraner. Trehalose er et 

disakkarid av to alfa-glukoser som viser seg å opptre i økt mengde i alpine sopp. Sopp har i 

likhet med dyrene glykogen som opplagsnæring, men forsøk på blant annet reddiksopper 

(Hebeloma) har vist at sopp som utsettes for kuldestress akkumulerer store mengder trehalose 

istedet. Dette sukkeret er med på å stabilisere cytosol og membraner under tørke. Økt 

produksjon av glyserol og mannitol hjelper også på å opprettholde turgortrykk og gir et stabilt 

miljø for enzymaktivitet. 

 

Det er også vist at alpine sopp kan ha kuldetilpasset enzymaktivitet. Eksperimenter på 

reddiksopper (Hebeloma) har vist økning i fosfataseaktivitet med synkende temperatur. 

Reddiksopper er vanlige ektomykorrhizasopper i fjellet og en slik tilpasning vil gi soppen god 

evne til å ta opp fosfationer. 

 

Cellemembraner vil også bli sterkt påvirket av kulde. Fosfolipider er hovedbestanddeler i 

membraner og vil stivne ved lave temperaturer. Dette kan motvirkes ved å øke andelen 
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umettede fettsyrer. En slik umettetfettsyre som man har funnet i kuldetolerant sopp er 

stearidonsyre. Samtidig vil man kunne observere en nedgang i andelen ergosterol i 

membranene. Til et nivå der det nesten ikke er målbart. Ergosterol er soppenes svar på dyrenes 

kolesterol og bidrar til å gjøre membraner stivere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Hardangervidda-soppen" 

I 1969 kjørte den sveitsiske kjemikeren, Dr. Hans Peter Frey, over Hardangervidda. Et sted var 

utsynet spesielt vakkert, og han stoppet for å knipse et bilde. Samtidig tok han en jordprøve. 

Tilbake på arbeidsplassen, Sandoz i Basel, ble soppene i prøvene isolert og brakt i renkultur. I 

ei av agarskålene vokste det opp en art som seinere ble beskrevet som Tolypocladium inflatum 

(syklosporinsopp) (en sekksporesopp). Laboratoriesjefen, Borel, og hans medarbeidere fant at 

soppen produserte et stoff som reagerte sterkt i immunitetsprøver utført på blodserum. Stoffet 

som fikk navnet syklosporin A, hemmer spesielt T-cellene, men har i motsetning til tidligere 

kjente immunitetsdempende stoff ingen alvorlige bivirkninger. Siden 1983 har det vært brukt 

ved organtransplanteriger (hjerte, nyrer, lever, bukspyttkjertel, beinmarg) og blodoverføringer 

med stort hell for pasientene. For å produsere syklosporin A dyrkes soppen i store kar. Det tar 

nesten ei uke å utvinne et par gram fra 1000 liter medium. Og det er fortsatt "avleggere" av 

soppen fra den opprinnelige jordprøven fra Hardangervidda som brukes. — Naturen har store 

muligheter, bare vi leter på de rette stedene, beholder vår nysgjerrighet og bevarer mangfoldet 

på kloden for nye generasjoner. Den ørlille soppen fra Hardangervidda kan være grei å ha i 

tankene når ropene om nødvendigheten av å utbygge urørt natur og den manglende 

nytteverdien av å studere "unyttige" ting som lemen, midd og muggsopp lyder som høyest! 

Til venstre: Stearidonsyre. Til høyre: Ergosterol 

Reddiksopp (Hebeloma) 
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Menneskets utnytelse av Hardangervidda 

Jakt 

For ca. 9000 år siden ble vidda isfri. Siden reinen fulgte iskanten etter som den dro seg tilbake, 

kan vi regne med at reinen bebodde vidda på denne tida. Det heter også at så lenge det er rein 

på vidda, så lenge har det også vært folk der. 

 

De eldste boplassene på vidda er Sumtangen ved Finsbergvann og Finseøya (8500-8000 år 

siden). På denne tida regner man med at det på vidda var bare 4-5 boplasser i bruk samtidig. 

Hver boplass inneholdt 2-3 familier. Største ressurs som ble utnyttet på denne tida var rein. 

Årsaken til at reinen ble beskattet så kraftig skyldes at den var lett å jage og forekom i store 

flokker som benyttet faste trekkruter. Reinen ga også folket det de trengte for å klare seg, mat, 

klær og redskap. Jaktmetoden som ble benyttet var sannsynligvis en enkel form for drivfangst. 

For å variere kosten litt, har dette jegerfolket også båret fisk inn til forskjellige fjellvann. Dette 

vises ved at man har funnet ørretbein ved de gamle boplassene. 

 

Jegerfolket var stadig på flyttefot og besto oftest av smågrupper på 3-6 personer. Redskapene 

som ble benyttet var av stein og bein. På vidda er det funnet forholdsvis få flintrester, men 

mye kvarts og bergkrystall-redskaper. Dette viser at de benyttet de bergartene som var 

tilgjengelige i området. Kvarts og bergkrystall har mange av de samme egenskapene som flint. 

Selv om det ikke er fullt så hardt materiale, er det en utmerket erstatning. 

 

Når folketallet vokste, vokste også behovet for kjøtt. Flere folk og større kjøttbehov førte 

sannsynligvis til utbygging av større fangstanlegg. Disse anleggene krevde mange jegere, men 

ga også rikt utbytte. Man regner med at drivfangstanleggene ble bygd for ca. 1500 år siden og 

varte helt opp til svartedauden (1349). Samtidig med drivfangsten drev man sannsynligvis 

også med jakt ved hjelp av dyregraver. Når så drivfangsten ble umuliggjort på grunn av få 

folk, ble det dyregravene som overtok. Dyregravenes betydning vises ved at de er nevnt i 

Magnus Lagabøters landlov fra 1274. Flere steder var denne jaktformen i bruk helt fram til 

1700-tallet. På denne tida ble reinjakten begrenset ved lov. Reinstammen var så liten at den ble 

fredet i 1730. Nedgangen i reinstammen skyldtes mye at man på 1600-tallet tok i bruk 

skytevåpen. Reinjakt er også i dag en betydelig ressurs som bringer store kjøttmengder ned fra 

fjellet. Det ble i 1983-84-85 gjennomsnittlig fraktet ut ca. 7000 reinsdyr i året, dette tilsvarer 

ca. 200 tonn kjøtt. Ved siden av reinjakt blir det også høstet store mengder rype og fisk. I 

jaktåret 1983-84 ble det felt ca. 630000 ryper i Norge. 

Seterdrift 

For ca. 5000 år siden begynte et begrenset husdyrhold å gjøre seg gjeldende her i landet. Først 

i lavlandet, men det spredde seg også til folkene som utnyttet vidda. Buskapen til disse folkene 

var ikke større enn at den kunne være med på de stadige forflytningene. 

 

Vi vet at alt for 4000 år siden hadde folk med seg husdyra til fjells, og sannsynligvis har 

fjellbeitene vært utnyttet helt siden denne tida. I begynnelsen var nok utnyttelsen liten, men 

etter som folketallet økte, ble også fjellbeitene mer betydningsfulle. Fra 1300-tallet er det 

beskrevet tretter om beiteretter og stølsveier. Størst utnyttelse av fjellbeitene hadde vi på 1800-

tallet. På slutten av 1700-tallet ble Finseområdet benyttet til setring av folk fra Osa i Ulvik. 

Det tok hele to dager å få husdyra hit opp. Utvandringen til Amerika førte til at folketallet her i 

landet sank og setringen trakk seg igjen ned mot bygdene. På Finse var det setring helt fram til 

1959. 
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Korndyrking ser ut til å komme i bruk for ca. 4000 år siden. Også her var det først og fremst i 

lavlandet at jordbruket startet. Husdyrhold og korndyrking førte til mer permanente boplasser, 

noe som også påvirket bruken av vidda. Man regner med at overgangen fra ikke fast bopel til 

fast bopel skjedde i perioden 5000 til 2500 år siden. Overgangen til bondelivet gjorde også sitt 

til at familiegruppene vokste. 

Jernutvinning 

Når kunnskapen om utvinning og bruken av jern kom, ble det fart i utformingen av forskjellige 

og adskillig mer effektive redskaper. Felling av trær til husbygging, redskaper til å bearbeide 

jorda med, båtbygging osv. Kjennskapen til jernet regner en med kom for ca. 2500 år siden, 

men større jernvinning skjedde først seinere. Utnyttelsen av myrmalm på vidda skjedde i stor 

målestokk, blant annet ved Møsvatn i Rauland og ved Instestølen ved Vøringsfossen. Rundt 

Møsvatn ligger ca. 1400 jernvinningsplasser. Plassene ligger i bjørkebeltet fordi man var 

avhengig av trekull for å smelte ut jernet. Utvinningen av jern i dette området har 

sannsynligvis foregått fra 1500 til 800 år siden. I dette området har det i samme periode også 

blitt drevet storstilt jakt på rein, noe som store beinhauger bevitner. 

