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Granplantefelt i kystlandskapet
Jarle W. Bjerke, Hans Tømmervik, Inger Marie Holm-Olsen

og Elin Rose Myrvoll

Grønne felter med gran er blitt et vanlig syn i kystlier
i nordre Nordland og Troms, men grana er ikke en naturlig del av floraen i

dette området. Den har blitt plantet med statlig subsidiering. Hva er bakgrunnen for at det
er plantet så mye gran og hvordan påvirker egentlig de omfattende granplantefeltene

nordnorsk natur, kulturminner og friluftsliv?

Ved å subsidiere granplanting, har
staten bidratt til et omfattende

treslagskifte. Dette har ført til at omtrent
10 prosent av skogen på kysten i nordre
Nordland og Troms nå består av gran-
plantefelt. I enkelte områder er nok
andelen høyere. I Lofoten og Vesterålen
finnes det nå rundt 115 km2 med plante-
felt. Den bjørkedominerte lauvskogen
har blitt byttet ut med treslag som ikke
vokser i regionen naturlig. De vanligste
er norsk gran (Picea abies ssp. abies),
som naturlig finnes nord til Rana, med
spredte utposter i Gildeskål, Beiarn og
Saltdal, og sitkagran (P. sitchensis) som
er hjemlig i Nord-Amerika. I de senere
tiår er også hybriden lutzgran (P glauca
× P. sitchensis) blitt plantet i stort
omfang, også den opprinnelig fra Nord-
Amerika. Andre arter og raser av gran,
samt en del furu, har blitt utplantet i
mindre omfang.

Etter at treslagsskiftet tilnærmet
opphørte i perioden (2001–2005), som
følge av stans i subsidiering, legger
Landbruks- og matdepartementet nå

opp til betydelig økning av arealet av
plantefelt på kysten og i regionen ved
bruk av nye runder med subsidier.
Samarbeidsprosjektet «Kystskog-
bruket» la i 2008 fram en rapport der det
foreslås å etablere nye plantefelt på
5 millioner dekar i løpet av en periode på
50 år.

Den historiske grunnen for det om-
fattende treslagsskiftet i deler av Nord-
Norge er i stor grad flere hundreårs
mangel på tømmer og brensel. Etter
andre verdenskrig skjøt granplantinga
fart. På grunn av granas temperatur-
krav og det generelt kalde klimaet i
Nord-Norge, er det kun enkelte steder
som egner seg til granplanting fra
skogbrukets synspunkt. Ofte er det kun
de lokalitetene med best lokalklima og
jordsmonn som har blitt valgt for
granplanting. Dette er trolig også de
lokalitetene som lokalt sett hadde det
høyeste artsmangfoldet.

Lovverk
Store inngrep i norsk natur er regulert
ved lov. I 2009 trådte et nytt lovverk i
kraft, nemlig Lov om forvaltning av
naturens mangfold (naturmangfold-
loven). Dette vil bli et viktig redskap for
framtidas bevaring av norsk natur i
havet og på landjorda.

Fram til naturmangfoldloven ble ved-
tatt, var naturen «beskyttet» gjennom
bl.a. naturvernloven og plan- og
bygningsloven. Disse lovene pålegger
utbyggere å konsekvensutrede
utbyggingsplaner før de eventuelt
godkjennes. Treslagsskifte, selv ikke i
store omfang, har imidlertid tradisjonelt
ikke blitt betraktet som et stort
naturinngrep, og har derfor ikke blitt
regulert av disse lovene, men av Lov om
skogbruk, som ikke pålegger slike krav.
Derfor har grunneiere kunnet plante
gran tilnærmet fritt, og i tillegg fått
subsidiering for å gjøre det. Vurderinger
av områdenes artsmangfold før
treslagsskifte har svært sjelden blitt



25

gjennomført. Svært lite er derfor kjent
om den opprinnelige flora og fauna der
det nå er plantefelt.

