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Smågnagere har stor påvirkning på fjell –og tundravegetasjon
• Toppår og bunnår – pulser med sterk forstyrrelse
• Synlig på satellittbilder (Olofsson et al. 2012)
• Sterkere enn fra store beitedyr (Olofsson et al. 2004)
• Påvirkning fra smågnagere kan være så mangt:

• Beite (fjerner store mengder biomasse)
• Tråkk (gnagerganger)
• Kutting av dvergbusker, gnag på busker
• Graving
• Gjødsling via urin og skit

Bakgrunn
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Frøplanterekruttering i fjellet

Det største hinderet er mangelen på små 
åpninger i vegetasjonen hvor frø kan spire 
og frøplantene videre kan vokse

Bakgrunn
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Frøplanterekruttering i fjellet
• Stor variasjon mellom vegetasjonstyper: vanligvis høy i fuktig og produktiv 

vegetasjon, minsker med økende stressnivå 
• Henger sammen med strategien til artene i vegetasjonen

• Lesider dominert av flerårige, klonale dvergbusker: få frøplanter
• Snøleier med mange urter: flere frøplanter

Bakgrunn

Snømengde

Rabbe Leside

Evju et al. 2012

Snøleie

Snøleie

Rabbe

Co = uforstyrret 
vegetasjon
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Frøplanter og indirekte påvirkning fra smågnagere

• Ofte færre frøplanter hvor det er mye moser og lav, selv om det avhenger av art
• Lemen spiser store mengder mose om vinteren
• Ingen smågnagere spiser lav, men tråkk kan trolig påvirke negativt

• Spesielt smågnagernes vinteraktivitet fører til store mengder strø (Moen et al. 1993)

Bakgrunn

Foto: Elin Brattström
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Hvordan 
bestandssvingningene 
hos smågnagere 
påvirker regenerering 
av fjellplanter er lite 
kjent
• Forskjell mellom 

vegetasjonstyper?

Smågnagersyklusene 
flatet ut mange steder i 
Europa

Hvorfor?

Corniluer et al. 20136



Hypoteser
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Hypoteser

Negativ påvirkning på 
frøplanter

Beite eller tråkk 
på frøplanter 
under etablering
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1. Forstyrrelser fra smågnagere vil
føre til høy rekruttering av
frøplanter ved at de åpner opp
vegetasjonen og gir plass til spiring

Hypoteser

2. Flere frøplanter året etter toppåret, 
når direkte påvirkning fra 
smågnagerne er mindre

Foto: Elin Brattström 9



3. Antallet frøplanter i snøleier og lesider vil
avhenge av mengden smågnageraktivitet

Hypoteser

Foto: Nina Myhr

4. Ved likt nivå med smågnageraktivitet vil
rekrutteringen være høyere i snøleier
enn lesider, siden forholdene for 
rekruttering er gunstigere i snøleiene

Foto: Kate Baker
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Studieområder

Børgefjell nasjonalpark
Dovrefjell-Sunndalsfjella og 

Forollhogna nasjonalpark

11
G=Grødalen, H=Hjerkinn, F=Forellhogna K=Kjukkelen, T=Tiplingan, R=Ranseren



Foto: Nina Myhr

Studiedesign

Registreringer gjort i 270 ruter likt fordelt mellom studieområder og habitat (lesider og snøleier)12



Registreringer

Foto: Jesamine Bartlett

Snøleierute på en godværsdag i Kjukkelen 201213



Foto: Nina Myhr

Smågnagerdynamikk i studieområdene
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Framstad, E. (red.) 2014. Terrestrisk naturovervåking i 2013: Markvegetasjon, epifytter, 
smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. – NINA Rapport 1036. 158 s. 
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Foto: Kate Baker

Foto: Elin Brattström



Foto: Nina Myhr

Resultater – smågnageraktivitet

I 2011 også høy 
smågnageraktivitet i 
(for)teltet – spesielt om 
natta…
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Resultater – smågnageraktivitet 2011
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Foto: Nina Myhr

Resultater – frøplanterekruttering
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Resultater – frøplanterekruttering

655 frøplanter i 
2011 (toppåret)