Ferdsel 

Ferdsel på vidda er like gammel som steinalderjegeren, men noe større trafikk og faste 

ferdselsruter (sleper) startet nok ikke før vi fikk mer permanente boplasser og fast setring. 

Faste veier mellom Øst- og Vestlandet ser ut til å oppstå rundt folkevandringstida og var i fast 

bruk på 5-600 tallet. Seinere har deler av disse slepene blitt utbedret og nye veier er blitt 

dannet. 

Industrisamfunnet 

Fra 1800 og fram til i dag har det skjedd store forandringer her i landet. Fra jordbruk, 

skogbruk og fiske, til industri og servicenæringer. Moderne industris inntog på vidda hadde 

sitt største gjennombrudd ved utnyttelsen av vannkraft til elektrisitet. Denne utnyttelsen startet 

rundt 1900 og eter seg den dag i dag lenger og lenger inn på vidda. Med utbygging av veinett 

som førte til lettere adkomst til vidda, gjorde også turismen sitt inntog. I 1868 ble Den Norske 

Turistforening dannet. Denne foreningen lagde merkede stier rundt om på vidda og bygde opp 

overnattingssteder. Når så Bergensbanen ble åpnet i 1909, ble det en kraftig økning i turismen 

i dette området. Økt turisme fører også til oppblomstring av hoteller og større utbygging av 

f.eks. alpinanlegg som ofte fører til dannelse av hyttebyer. 

 

Haugastøl - Finseområdet 

Området ligger i nordenden av Hardangervidda. Dette er det sørligste, større fjellplatå på den 

nordlige halvkule og er av den grunnen svært verneverdig. Mange organismer har sin 

sørgrense her. Store deler av fjellplatået, i alt ca. 9000 km², ligger over skoggrensa. Haugastøl 

(jernbanestasjonen, 988 m o.h.) ligger imidlertid nede i bjørkeskogen (nordboreal/subalpin 

sone), mens Finse (jernbanestasjonen 1222 m o.h.) befinner seg godt over skoggrensa i 

lavalpin sone. 

Geologi 

De lavere deler av Hardangervidda består av fattig berggrunn, vesentlig granitt og gneiss, mer 

enn 600 millioner år gamle. Det er rester av et gammelt fjellandskap, som etterhvert ble 

erodert av naturkreftene til et peneplan (dvs. et buktende, flatt landskap). På Finse kan vi se 

rester av dette peneplanet som ei hylle i fjellet i Finsenutene og Jomfrunut. Peneplanet lå ikke 
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særlig høyt over havet, og da det for 500 millioner år siden inntraff store omveltninger i 

jordskorpa, sank det under havets nivå. Gjennom periodene kambrium, ordovisium og silur ble 

det avsatt store mengder sedimenter over de gamle bergartene. Dette vedvarte til for ca. 300 

millioner år siden. Da inntraff voldsomme omveltninger i jordskorpa (den caledonske 

fjellkjedefoldningen), og store stykker av det gamle grunnfjellet ble løftet opp og delvis 

skjøvet inn over sedimentene. Dette overskjøvete grunnfjellet betegnes som et skyvedekke. 

Sedimentbergartene ble kraftig sammenpresset og foldet, og så sterkt omdannet at man sjelden 

finner fossiler i dem. De omdannete sedimentene finner vi som to typer av fyllitt; en mørk type 

nederst, og en lysere, mer kalkholdig øverst. På Hardangerjøkulen og Hallingskarvet ligger et 

lag av skyvedekket på toppen, mens på de andre toppene nærmest Finse er de øvre lagene av 

fyllitt. Ved Haugastøl er berggrunnen fattig, og består av gammelt grunnfjell. Langs 

vannsigene blir næring fra rikere dalsider (fyllitt) lengre oppe fraktet nedover. De samme 

forhold gjør seg gjeldende i bunnen av Finsedalen (figur). 

Særlig på nordsida av dalen ved Finse er tykkelsen av de rike fyllittlagene ganske store. De gir 

et godt næringsgrunnlag for plantelivet, som er rikere på nordsida enn på sørsida av  

dalen. 

 

Geologisk snitt gjennom Finsedalen. Finsevatnet i dalbunnen hviler på de gamle bergartene; 

granitt og gneiss (prikket på figuren). Høyere oppe ligger lagene av fyllitt (bølgelinjer), delt i 

et mørkt nedre og noe lysere øvre lag. Lagene av fyllitt er tynnest på sørsida av dalen, hvor 

peneplanet er erodert ned til en hylle. Over fyllittlagene ligger skyvedekket av de gamle 

bergartene (prikket) på Hardangerjøkulen i sør og på Hallingskarvet i nord. 

Klima 

I Norge kommer det meste av nedbøren vest for vannskillet, fordi framherskende vindretning 

er vestlig til sørvestlig. Dette bringer mye fuktig luft inn fra havet. Det setter i høyeste grad sitt 

preg på Finseområdet. De nærmeste værstasjonene er Haugastøl og Finse. Haugastøl ligger i 

fjell-bjørkeskogen øst for Finseområdet, 988 m o.h. Den gamle værstasjonen i området Slirå 

som lå på 1300 m o.h., ca. 5 km vest for Finse målte gjennomsnittlig årsnedbør på 1006 mm, 

mens Finse har 990 mm. Det viser at jo lengre øst vi kommer for Vestlandsfjellene, jo større 

blir virkningen av regnskyggen fra dem. Enda mer markert regnskygge er det på Haugastøl 

hvor nedbøren bare er 669 mm. 

 

Hardangerjøkulen gir en ekstra kjøleeffekt i Finseområdet. Mens gjennomsnittlig 

middeltemperatur for juli er 10,7 C på Haugastøl, er den bare 7,0 C på Finse. Om vinteren er 

det små forskjeller i temperatur. Gjennomsnittlig middeltemperatur for årets kaldeste måned, 

januar, er på Haugastøl -9,6 C, og på Finse -10,1 C. Den midlere gjennomsnittlige 

 
 



 

 

      

 

145 

årstemperatur er -0,1 C på Haugastøl og -2,1 C på Finse. Dette er 0,2 C lavere enn 

høydeforskjellen mellom stasjonene skulle tilsi rent meteorologisk. 

 

Spesielt den lave sommertemperaturen på Finse fører til mye tåke og mange dager med 

skydekke og nedbør. Gjennomsnittlig er det 210 dager i året med nedbør. Både lave 

temperaturer og mye skyer fører til liten fordampning i området, og dermed er det også få 

virkelig tørre biotoper på Finse. Selv det grunneste jordsmonn får sjelden anledning til å tørke 

helt ut. Hardangerjøkulen setter sitt preg på området på sørsida av dalen. Sand og slam fra 

breen føres med bekker og elver, og avleires nede i dalbunnen som sedimentasjonsflater, som 

f.eks. Finsefetene. 
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MIKROORGANISMENES ØKOLOGISK BETYDNING 
 

Mikroorganismes arts- og nisjediversitet er enorm, og vi finner dem som blågrønnbakterier og 

eukaryote mikroorganismer som alger, protozoer og sopp. Disse spiller en svært sentral rolle i 

utvinning og resirkulering av næringsstoffer. Mikroorganismer har ulike næringskilder. Noen 

av mikroorganismene har lys som næringskilde, de fotosyntetiserer og kalles fotoautotrofe. 

Noen mikroorganismer fungerer som nedbrytere, kjemoheterotrofe og fotoheterotrofe, og noen 

mikroorganismer har inorganiske næringskrav og disse kaller man kjemolitotrofe. Mange 

mikroorganismer lever i symbiose med planter.  

 

I de fleste områder spiller mikroorganismene en viktig rolle som nedbrytere, og frigir næring 

fra dødt organisk materiale. I tillegg bidrar mikrobene gjennom å skape bevegelse i jorda, som 

danner flere porer, hvilket gjør at vann og gass penetrerer lenger ned i jordlagene. I alpine 

områder rundt isbreen er mikrobe samfunnet bygget opp av nitratreduserende og sulfat 

reduserende bakterier, metanogene bakterier, og blågrønnbakterier eller sopp i symbiose med 

planter eller frittlevende. I enkelte jernrike områder finner man jernoksiderende og 

jernreduserende bakterier. Man tenker seg ofte at områder hvor isen nettopp har trukket seg 

tilbake er helt ukolonisert, men dette er ikke tilfelle. Mikroorganismene har kolonisert områder 

under og inne i isbreen, og man finner ca. 108 celler i finkornet forvitrer stein rundt breen, og 

ca. 106 celler pr ml smeltevann fra breen. Mange av mikroorganismer i fjellet er spesielt 

tilpasset kalde habitater, ved at de for eksempel har kuldeaktive enzymer og antifrysproteiner.  