Vi er usikre på om naturmangfoldloven
vil bli brukt til å begrense de negative
konsekvensene som treslagsskiftet har
på artsmangfoldet. Loven stiller strenge
krav til aktsomhet ved utsetting av
fremmede organismer, men kapitlet om
fremmede organismer er ennå ikke satt i
kraft. Når det settes i kraft, kan grunn-
eiere fortsatt søke om tillatelse til å
plante utenlandske treslag som lutzgran
og sitkagran. Loven setter klare
begrensninger for utsetting av
organismer som fra før ikke forekommer
naturlig på stedet, men det er gitt
eksplisitt unntak for norske treslag.
Følgelig ser det ut til fortsatt å være fritt
fram for å plante norsk gran i hele
landet, også utenfor dens naturlige
utbredelsesområde, slik som i nordre
Nordland, Troms og Finnmark.

Konsekvenser for
vegetasjon og dyreliv

Skifte fra lauvskog til bartreplantasjer
fører til forsuring av jordsmonn og
forandringer i vekstforhold. Videre fører
som oftest dette til endringer i

vegetasjonssammensetning og en
reduksjon i artsmangfold. En naturlig
granskog har gjerne luftige lommer som

følge av falne trær og at trærne har ulik
alder. Slike lommer gir lys til skog-
bunnvegetasjon og til den treboende

Nederst: Skogbunn tilnærmet uten
vegetasjon i granplantefelt, Bodø
kommune.

Øverst: Granplantefelt fra innmarks-
grense til snaufjellet, Langøya i
Vesterålen.
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vegetasjonen. I plantefelt, derimot, står
trærne tettere enn i naturlig skog. De er i
tillegg av samme alder og tilnærmet like
høye, noe som fører til at mye mindre
sollys rekker ned til de nedre greinene
og til bakken. Enkelte plantefelt har
derfor en svært utarmet skogbunn-
vegetasjon.

Sitkagran og lutzgran har lengre hoved-
og sidegreiner enn norsk gran. Derfor er
det ofte vanskelig å bevege seg i slike
plantefelt, hvor greinene fra de ulike
stammene fletter seg inn i hverandre.
Ofte må man ned på knær og krype
under de nederste greinene for å komme
litt inn i plantefeltet. Inne i slike plante-
felt må man ofte bruke blits for å ta
bilder selv på høylys dag, og det sier seg
selv at skogbunnvegetasjonen under

slike forhold er så å si helt borte. Det er
derfor stort behov for tynning i slike
felter, men prinsippet om «selvtynning»
er utbredt. I plantefelt av norsk gran er
situasjonen en anelse bedre for skog-
bunnvegetasjonen, spesielt i felt som har
blitt tynnet en del. Et annet relevant
forhold er at mange eiendommer med
granplantefelt har gått i arv til neste
generasjon som ikke har de samme
skogbruksinteresser som forrige
generasjon, og dermed blir feltene
stående uskjøttet.

Naturlige granskoger kan ha et stort
innslag av moser og lav på stammer og
kvister. I gammel granskog, spesielt i
fuktige områder og i dype bekkekløfter,
vokser mange sjeldne og truede arter på
gran. Generelt er artsmangfoldet av

treboende arter i plantefelt langt lavere
enn i naturlig gran- og lauvskog på
grunn av de forhold beskrevet ovenfor.
Eldre, skjøttede plantefelt med norsk
gran kan imidlertid få trekk av naturlig
skog, med et relativt høyt antall arter,
inkludert innslag av truede arter. I Nord-
Norge nord for granas naturlige
utbredelse er enkelte lavarter kun kjent
fra plantefelt. Plantefelt kan gi endret
artsmangfold i og med at noen lav og
moser fortrekker lauvtrær som substrat,
mens andre foretrekker bartrær.
Plantefelt med sitkagran og lutzgran
har, på grunn av de dårlige lys-
forholdene, et langt mer begrenset
utvalg av lav og moser enn plantefelt
med norsk gran.

Undersøkelser fra Nord-Norge har også
vist at gamle granplantefelt har en helt
annen artssammensetning av fugler,
snegler og insekter og færre arter enn
lauvskog på stedet (se egne artikler).
Antall arter i plantefelt er oftest lavere
enn i omkringliggende lauvskoger, men
dette er også avhengig av skogtype,
vekstforhold og om granplantefeltene er
tynnet eller ikke.