• 415 stk. i Dovrefjell
• 250 stk. i Børgefjell

1232 frøplanter i 
2012 (bunnåret)

• 689 stk. i Dovrefjell
• 543 stk. i Børgefjell



Resultater –
frøplanterekruttering

• Smågnageraktivitet påvirket antall frøplanter 
i rutene positivt i både 2011 og 2012

• Bar jord påvirket antall frøplanter positivt i 
2011

• Strø påvirket antall frøplanter positivt i 2011, 
men det var også en negativ interaksjon 
mellom strø og gnageraktivitet 

• Antall frøplanter negativt påvirket av 
lavmengde i 2012

• Antall frøplanter ikke påvirket av mosedekke i 
rutene
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Diskusjon

Flere frøplanter i ruter med mye spor etter smågnagere

• Smågnagere bidrar til å åpne opp vegetasjonen
• Aktiviteten endrer også det abiotiske miljøet

• Større temperatursvingninger i vegetasjonsåpninger
• Bedre lystilgang
• Bedre næringstilgang via gjødsling
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Diskusjon
Fant flere frøplanter i 
bunnåret enn i toppåret

• Herbivori på frø – frø vanlig i 
dietten til markmus, men 
ikke til lemen

• Beite på frøplanter –
sannsynlig at en kombinasjon 
av beite og tråkk førte til 
færre frøplanter i toppåret

• I bunnåret så vi spesielt 
mange frøplanter i 
smågnagertuneller som 
fortsatt var tydelige i 
vegetasjonen

• Kan også skyldes helt andre 
faktorer

Foto: Elin Brattström21



Diskusjon Forskjell i frøplanterekruttering mellom habitat

• Vi forventet en større effekt av smågnagerne i snøleiene, 
men fant at forstyrrelser fra gnagere var like viktig for 
rekrutteringen i lesider og snøleier

• Stor variasjon innad i snøleiene, fra produktive snøleier 
dominert av graminider og urter til mindre produktive 
dominert av musøre og moser med kortere vekstsesong

• Generelt lav rekruttering i musøresnøleier
• Musøresnøleier favoritthabitatet til lemen om vinteren
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Diskusjon

• Sen vår i 2012, mange av registreringene på 
Dovrefjell i tidligste laget

• Mulig underestimering av rekruttering, spesielt 
for snøleier Grødalen, tidlig i juli 201223



Diskusjon

Smågnageraktvitet påvirker 
frøplanter indirekte via 
opphoping av strø

• Flere frøplanter i ruter med mye 
strø i toppåret

• Færre frøplanter i ruter med høy 
gnageraktivitet og mye strø 

• For mye av det gode!?
• Forskjell i strøkvalitet
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Diskusjon

Færre frøplanter i ruter 
med mye lav i bunnåret

• Lav ofte assosiert med tørre 
habitat 

• Redusert lystilgjengelighet inne i 
tette lavmatter

• Allelopati
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• Smågnagerdynamikken har stor påvirkning på 
vegetasjonsstrukturen i fjellet

• Regelmessige storskalaforstyrrelser som bidrar til å opprettholde 
artsrikdom og hindre at konkurransesvake arter fortrenges

• Interessant å vite HVILKE arter som rekrutteres

Konklusjon og tanker fremover
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Quiz – hvilken frøplante?

Gullris (Solidago virgaurea)

Foto: Bente Jessen Graae 27
Foto: Bente Jessen Graae



Quiz – hvilken frøplante?

Fjellsmelle (Silene acaulis)
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Foto: Bente Jessen Graae



Quiz – hvilken frøplante?

Reinrose (Dryas octopetala)
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Quiz – hvilken frøplante?

Engsoleie (Ranunculus acris)
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Takk til • Feltgjengen i 2011 og 2012
• Medstudenter

Finansieringskilder:
• Forskningsrådet

• Prosjektene «Direct and indirect climate forcing of ecological processes: Integrated 
scenarios across freshwater and terrestrial ecosystems» og «EcoDriver»

• Miljødirektoratet
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Referanse: Nystuen, K. O., et al. (2014). "Rodent population dynamics affect seedling recruitment
in alpine habitats." Journal of Vegetation Science. 
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Spørsmål?

Foto: Elin Brattström32
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