 

Nitrogen 

 

 
Nitrogen er essensielt for bygging av proteiner og nukleinsyrer. Planter og dyr kan bare hente 

nitrogen fra nitrat (NO3
+
). Fiksering av atmosfærisk nitrogen (N2) utføres hovedsakelig av 

blågrønnbakterier (Cyanobacteria). I fuktig jord ved Blåisen på Finse, lever blågrønnbakterier 

som kan fiksere opptil 900 mg nitrogen pr. m
2
 pr. år.  
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Nedbrytende mikroorganismer sørger for frigjøring av nitrogen og fosfor fra dødt vev. Den 

økte nitrogentilførselen i fjellet de siste årene regnes som den største forurensningsfaktoren fra 

ammonium og nitrater i luft i dette habitatet. Både nitrat og ammonium fungerer som gjødsel 

når det blir tatt opp av planter og dyr, men dette er ikke tilfelle når stoffene er i overskudd. De 

blir da forurensningsagenter, og bidrar til forsuring. Store deler av fjellområdene har en langt 

større tilførsel av N enn tålegrensene som er satt, og denne tilførselen er antatt å ha en effekt 

på vegetasjonen i form av fremvekst av gress, og tilbakegang av moser og lav. I tillegg vet vi 

lite om effekten av økt N på dyr. 

 

Jern 

Jern er det sjette mest vanlige av grunnstoffene, og svært viktig for de fleste levende 

organismer. Jern inngår i proteiner som balanserer redoksreaksjoner og frakter oksygen rundt i 

organismen, hos pattedyr er dette hemoglobin. 

Enkelte tider, særlig i snøsmeltingen på forsommeren, er store deler av vannet, den våte jorda 

og snøen (f.eks. på Finsefetene) dekket av et rustrødt lag. Dette skyldes jernoksiderende 

bakterier som er kjemolithotrofe. De får energi av å oksidere toverdig jern, Fe(II) til treverdig 

jern Fe(III): 

 

4 Fe
2+

 + 4 H
+
 + O2 = 4 Fe

3+
 + 2 H2O 

 

Siden bakteriene er avhengig av O2, lever de i vannskorpa. Den oljeaktige hinnen på vannet og 

den rødbrune bunnfallet skyldes utfelling av treverdige jernoksider, Fe(III)-oksider. Dette gir i 

sin tur myrmalm, råstoffet for jernvinningen i jernalderen. 

Det finnes også jernreduserende bakterier. Disse lever utelukkende i anaerobe miljøer og 

reduserer treverdig jern, Fe(III) til toverdig jern Fe(II). 

 

Eksempler på jern oksiderende bakterier er Gallionella ferruginea og Nevskia sp. Thiobacillus 

sp og Leptotrix sp. 

 

1   2  

Metan 

Metan CH4 er en luktfri, klar og sterkt brennbar gass, som kommer fra menneskelig aktivitet, 

primært landbruk. Denne gassen er en av de mest ”aggressive” av drivhusgassene, opptil 22 

ganger mer effektiv enn CO2, og er antatt å bidra signifikant til global oppvarming. Metangass 

Fig 1: Scanning elektronmikroskop bilder av 1. Gallionella ferruginea (spiralformet) og Leptotrix 

sp. (rørformet) og 2. Leptotrix sp. omgitt av avfallsprodukter Fe2
+
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produseres også som avfallstoffer fra mikroorganismer som lever i anaerobe miljø i 

bunnsedimenter på hav og i innsjøer, i myrer og på oversvømte marker, hvor oksygen 

tilførselen er minimal. Disse organismene ”puster” karbon i stedet for oksygen: 

 

4H2 + H
+
 + HCO3

-
 = CH4 + 3H2O 

 

Mikroorganismene er også svært vanlige i pattedyrs fordøyelses system.  

Man kan se metangass i bobler under tynne islag på innsjøer om vinteren. Man kaller disse 

organismene metanogene bakterier og alle metanogener er i domenet Archaea. 

Eksempler på metanogene bakterier er. Methanobacterium, Methanococcus og 

Methanogenium 

 

Svovel 

Svovel er et grunnstoff som fines primært i jordskorpa og havbunn, og dette stoffet inngår i 

bygging av aminosyren cystein, og dermed i ulike proteiner. 

Man kan lukte mikroorganismene som bruker svovel som energikilde på den karakteristiske 

“råtten-egg” lukten av hydrogensulfid H2S som disse organismene produserer som 

avfallsstoff: 

 

SO4
2-

 + 10 H = H2S + 4 H2O  

 

Sulfat reduserende bakterier lever hovedsakelig i anaerobe miljøer i marine sedimenter, og 

andre svært fuktige miljøer, og bryter ned cellulose rikt materiale. 

 

Nitrogenfiksering og planter 

Mange planter lever i ulike symbioser med nitrogen fikserende bakterier. Medlemmer av 

erteplantefamilien, Fabaceae, er et eksempel på dette. Denne familien er ikke godt 

representert på Hardangervidda, og den eneste representanten er setermjelt (Astragalus 

alpinus). 

Plantene innen denne familien er i symbiose med mikroorganismen Rhizobia, som lever inne i 

plantevevet i spesialiserte oppsvulmede rotknoller. Dette mutualistiske forholdet mellom 

artene gir begge økt fitness; planten i form av tilgang til nitrogen, og cyanobakterien i form av 

trygge omgivelser. Rhizobia er helt avhengig av en vert ettersom den ikke kan fiksere nitrogen 

dersom den fritt i jorda 

Andre plantefamilier lever også i symbioser med nitrogenfikserende mikroorganismer. Disse 

actinorhiza-formende plantene er økologisk sett karakterisert som pionereplanter, og er svært 

viktige i forhold til å preparere/lage jordsmonn, og dermed tilrettelegge for andre planter. 

Blant disse plantene finner man for eksempel svartor, Alnus glutinosa og reinrose, Dryas 

octopetala. Liksom erteplantene danner actinorhiza-formende planter spesialiserte rotknoller 

hvor de huser cyanobakterien Frankia. 

Symbioser mellom planter og nitrogenfikserende cyanobakterier er eksempler på 

endosymbiose som karakteriseres ved at den ene symbionten lever inni vevet til den andre. 

Endosymbionten kan enten leve inni selve cellen, eller mellom cellene i plantevevet. 

 

Nitrogenfiksering og lav 

I flere lavarter inngår nitrogenfikserende cyanobakterier som fotobiont, enten i stedet for, eller 
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i tillegg til grønnalgen. I alpine og arktiske områder hvor man ikke finner mange 

nitrogenfikserende planter, er lav og moser i assosiasjon med nitrogenfikserende bakterier 

hoved nitrogen kilde.  

Eksempler på arter hvor man finner denne type symbiose er: 

Storvrenge, Nephroma arcticum, ulike typer neverlav, Lobaria sp. og Peltigera sp., safranlav 

Solorina crocea og saltlav Stereocaulon sp. Alle disse artene har spesielle organer 

(cephalodier) hvor cyanobakterien finnes. I tillegg finnes det også arter som har utelukkende 

cyanobakterier som fotobiont, felles for disse artene er at de ofte er mørke på farge, svart til 

mørk brun, og at de lever i fuktige habitater. Eksempler på arter er glyelav, Collema sp og 

hinnelav, Leptogium sp. 

 

Mange lav produserer ulike typer syrer, som ofte er 

spesifikk for enkelt arter eller slekter, og man separerer 

ofte arter på hvilke lavsyrer man finner. I alpine områder 

finner man mange arter av lav, og særlig skorpelav på 

stein. Denne laven bidrar i stor grad til kjemisk forvitring 

av steinen, både gjennom produksjon av lavsyrer som 

løser opp de mykere komponentene i steinen som kalk, 

og gjennom penetrasjon av sopphyfer inn i steinen.   

