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Fjellplanter
Hva skjer når beitetrykket endres?



Foto: Maxime Broussaeu

Minnestølen, Hol



Bruk av naturen



Bærekraftig bruk av naturressurser



Husdyr i utmark

Bærekraftige tettheter av sau?
Hvordan påvirkes biomangfoldet?



Minnestølen, juli 2015



Planter som studieobjekt



Vitenskaplig bakgrunn

• Beitehistorie

• Økt beitetrykk   endrer konkurranseforholdet mellom arter

• Beiteressistanse

• Opphør av beite  gjengroing



Effekter av 
beiting på 

vegetasjonen





Innhegninger



• 180 vegetasjonsruter

• 4 vegetasjonstyper
(rabbe, hei, vierkratt, snøleie)

• Høyde: 1100-1300 m.o.h.

• Ruteanalyser 2001-2013

Vegetasjonsruter



Hvorfor?
- Verdifulle langtidsstudier
- Mer kunnskap om arter

… For å bevare alpine plantesamfunn og artsmangfold



Spørsmål

1) Hvordan påvirkes plantearter av ulik beiteintensitet?

2) Like responser innen samme vekstform?

3) Kan endring i beitetrykk endre utbredelsesmønstre 

langs høydegradienten?



Kan beiting endre utbredelsesmønstre langs 
høydegradienten?

Lavlandsplanter
Fjellplanter



Inndeling

Vekstformer

• Graminoider (gress, starr og siv)

• Dvergbusker (krekling, blokkebær, tyttebær,…)

• Høye busker (vier, einer, dvergbjørk,…)

• Høye urter (> 10 cm) (gullris, skogstorkenebb,…)

• Lave urter (< 10 cm) (kattefot, skogstjerne, marikåpe,…)

Fjellplanter?

• Lav-alpine arter

• Høy-alpine arter

Endringer i 

utbredelsesmønster?



Hypoteser

Plantegrupper Økt tetthet av sau Opphør av beite Mekanismer

Høye urter - + Sau foretrekker slike arter
Konkurransedyktige

Lave urter + - Begrenset av skygge

Lavlandsarter - + Lavlandsarter trekker seg 
oppover i fjellet

Fjellplanter + - Beiting åpner opp 
vegetasjonssjiktet og gjør 
at fjellplanter kan etablere 
seg lenger nede 1

1 Speed, J. D. M., Austrheim, G., Hester, A. J., & Mysterud, A. (2012). Elevational advance of alpine plant communities is buffered by herbivory. Journal of Vegetation Science, 23(4), 617-625.



Resultater
- lite respons

Frekvensendring = 
frekvens2013 – frekvens2001



Hva med høydegradienten?

Høyde over havet

1100 1300

Frekvensendring

+ 10

- 10



Resultater
- Vekstformer



Høye urter:



Lave urter:



Noen flere arter…



Abundance changes

of species

Low elevations (< 1150m.a.s.l.) High elevations (> 1250m.a.s.l.)

Increasing Decreasing Increasing Decreasing

Increased sheep

density

Alchemilla alpina Empetrum spp. Alchemilla alpina

Bistorta vivipara Melampyrum sylvaticum

Phleum alpinum Vaccinium myrtillus

Trientalis europaea

Decreased sheep 

density

Geranium sylvaticum Empetrum spp. Hieracium spp. Phleum alpinum

Hieracium spp. Alchemilla alpina

Bistorta vivipara

Empetrum spp.

Vaccinium myrtillus



Krekling

Blåbær

Harerug

Harerug

Skogstjerne

Fjellmarikåpe



Oppsummering

Vekstform

• Økning i høye urter etter opphør av beite

• Dvergbusker trakk seg oppover i fjellet

Arter

• Noen lavlands-/forveda arter trakk seg oppover i fjellet 
etter opphør av beite

• Noen lave urter/fjellplanter økte i lavereliggende områder 
under økt beitetrykk



Videre studier… (?)

• Nye grupperinger?

- Selekterte arter?

- Andre vekstformer?

- Voksested?

• Hva med de sjeldne artene?

• Er det plass til flere i fjellet?

• Bærekraftig bruk?

Spørsmål?
Foto: Maxime Broussaeu