 

 

 

 

 

 
Storvrenge (Nephroma arcticum). De mørke prikkene på 

overflaten er cephalodier hvor man finner nitrogenfixerende 

cyanobacterier 
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APPENDIKS: TIPS OM INNSAMLING 

 

Familiekjennetegnfor utvalgte norske plantefamilier relevante for 
feltkurset 

 

 Tofrøblad Énfrøblad 

Frøblad 2 1 

Rotsystem hovedrot knipperøtter 

Ledningsstrenger i stengel i krets spredt 

Sekundær tykkelsesvekst + - 

Ledningsstrenger i blad hånd-/fjærnervatur parallell nervatur 

Tallighet i blomst 4-5 3 

 

 

 

Énfrøbladete planter (Monocots) 

 

Liljefamilien (Liliaceae) 

løk 

3+3 blomsterdekkblad 

3+3 pollenbærere som åpner seg utover 

3 synkarpe fruktblad 

kapsel 

 

 

 

 

Orkidéfamilien (Orchidaceae) 

zygomorf/énsymmetrisk 

oversittende blomster 

leppe (labellum) 

pollinier 

små, udifferensierte frø 

 

 

 

 

Konvallfamilien (Convallariaceae) 

rotstokk 

3+3 sammenvokste blomsterdekkblad 

bær
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Sivfamilien (Juncaceae) 

runde stengler uten leddknuter 

redusert blomsterdekke 

3+3 blomsterdekkblad 

3+3 pollenbærere 

3 synkarpe fruktblad 

kapsel 

 

 

 

 

 

 

Starrfamilien (Cyperaceae) 

oftest trekanta stengel 

uten leddknuter 

énkjønna blomster 

rruktemne gjemt inni fruktgjemme 

fruktgjemme og pollenbærere bak dekkskjell 

redusert blomsterdekke - mangler eller hår 

3 pollenbærere 

2-3 fruktblad (arr) 

smånøtt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grasfamilien (Poaceae) 

rund stengel med leddknuter 

blomsterstander bygget opp av småaks 

blomsterdekke mangler eller redusert til svamplegemer 

fruktlegeme og 2-3 pollenbærere omgitt av to støtteblad; agner 
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Ekte tofrøbladete planter (Eudicots) 

 

Vierfamilien (Salicaceae) 

forvedet 

enkle blad 

særbu 

énkjønna blomster i rakleforma aks eller klaser 

dekkskjell (=støtteblad) for hver blomst 

 

 

 

 

 

 

Slireknefamilien (Polygonaceae) 

leddknuter 

øreblad omdannet til en stengelomfattende slire 

små blomster 

vinget nøtt 

 

 

 

 

 

 

 

Meldefamilien (Chenopodiaceae) 

ettårige havstrandplanter og ugras 

sterkt reduserte og lite synlige blomster 

ofte små, hvite mjølhår 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nellikfamilien (Caryophyllaceae) 

hele, motsatte blad 

dikotom forgreining (tosidig kvast) 

5-tallighet 

5 eller 10 pollenbærere 

kapsel 
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Soleiefamilien (Ranunculaceae) 

ofte håndflika og -nerva blad 

apokarpi (frie fruktblad) 

mange pollenbærere 

undersittende blomst 

 

 

 

 

 

 

Krossblomfamilien (Brassicaceae) 

klase 

4-tallighet 

2 korte og 4 lange pollenbærere 

skulpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergknappfamilien (Crassulaceae) 

sukkulente 

apokarpi 

5-tallighet 

belgkapsler 

 

 

 

 

 

 

 

Sildrefamilien (Saxifragaceae) 

2 delvis sammenvokste fruktblad - grifler som horn på kapselen 

(4-)5-tallige blomster 

under- eller omkringsittende blomst 
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Rosefamilien (Rosaceae) 

ofte oppdelte blad 

øreblad 

dobbelt beger (noen slekter) 

omkring- eller oversittende blomst 

5-tallighet 

mange pollenbærere 

apokarpi 

mange frukttyper 

ofte hjelpefrukter/falske frukter 

 

 

 

 

 

 

Ertefamilien (Fabaceae) 

blad finna eller kopla 

ofte klatretråd eller brodd i enden av bladet 

øreblad 

zygomorf/énsymmetrisk 

blomster med fane, vinger og kjøl 

sammenvokst beger 

belg 

 

 

 

 

 

 

Perikumfamilien (Hypericaceae) 

hele, motsatte blad 

kjertler (prikker) 

mange pollenbærere 

kapsel 

 

 

 

 

Fiolfamilien (Violaceae) 

grønne øreblad 

blad ofte hjerte- eller nyreforma 

zygomorf/énsymmetrisk 

nikkende blomst 

spore 

sprekkapsel, 3 fruktblad 
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Storkenebbfamilien (Geraniaceae) 

grunnblad langskafta 

bladplata dypt kløyvd 

5 grifler blir til 1 nebb 

5 fruktblad 

 

 

 

 

Mjølkefamilien (Onagraceae) 

ekstremt oversittende 

motsatte eller skruestilte blad 

 

 

 

 

 

 

Skjermplantefamilien (Apiaceae) 

stengel ofte hul mellom ledda 

bladskaft med slire rundt stengelen 

blad finna/sterkt oppdelte 

dobbeltskjerm 

små blomster 

spaltefrukt 

 

 

 

 

 

Lyngfamilien (Ericaceae) 

dvergbusker 

erikoide blad 

helkrona blomster 

pollenbærere med horn 

 

 

 

 

Nøkleblomfamilien (Primulaceae) 

undersittende blomst 

5-tallig 

én krans pollenbærere 

kronblad sammenvokst i basis 



 

 

      

 

156 

Søterotfamilien (Gentianaceae)  

blad sittende, motsatte, hele, med buenervatur 

krone klokkeforma sammenvokst 

radiærsymmetri, 4- eller 5-tallige blomster 

kapsel 

 

 

 

 

 

 

 

Maurefamilien (Rubiaceae) 

firkanta stengel 

kransstilte blad (eg. motsatte blad + øreblad) 

4-tallige små blomster, hvite eller gule 

sammenvokste kronblad 

 

 

 

 

 

Rubladfamilien (Boraginaceae) 

blad stivhåra 

ensidig sikksakkvast 

sammenvokste kronblad 

undersittende 

4 smånøtter 

 

 

 

 

 

Leppeblomstfamilien (Lamiaceae) 

firkanta stengel 

motsatte blad 

zygomorf/énsymmetrisk 

under- og overleppe 

4 smånøtter 
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Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae) 

rund stengel 

spredte eller motsatte blad 

zygomorf/énsymmetrisk 

kapsel 

 

 

 

 

Kjempefamilien (Plantaginaceae) 

4-5-tallige blomster 

 

Ingen gode familiekarakterer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klokkefamilien (Campanulaceae) 

melkesaft 

sammenvokste kronblad 

5-tallig 

oversittende blomst 

kapsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korgplantefamilien (Asteraceae) 

korg med mange blomster 

sammenvokste kronblad 

tungekroner og/eller rørkroner 

smånøtt 
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Bestemmelsesnøkkel til norske trær 
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Innsamling av planter 

Plantebelegg for oppbevaring i herbarier skal samles og dokumenteres på en spesiell måte. Det 

første man må tenke på, er hvilke deler av planta man skal samle. Det er viktig å dokumentere 

flest mulig morfologiske kjennetegn som er med på å definere arten. For mindre planter som 

urter på under 50 cm er det derfor vanlig å samle hele planta unntatt rota, og man skal skjære 

over stengelen så langt ned mot bakken som mulig. Større urter som ikke får plass på ett ark, 

skal enten brettes eller deles i to. 

 

 

 

 

For større planter som busker og trær, bør man samle en kvist med greiner av ulik alder, blad 

og blomst eller frukt hvis mulig. 

 

Plantene legges i såkalte presselaken eller dobbeltsidig avisark som merkes med dato og 

lokalitet. Små planter fra samme lokalitet kan godt legges i samme mappe. Mellom hver 

mappe legges det så ark av filt eller noen avissider, og bunken legges i en plante presse eller 

under noe tungt som dekker hele bunken. Hvis plantene ikke tørker fort nok, begynner de å 

råtne. Da vil de fort miste fargene, og de holder seg dårligere. Derfor skal man skifte 

filt/avispapir med jevne mellomrom til plantene har mistet all fuktighet. I begynnelsen bør 

dette gjøres daglig, men noe sjeldnere etterhvert. 

 

Presselaknene byttes ut når plantene skal monteres og registreres i herbariet. Derfor er det 

unødvendig å føre alle opplysninger om art, lokalitet og samler på disse. Denne informasjonen 

bør heller føres i en feltbok for senere å skrives over på herbariearkene. Nødvendig 

informasjon for disse, er navn på arten (hvis du vet det), lokalitet, lengde- og breddegrader, 

økologi, dato, m.o.h., og navnet ditt.  

 

Når plantene skal monteres på herbarieark, er det viktig å tenke på at andre skal kunne vurdere 

morfologiske karakterer. Det er derfor lite hensiktsmessig å bruke kontaktpapir, da dette gjør 

det umulig å se nøye på hår og liknende. Kontaktpapir gjør også at plantene råtner hvis de ikke 

Hvordan plukke (og ikke plukke) planter 
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er helt tørre ved monteringen. I stedet kan plantene festes med små tapestrimler, litt lim, eller 

legges løst på arket. 
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Innsamling og oppbevaring av lav 

Lav er lett å samle og oppbevare. Hvis lavene er for tørre, brekker og smuldrer de lett. Da 

lønner det seg å fukte dem, for eksempel med en spruteflaske. Lav kan samles i plastposer, 

men husk: La aldri våt lav bli liggende i plastposer! Da mugner de raskt og kan til slutt gå helt 

i oppløsning. Går det tid mellom innsamling og preparering, må posene oppbevares kjølig, i 

kjøleskap eller lavene lufttørkes. 

 

Hvis laven ikke kan løsnes fra substratet, må noe av dette også samles. Lav som vokser på trær 

kan skjæres av (skad ikke treet unødig). Lav som sitter på stein kan være verre. Noen ganger 

kan stykker av steinen brekkes av med kniv. Andre ganger må større stykker bankes løs med 

hammer og meisel. 

 

Lav kan presses som karplanter og moser, men presset må være lett. Tørr lav dynkes så mye at 

de blir bøyelige og ikke knekker under press. Det lønner seg å pakke hver innsamling inn i 

toalettpapir eller annet porøst papir. Dette legges mellom avispapir som skiftes til det er tørt. 

Det beste er å oppbevare lavene i ferdigbrettete papirkapsler (se figuren). Papirkapslene 

forsynes med etikett med nødvendig informasjon. Disse papirkapslene kan så ordnes i esker 

eller skuffer. Lav på substrat, for eksempel bark, jord eller stein, er det best å lime fast, særlig 

lav på substrat som lett smuldrer. Lav på større substrat, for eksempel større stein, legges i 

esker med etikett. 

 

Mange lav står på den nasjonale rødlista eller er sjeldne og truete lokalt. Hvis slike skal samles 

er det kun til dokumentasjon til museer, ikke til private samlinger. Uforstandig samling kan 

føre til at sjeldne arter forsvinner. Nøy dere med et fotografi. 
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Innsamling og oppbevaring av sopp 

Ikke-licheniserte sopp er vanskelige å takle, samtidig som det er mange ulike typer som 

representerer ulike innsamlings- og oppbevaringsproblem. La oss derfor presentere dem 

punktvis. 

 

 Parasittsopper (for eksempel rustsopper, sotsopper og små sekksporesopper) på urter 

eller blad på trær presses sammen med sitt substrat som høyere planter. Etterpå festes de på 

herbarieark og påføres etikett. 

 Tørre kjuker, røyksopper, jordstjerner, kullsopper osv. bør ikke forhåndsprepareres, 

bare tørkes helt og legges i esker av passende størrelse. På sopper som sitter hardt festet på 

substratet, tas også litt av substratet. På esken settes etiketten. 

 Kjøttfulle hattsopper, fingersopper, begersopper, morkler osv. samles helst i papirposer 

eller små plastesker. Større hattsopper legges i ei flat korg. Ei verktøykorg med flere rom er 

fin til sopper av ymse størrelse. Kjøttfulle sopper er forgjengelige og det er lett å samle mer 

enn dere klarer å bearbeide etterpå. En rekke karakterer som lukt, farge og konsistens går lett 

tapt*. Noter også substrat: jord, ved, urter, møkk osv. Det er fint å lage en rask beskrivelse av 

soppen og notere forkjengelige karakterer som lukt, smak, forekomst av slør på stilken osv. Et 

fotografi av den friske soppen er lurt å ta før preparering. Husk på å få med både over- og 

underside av hatten. Soppene tørkes i tørkeskap eller på radiator ved ca. 40 °C til de er helt 

tørre. Slik kan de oppbevares i esker. Små sopper kan oppbevares i liknende kapsler som lav. 

Dersom dere vil at det skal ta mindre plass lønner det seg å fukte de tørkete soppene akkurat så 

mye at de blir myke, men fortsatt seige i konsistens. Så pakkes de i toalettpapir el. og legges 

under svakt press mellom aviser akkurat som for lav. Avisene skiftes til soppene er tørre. Da 

er de blitt flatklemte og tar mindre plass i papirkapslene. Papirkapslene forsynes med etikett. 

 

Fruktlegemer av soppene er jo soppenes formeringsorgan, så mycelet er igjen etter at ”soppen” 

er plukket. Selv sjeldne arter kan samles, men vær forsiktig med å ødelegge substratet. I 

naturreservater og nasjonalparker må man ha tillatelse for å samle sopp ut over matsopper. 

 

* Til notering av viktige karakterer legger vi ved det vi kaller ”Gros skjema” (oppkalt etter 

professor Gro Gulden som brukte dette ved sine studier av sopp på Hardangervidda og i 

Jotunheimen). Ta kopi av dette og bruk det til utfylling. 
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Gros skjema 
 

Lokalitet: 

 

Dato: 

 

Voksestedstype: 

 

 

Hyppighet: Alene, 2,4,5-10, >10, i knipper; delvis, alle 

 

 

HATT 

Diam.        -        cm. Farge (hele) …………………………………………………… 

Sentrum ……………………. Kant …………………………………………………. 

Hvelvet, flat, nedsunken, navlet, traktf., puklet, spisspuklet, bølget. 

Slimet, klebrig, hygrofan, glinsende, tørr, glatt, filtet, skjellet, radiærfibret, 

Silketrådet, annet ……………………………………………………………………. 

Kant: Innbøyd, -rullet, rett, tynn, stripet, riflet, glatt, lodden, skjegget. 

Kjøtt: Vassent, hvit, okeraktig, brunlig, grålig ……………………………………… 

Anløper: ……………………….. fast, seigt, membranøst, maks. tykkelse …… mm. 

Hud: Avtrekkbar, helt, halvveis, ikke 

 

 

SKIVER 

Hvite, krem, grålige, oker, gråbrune, rødbrune, brune, svartbrune, svarte, fiolettbrune, 

gråfiolette, rosa, grårosa …………………………………………. Frie, avrundete, 

Utrandete, m/tann, tilvokste, nedløp. ………………………. Tette, middels, fjerne, 

Gaffeldelte ………………….. anastomos ………………….. tynne, tykke. 

Egg: jevn, bølget, tannet. Bredde …………… mm, hver 2, 3, 5, helt utviklet. 

 

 

STILK 

Farge (hele) ………………………………. topp …………… basis ……………… 

Høyde        -          cm, diam. …………… mm, topp ……….. mm, basis ……. mm. 

Sylindrisk, flat, knollf., køllef., avsmalnende nedover, oppover, knebøyd, 

tett, hul, delvis hul ……… margfylt, m/u bark, vridd, lengdestripet, 

glatt, trådet ……………. Filtet/melet v/basis/topp, rhizomorfer, cystidiøs ……….. 

ring, hudaktig, ullen, ikke. 

Kjøtt: Vassent, hvitt, krem, oker, grått, brunlig, anløper ………………………….. 

 

LUKT                                                                              SMAK 
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Innsamling av innsekter 

Insektene er en variert dyregruppe, og en rekke ulike fangstteknikker og prepareringsmetoder 

benyttes på de ulike gruppene. Her kommer en gjennomgang av de viktigste fangstteknikkene, 

og råd for riktig preparering og oppbevaring av ulike insektgrupper. 

 

 
Assortert utstyr for innsamling og preparering av insekter. A) sommerfuglhåv, B) vannhåv, C) 

stangsil, D) exhauster, E) avlivingsglass m/gipsbunn, F) bankeskjerm, G) soll, H) berlesetrakt, 

I) winklers, J) vindusfelle, K) to ulike klekkekasser, L) malaisetelt, M) fallfelle, N) lysfelle, O) 

bomullslag, P) spennbrett, Q) insektkasse m/unitbokser. 

 

 

 

 



 

 

      

 

165 

Sommerfuglhåv (fig. A): Dette er insektsamlerens viktigste redskap som kan brukes til fangst 

av de fleste typer aktivt flygende insekter. Sommerfuglhåven har normalt ganske stor (35-45 

cm) diameter og en lang (60-70 cm) pose i finmasket nylonstoff. Trikset når man har fått et 

flygende insekt i håven er å bringe håven skarpt bakover og oppover mens man vrir skaftet 

rundt slik at håvposen legger seg over ringen og utgangen sperres. Sommerfuglhåven er 

forholdsvis spinkel og bør derfor ikke brukes til slaghåving. 

 
Teknikk for sommerfuglfangst.  

 

Slaghåv: Slaghåven er mer robust enn sommerfuglhåven og brukes til fangst av dyr som sitter 

gjemt i vegetasjonen. Håven føres gjennom vegetasjonen med lange bevegelser fra side til 

side, eller slås mot greiner og kvister nedenfra. Et alternativt redskap for å fange dyr som sitter 

i trær og busker er bankeskjermen (fig. F). Denne består av et utspent lerretsstykke (eller en 

opp-ned paraply) som holdes under kvister og greiner mens man slår på disse med en kjepp for 

å riste løs dyr. 

 

Vannhåv (fig. B): Denne er, som slaghåven, en robust håv som normalt brukes til å 

”slaghåve” undersjøisk vegetasjon. Ved fangst i hurtigrennende elver kan man sette håvringen 

mot bunn og, mens man holder tak i skaftet, sparke i grusen og sanden oppstrøms for håven. 

Larver og andre dyr som ligger nedgravd i grusen vil virvles opp og drive inn i håvposen. 

 

Stangsil (fig. C): Stangsilen består av en lang stang med en sil på, og brukes til å håve etter 

øyenstikkerlarver og andre dyr på litt dypere vann enn vannhåven. 

 

Exhauster (fig. D): Denne brukes til å suge opp insekter direkte fra substratet, eller fra 

håvposen når man har slaghåvet. Den ene enden rettes mot insektet mens man suger i den 

andre enden. Den slangen man suger i må ha netting festet over åpningen så ikke dyrene 

fortsetter videre til lungene. Ved fangst på åtsler, møkk og andre usunne substrater bør det 

brukes en spesiell exhauster hvor man blåser istedenfor å suge. Det finnes også batteridrevne 

utgaver. 
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Solling og utdriving: Hvis man er ute etter små dyr i jord, strøfall, kompost el. l. er det mest 

hensiktsmessig å ta med seg substratprøver hjem og drive ut dyrene der. Sollen (fig. G) brukes 

i felt til å sortere strøfall i store og små partikler, og dermed redusere mengden materiale man 

må ta med hjem. Sollen består hovedsaklig av et lerretsrør med et metallgitter i. Bunnen 

knytes igjen og kammeret over gitteret fylles med strøfall. Når sollen ristes faller insekter og 

små strøpartikler gjennom gitteret og ned i den nedre delen mens større strøfall blir igjen på 

toppen. Berlesetrakten (fig. H) brukes til å drive dyrene ut av strøfallet. Strøfallet anbringes 

på en metallrist som hviler på toppen av en trakt (evt. med et stykke nettingstoff imellom hvis 

kornstørrelsen er liten). Over strøfallet monteres det en 60W lyspære som sakte tørker ut 

strøfallet ovenfra. Etter hvert som strøfallet tørker, trekker dyrene nedover og faller tilslutt ned 

i trakta og ender i en kopp med sprit. Berlesetrakter finnes i utallige størrelser og utførelser, og 

det finnes også såkalte ”winklers” (fig. I) som ikke krever strøm og som kan brukes i felt. 

 

Klekkekasser (fig. K): I mange tilfeller er det lettere å klekke dyr fra larver eller pupper enn å 

skulle finne det voksne stadiet. Dette gjelder spesielt hvis larven/puppen har tilholdssted på en 

bestemt næringsplante eller i et bestemt substrat. Klekkekasser kan brukes til å klekke dyr fra 

en rekke substrater slik som død ved, kjuker, strøfall, visne planterester og lignende. Kassen 

består av tre, huntonitt, papp eller annet pustende materiale og er helt lystett med unntak av en 

enkelt åpning nederst. Denne leder til et reagensrør, eller til en mer sinnrik sluseanordning 

med eller uten flytende avlivingsmiddel. Klekkematerialet anbringes i kassen, og dyrene som 

etter hvert klekkes vil gå mot lyset, krype ut gjennom hullet og fanges opp i sluseanordningen. 

Det er viktig at materialet i kassen dusjes med jevne mellomrom så det ikke tørker ut, men vær 

oppmerksom på faren for muggdannelse! 

 

Fallfelle (fig. M): Fallfeller brukes til fangst av løpebiller, tusenbein og andre leddyr som 

lever et aktivt liv på jordoverflaten. Fellen består av en kopp som graves ned i bakken slik at 

åpningen akkurat er i flukt med overflaten. I bunn av koppen har man enten vann tilsatt noen 

dråper såpe eller propylenglykol blandet med litt sprit. Fellen fungerer normalt passivt, dvs. 

den har ingen tiltrekkende effekt og fanger bare dyr som tilfeldigvis snubler over kanten. Den 

kan imidlertid også utstyres med åte for å tiltrekke spesielle insektgrupper, f.eks. åtselbiller. 

 

Malaisetelt (fig. L): Malaiseteltet baserer seg også på passiv fangst, men er på tross av dette 

en av verdens mest effektive insektfeller. Fellen, som ble funnet opp av den svenske 

entomologen René Edmond Malaise, baserer seg på et prinsipp som er velkjent blant turgåere 

flest: Hvis et insekt først roter seg inn i et telt, vil det som regel ikke finne veien ut igjen men 

vil søke opp mot det høyeste punktet i teltet og stå der og stange. Malaise utviklet ideen videre 

til et åpent ”telt” hvor det øverste punktet i taket leder inn til en flaske med sprit. Fellen, som 

selvsagt bare fanger flygende insekter, kan under gode forhold fange mangfoldige tusen fluer, 

veps og sommerfugler i løpet av et par uker. 

 

Vindus- og nettingfeller: Mens noen insekter søker oppover når de treffer en hindring, detter 

andre som regel ned. Den sistnevnte gruppen kan fanges med forskjellige typer vindus- eller 

nettingfeller. Alle disse fellene baserer seg på at insektet treffer en vertikal hindring – f.eks. en 

pleksiglassplate eller et finmasket nylonnett – og ramler ned i en beholder med 

avlivingsmiddel. En variant av nettingfellen består av et stort nylonnett spent ut som et 

tennisnett mellom to trær slik at nederkanten er ca. 10 cm over bakken. Langs begge sider 

setter man engangsbakeformer av aluminium som fylles med propylenglykol tilsatt noe sprit 

(ikke helt opp, men nok til å dekke bunnen). En variant av vindusfellen (fig.  J) består av to 

vertikale pleksiglassplater plassert i kryss i en vid trakt. Under trakten monteres en flaske med 

avlivingsmiddel, og hele konstruksjonen henges opp i en grein. Felles for alle patentene er at 
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de trenger en eller annen form for regnbeskyttelse hvis de skal stå ute i norsk klima. 

 

Lysfelle (fig. N): Nattaktive sommerfugler tiltrekkes av lys, og lysfellen er (nest etter håven) 

sommerfuglsamlerens beste venn. Nattsvermere er spesielt sensitive for ultrafiolett lys, og 

lysfeller baserer seg vanligvis på kraftige (125 - 400W) blandingslyspærer med et høyt UV-

innhold, eller på rene UV-pærer. Pæra monteres over en 30-40 cm bred trakt, som leder ned i 

en stor beholder. Svermerne som tiltrekkes vil fly i spiral rundt lyspæra og etter hvert falle ned 

gjennom trakta og fanges i beholderen. Man kan bruke forskjellige typer (ikke brannfarlig) gift 

i fella hvis den skal stå lenge uten tilsyn, men det miljøvennlige alternativet er å tømme fella 

hver dag og slippe ut de dyrene man ikke har bruk for. Beholderen bør da fores innvendig med 

eggekartong-bunner som gir dyrene fine sitte- og gjemmesteder som gjør at de ikke flyr seg i 

stykker. Et alternativ for natteravner er lakenfangst: Et hvitt laken henges opp mellom to trær, 

en kraftig blandingslyspære anrettes foran denne, og deretter slår man seg ned i en fluktstol 

med håven klar og venter på mørkets frembrudd. 

 

Sukkerlokking: Et annet middel for å fange nattaktive sommerfugler er sukkerlokking. Et 

enkelt og effektivt oppsett er som følger: Skaff en rull med hampetråd (3-4 mm tykk). Kutt 

den opp i lengder på 1 meter. Kok taustumpene grundig med minst 3 vannskift (for å få ut evt. 

impregnering) og la dem deretter tørke. Bland 1 flaske rødvin (valgfritt merke) og 1 kg sukker 

i en 1,5 liters brusflaske. Når alt sukkeret har løst seg (sic!) helles blandingen over i et tomt 

malingspann, og hampetrådene legges i blandingen over natten. Neste kveld bringes trådene til 

en egnet lokalitet og henges over kvister og greiner. Trådene henges i hodehøyde med 3-4 

meters mellomrom, og bør fortrinnsvis henges langs naturlige kantsoner (hekker, åkerkanter, 

skogbryn). Når mørket faller på patruljerer man trådene med hodelykt og håv. Det er viktig at 

trådene er på plass før det blir mørkt, for det største innrykket av svermere kommer akkurat 

ved mørkets frembrudd, deretter dabber aktiviteten normalt av. Etter bruk kan trådene bo i 

malingspannet, mens overskuddsvinen oppbevares i brusflaska og helles over trådene rett før 

neste gangs bruk. Både tråder og vinblanding har høy holdbarhet. 

 

Gule fat: Mange insekter tiltrekkes av kraftige farger, og dette kan utnyttes i fangstøyemed. 

Teknikken går rett og slett ut på å plassere utover dype, fargede plasttallerkener med 

avlivingsmiddel i. Middelet kan være propylenglykol eller vann med litt såpe i. Insektene tar 

tallerkenen for å være en blomst og lander i avlivingsmiddelet. Selv om teknikken kalles ”gule 

fat”, kan mange forskjellige farger brukes. Gult og hvitt er mest effektivt, men rødt og blått vil 

ofte fange litt andre insektgrupper. Teknikken er spesielt velegnet for tovinger og årevinger. 

 

Avliving og oppbevaring: Man bør alltid ha med et større antall dramsglass, filmbokser 

og/eller andre tuber på tur, samt noen større syltetøyglass og et avlivingsglass (fig. E). En del 

dyr kan samles rett på dramsglass eller tuber med etanol, andre dyr bør avlives med etylacetat 

(eddiketer)-damp eller tas med levende hjem. Avlivingsglasset består av et syltetøyglass eller 

norgesglass forsynt med absorberende materiale (f.eks. bomull eller tørkepapir) som tilsettes 

noen dråper etylacetat hver gang glasset tas i bruk. Det absorberende materialet bør være festet 

så det ikke rister omkring, og det bør ha høy nok sugeevne til at dyrene ikke risikerer å komme 

i kontakt med flytende etylacetat. Selv små mengder flytende avlivingsmiddel i glasset vil ofte 

ødelegge fangsten totalt. En god patent på avlivingsglass består i å støpe et 2-3 cm tykt gipslag 

i bunnen på et syltetøyglass (fig. E). Gipsmassen må være akkurat våt nok til å danne et jevnt 

lag i bunnen av glasset. Når gipsen er gjennomherdet vil den effektivt suge opp både 

etylacetaten, som dryppes rett på gipsen, og eventuelle væsker avgitt av dyrene. 

Avlivingstiden i glasset avhenger av mengden etylacetat, men man bør alltid la dyrene ligge i 

minst en time. Avlivingsglasset bør ikke overfylles, og dyrene holder seg stort sett bedre hvis 
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de tas med levende hjem på hvert sitt dramsglass enn hvis de ristes omkring i en våt likhaug på 

bunnen av avlivingsglasset. Dyr som bringes hjem levende kan også avlives med dypfrysing. 

Sommerfugler bør alltid oppbevares enkeltvis på turen, og disse kan med fordel avlives i felt 

med et forsiktig trykk over brystet (et såkalt ”knepp”, oppkalt etter lyden man hører hvis man 

gjør det riktig). 

 

Om avlivingsmidler i feller: De fleste ovennevnte feller baserer seg på flytende 

avlivingsmidler, og hvilket middel man bør velge avhenger av omstendighetene og hva det 

innsamlede materialet skal brukes til. Etanol er en allrounder som effektivt avliver, fikserer og 

konserverer byttet. En ulempe med etanol er den høye fordampingen som gjør at fellene ofte 

må etterfylles, samt at lukten i visse tilfeller kan virke frastøtende på insektene. Et hyppig 

brukt alternativ er etylenglykol (frostvæske) som har svært lav fordamping. Etylenglykolen 

har imidlertid en del andre ulemper som gjør at man har begynt å gå bort fra den. I tillegg til å 

være svært helseskadelig er etylenglykolen et kraftig fikseringsmiddel, noe som gjør at dyrene 

blir umulige å preparere i ettertid. Dertil kommer at etylenglykol bryter ned DNA, så materiale 

fiksert i etylenglykol vil ikke kunne benyttes i DNA-studier. Et forholdsvis nytt alternativ er 

propylenglykol, som verken er helseskadelig, fikserende eller skadelig for DNA. 

Propylenglykol er en tyktflytende væske med forholdsvis lav fordampning. Viskositeten kan 

være et problem, men kan motvirkes ved å tilsette litt etanol. Et alternativ hvis fellene skal 

sjekkes ofte er rett og slett å bruke vann tilsatt noen dråper oppvaskmiddel for å bryte 

overflatespenningen. 

 

Lange turer: Det er ofte best å vente med den endelige prepareringen til man kommer hjem, 

men materiale samlet på lengre turer må oppbevares forsvarlig så det ikke skades på turen. 

Store dyr kan med fordel nåles midlertidig. Plasser dyret lavt på nåla, og sett dyrene tett 

sammen i en kjøkkenboks med isoporbunn. Sommerfugler og lignende kan eventuelt 

oppbevares i sommerfuglkonvolutter (fig. {Sommerfuglkonvolutt}). Disse bør bestå av glatt 

papir (f.eks. pergamynpapir) og pakkes i en boks med god ventilering. Små insekter (biller 

etc.) kan oppbevares på bomullslag (fig.  O): Man skjærer til en bunke papirstykker slik at de 

passer nedi en kjøkkenboks. Fra en rull med bomull lager man tynne bomullsflak som presses 

jevne og beskjæres slik at de får samme dimensjoner som papirstykkene. Hvert bomullsflak 

legges mellom to papirark, og små insekter kan nå anbringes på bomullen med det øverste 

papiret som beskyttelse. Papir-bomull-sandwichen legges i en konvolutt av avispapir (se 

figur), og konvoluttene stables flere sammen i kjøkkenboksen. Ved hjemkomst kan dyrene 

forsiktig løftes fra bomullen, mykes opp og prepareres skikkelig. 

 
Bretting av sommerfuglkonvolutt 
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Preparering: 

 

Sprit eller tørt? Larver og nymfer oppbevares normalt på sprit, og det samme gjelder 

voksenstadiet av de fleste vannlevende insektgrupper (døgnfluer, vårfluer, steinfluer, knott) 

samt mange andre insekter med myke kropper som vil kollapse ved tørking (sølvkre, tohaler, 

børstehaler, bladlus, støvlus m.m.). Andre leddyr som oppbevares på sprit omfatter bl.a. 

edderkoppdyr, tusenbein og skolopendere. Grupper som vanligvis tørrprepareres omfatter 

sommerfugler, biller, årevinger, tovinger (med unntak av noen mygg), nettvinger m/beslektede 

ordener, gresshopper, kakerlakker, sikader, teger og øyenstikkere. Så lenge dyrene ikke har 

store mengder hår eller skjell (f.eks. sommerfugler) kan man ofte samle dem på sprit og 

tørrpreparere dem siden. Dette gjøres ofte med biller, tovinger og årevinger. 

 

Oppmyking: Tørre dyr kan mykes opp for preparering. Til dette brukes et mykekammer 

bestående av en tett kjøkkenboks med 4-5 lag tørkepapir i bunn. Papiret gjennomfuktes med 

vann, og dyrene anbringes på papiret med et stykke plast imellom. Etter 1-2 døgn i den fuktige 

luften er dyrene myke nok til å prepareres. Hvis dyrene trenger lengre opphold bør man legge 

inn et par krystaller med tymol for å motvirke muggdannelse. Store dyr (f.eks. store 

nattsvermere) kan også mykes ved at man sprøyter kokende vann inn i vingefestene med en 

sprøyte, og biller kan faktisk kokes! En metode for umiddelbar oppmyking av små dyr består i 

å legge dyret i en blanding av 5 deler vann, 5 deler etanol og 2 deler etylacetat. 

 

Nåling: Tørrpreparerte dyr monteres vanligvis på nål. Til dette brukes egne insektnåler som 

er 4 cm lange, svarte eller blanke, og kommer i tykkelser fra 000 (tynnest) til 7 (tykkest). 

Tykkelsene 0-3 egner seg til de fleste formål. Knappenåler må ikke benyttes da disse vil 

korrodere inne i dyret og tilslutt kunne brekke. Nålen settes på forskjellig sted på de ulike 

insektgruppene. Hos sommerfugler settes den midt i forkroppen, mens den hos biller, teger, 

sikader og kakerlakker settes i bakkroppens høyre side gjennom vingene. Hos andre grupper er 

hovedregelen at den settes i forkroppen litt til høyre for midtlinjen. Fig. {Nåleposisjon} viser 

korrekt plassering hos en del insektordener. Nålen stikkes vinkelrett i dyret, og 1/3 av nålen 

skal stikke opp over dyrets rygg. Hvis dyret er for lite for 0-nåler kan man bruke såkalte 

minutien-nåler: syltynne, ca 1 cm lange nåler uten hode. Nålen stikkes i en liten bit av kork, 

balsa eller isopor, som i sin tur settes på en vanlig insektnål. Insektet kan også limes med 

buken ned på en liten papp-plate, eller limes på tuppen av et papptriangel som så settes på en 

vanlig insektnål. Fig. {Nåler} viser ulike monteringsalternativer. Til oppliming av insekter må 

vannløselig lim benyttes, f.eks. fortynnet skolelim. 
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Ulike metoder for nåling. A) vanlig insektnål, B) minutiennål, C)oppliming på papplate, D) 

oppliming på papptriangel. 

 

 

 

 
Korrekt plassering av nålen. 

 

Montering av større insekter: Større insekter bør monteres med beina og følehornene pent 

utspent. Det nålede dyret settes i en 2,5 cm tykk isoporplate slik at dyret hviler på plata, og 

bein og følehorn dras ut i riktige posisjoner og holdes på plass med ekstra nåler.  

 

Montering av sommerfugler: Sommerfugler og andre insekter med store vinger bør monteres 

med vingene utspent. Til dette brukes et spennbrett i tre eller isopor hvor det er skåret ut et 

spor til dyrets kropp i midten (fig. P). Sporet bør ha samme bredde som kroppen, og dyret 

anbringes i sporet slik at vingefestene kommer i flukt med brettets overflate. Med en pinsett 

dras den ene forvingen forsiktig fremover etter forkanten til vingens bakkant står vinkelrett på 
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sommerfuglens kropp. Et stykke pergamynpapir (eller matpapir) legges over vingen, og 

vingen holdes forsiktig på plass med en finger mens 3-4 nåler settes gjennom papiret langs 

fremre og ytre vingekant. Nålene skal ikke settes gjennom selve vingen, men tett inntil slik at 

papiret kan holde vingen i posisjon. Når forvingen er forsvarlig festet, skyves bakvingen opp 

og innunder forvingen med en pinsett og sikres tilsvarende med nåler gjennom papiret. 

Prosessen gjentas så på dyrets andre side. Tilslutt legges følehornene under papiret, mer eller 

mindre parallelt med forvingens framkant, og bakkroppen støttes opp med et par nåler. 

Sommerfugler er skjøre, og prepareringen av dem krever en viss teknikk. Det er viktig at man 

ikke tar tak i den skjøre vingemembranen men bruker de noe sterkere vingeårene når man 

flytter vingene på plass. Mange samlere bruker en nål til å dra vingene i posisjon, og enkelte 

tar ikke så tungt på om denne nåla også etterlater et lite hull. Når man holder vingen på plass 

med en finger oppå papiret er det viktig å ikke bruke for stort press eller å bevege fingeren, i 

så fall vil mange av vingeskjellene falle av. Hvis dyrets vinger i utgangspunktet ikke ligger 

flatt men isteden står rett opp, må man prøve å klemme vingene ned mot brettet ved hjelp av 

papiret, og deretter holde papiret forholdsvis stramt over vingene mens man drar dem i 

posisjon. Det er også vanlig at hele dyret følger med i bevegelsen når man drar den første 

forvingen fremover. Dette kan motvirkes ved å støtte opp bakkroppen med noen nåler langs 

den ene siden. 

 
Montering av sommerfugl. 

 

Montering og acetonfiksering av øyenstikkere: Øyenstikkere kan spennes ut på nål, men de 

tar mye plass i kassene. Et alternativ er å tørke dyrene med vingene samlet over kroppen, og 

deretter oppbevare dem i små ziploc-poser. Uansett teknikk opplever man ofte at øyenstikkere 

mister fargetegningene under tørking. En måte å unngå dette på er å legge dyrene i aceton 

umiddelbart etter avliving og la dem fikseres der i et døgn før de tørkes. Acetonfikserte dyr 

blir totalt stive og umulige å etterpreparere, så det er viktig at dyret anbringes i ønsket positur 

før fiksering eller etter kort tids opphold i acetonet. Acetonmetoden kan også med suksess 

benyttes på andre grupper som sliter med fargetap eller innskrumping under tørking, f.eks. 

stikkeveps og mange edderkopper. 

 

Tørketid: Tørketiden på brettet avhenger av relativ luftfuktighet og av dyrets størrelse, men 

en måned er minimum. De fleste dyr bør få stå i to eller kanskje tre måneder. 
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Etikettering: 

 

Følgende opplysninger bør med på etiketten:  

 

Funnsted: Land, fylke/fylkesdel, kommune og lokalitet. Fylke/fylkesdel blir ofte forkortet i 

henhold til det såkalte Strand-systemet. 

 

Økologi/habitat: Dette er ikke påkrevd, men kan ofte være interessant. Hvis dyret hadde 

tilknytning til en spesiell næringsplante bør denne oppgis. 

 

Dato: Dag, måned og år, eventuelt et intervall mellom to datoer hvis dyrene kommer fra en 

felle som har stått ute over tid. 

 

Kartkoordinater: UTM-koordinater eller grader og minutter bør oppgis, og det er viktig å 

oppgi unøyaktigheten i koordinatfestingen.  

 

Samler: Skal alltid med, og bør skrives fullt ut. 

 

Innsamlingsmetode: Spesielt hvis dyret er fanget i felle, bør dette oppgis. 

 

Stadium: Hvis dyret har blitt funnet som juvenil og brakt til voksenstadiet i fangenskap, bør 

det skrives hvilket stadium det ble klekket fra (”ex ovo”, ”ex larva” eller ”ex pupa”) samt dato 

for forpupping og klekking. 

 

Etikettene kan skrives ut med f.eks. skrifttypen Verdana med skriftstørrelse 3 eller 4. 

 

Eksempler på etiketter: 

 

NORWAY EIS 28, AK 

OSLO: Maridalen, Kirkeby 

28 VII 2006 

UTM (WGS84) NM 980,523 

Leg. Nora Helmer 

 

NORWAY EIS 28, AK 

OSLO: Maridalen, Kirkeby 

10-24 VII 2006 

UTM (WGS84) NM 980,523 

Leg. Torvald Helmer 

Malaise trap 

 

Eksempel på tilleggsetikett for oppavlet materiale: 

 

Ex ovo 

Betula pubescens 

Larva: 7 VIII 2006 

Pupa: 3 IV 2007 

Imago: 13 V 2007 
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Oppbevaring: 

 

Sprit: Spritmateriale bør oppbevares i tette tuber eller dramsglass, med spritfaste etiketter i 

hver tube. Selv en såkalt ”tett” tube vil som regel oppleve betydelig fordamping over tid, og 

tubene bør derfor samles i tette syltetøyglass eller norgesglass som tilsettes litt ekstra sprit i 

bunnen. Normalt benyttes 70% etanol, men hvis materialet er tiltenkt DNA-arbeid bør 96-

100% etanol brukes. I dette tilfellet er det også viktig at materialet oppbevares kaldt, helst ved 

-20°C eller lavere. Ulempen med høy spritprosent er at vevet blir sterkt fiksert og dyrene blir 

mindre bearbeidbare i ettertid. 

 

Tørt: Insekter på nål oppbevares i tette bokser med ca. 10 mm isopor eller skumplast i bunn. 

Man kan få kjøpt standard trekasser med glasslokk i målene 40 x 50 x 6 cm, og kan også få 

kjøpt tilhørende ”unitbokser” i papp eller plast som passer oppi disse og forenkler jobben med 

å holde orden på samlingen (fig. Q). Ellers kan forskjellige plastesker fås kjøpt, og man kan 

eventuelt bruke rettveggete kjøkkenbokser som utstyres med egnet bunnlag. Det viktigste er at 

boksen er absolutt tett så skadedyr holdes ute. 

 

Skadedyr: Tørre insekter er utsatt for angrep fra flere typer skadedyr, hvorav klannere 

(billefamilien Dermestidae) og støvlus er de vanligste. Tette kasser er et absolutt must, men 

man opplever likevel ofte at skadedyr følger med inn i kassene med dyr som har stått på 

spennbrett og fått egg på seg under tørketiden. Det anbefales derfor sterkt at alt materiale som 

har stått på spennbrett fryses ved -20°C i en uke før det innlemmes i samlingen. Enkelte skoler 

anbefaler dessuten at man gjentar frysingen etter noen uker for å drepe eventuelle dyr som kan 

ha overlevd den første fryserunden som egg og deretter klekket. Kassene bør i tillegg sjekkes 

regelmessig for spor etter skadedyr. Hvis man har klannerangrep vil man finne små hauger 

med brunt pulver under de nålede dyrene, og etter hvert også tomme larvehammer i bunn av 

kassene. Støvlusangrep er vanskeligere å detektere, men viser seg ved at vingene til 

sommerfugler (især) blir fint perforerte. Angrepne kasser må øyeblikkelig fryses! 

 

 

 

 

 

 

 

 