Konsekvenser for
kulturminner

Bosetting og aktivitet gjennom flere
tusen år i Nord-Norge har etterlatt en
stor og variert rikdom av kulturminner.
Disse kulturminnene er beskyttet av Lov

Gammetuft i granplantefelt, Sortland
kommune.
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om kulturminner som sier at alle spor
etter menneskers virksomhet har status
som automatisk fredet hvis de er eldre
enn 1537. Samiske kulturminner er
automatisk fredet hvis de er eldre enn
100 år. Ethvert planlagt markinngrep av
noe størrelse skal varsles til kultur-
minnemyndighetene på forhånd, og det
er ikke tillatt å foreta inngrep som kan
skade automatisk fredete kulturminner.

Kulturminnene i Nord-Norge er lite
ruvende. Spor etter eldre tiders
bygninger fremstår gjerne som lave
voller på markoverflata. Jordlagene som
inneholder gjenstandsfunn og spor etter
aktivitet trenger ikke være mer enn noen
få centimeter tykke. Det sier seg selv at
granplanting vil få store konsekvenser
for slike kulturminner. Trærnes
rotsystem kan forstyrre kulturlagene, og
på sikt ødelegge kulturminner. Gjennom
en undersøkelse av registrerte kultur-
minner i Sortland kommune, er det
konstatert at gran-plantefelt har ført til
negative konsekvenser for flere
kulturminner i kommunen.

Kulturminner som blir liggende inne i
granplantefelt, mister dessuten sin
bruks- og opplevelsesverdi. De blir
utilgjengelige og kan derfor ikke brukes

i formidling, undervisning og steds-
utvikling. Det er heller ikke slik at alle
kulturminner per i dag er registrert. Når
et område først er beplantet og plante-
feltet har nådd en viss høyde, vil det
være svært begrensede muligheter for å
lete etter kulturminner der. De som ikke
er funnet før skogen er etablert, vil
derfor være tapt. På bakgrunn av kultur-
minnelovens bestemmelser kunne man
forvente at granplanting var å regne for
et inngrep, men per i dag gis kultur-
minnemyndighetene få eller ingen
muligheter til å vurdere granplanting i
forhold til kulturminneverdier.
Kommuner og bygder som mister
kulturminner, mister dermed en ressurs

og viktige verdier som kunne ha vært
utnyttet i lokal verdiskaping.

Konsekvenser for
turisme og friluftsliv

I en spørreundersøkelse i regi av Top-
Coast (se også egen artikkel) rangerte
utenlandske bil- og hurtigruteturister
landskap som var preget av granplante-
felt lavest av de kulturpregede
landskapene. I tillegg har det kommet
fram gjennom intervjuer med lokal-
befolkning i Hadsel og Sortland at
tilgjengeligheten til utmarka og fjellet

En boplass fra jernalderen i utkanten
av et granplantefelt, Hadsel
kommune. Også denne boplassen var
tidligere beplantet med gran, men ble
ryddet etter bare noen få år. Takket
være dette er hustuftene fortsatt
synlige. Boplassen ligger dessuten
like ved en tursti og er lett
tilgjengelige.
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har blitt redusert de siste tiårene på
grunn av oppkomsten av granplantefelt.
Dette kunne ha vært unngått ved
tynning av granplantefelt nær tettsteder,
samt tilrettelegging av kanaler og
turstier som turgåere kan benytte.

Konsekvenser for
global oppvarming

Økninga i atmosfærisk karbondioksid
(CO2) regnes som en av årsakene til
global oppvarming og dermed endringer
i det globale klimaet. Omlag 70 % av
landjordas karbonlager finnes i verdens
skogøkosystemer, og de både binder og
frigjør CO2. Skogbruksorganisasjonene
og Landbruks- og matdepartementet har
de siste årene tatt til orde for økt bruk
av norsk skog som karbonlager, for å
forsøke å avhjelpe eller dempe effektene
fra forbrenning av fossilt brensel.
Kystskogene i Norge har vist seg meget
produktive, og et utstrakt treslagsskifte
her har foregått de siste 60–70-årene.

Karbonlageret i skog består både av
karbon i humus og jordsmonn, i røtter,
stubber, samt i overjordisk biomasse i
form av vegetasjon på skogbunnen og
trær. Samtidig som at skogen tar opp
karbon fra lufta, kan den også
akkumulere karbonet i levende og død
ved, samt å binde det i humus og
jordsmonn. Karbonsyklusen i skog
består av kortsiktige prosesser
(fotosyntese og respirasjon), prosesser

En vegg av gran innbyr ikke til tur i
utmarka. Bodø kommune.
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som fluktuerer over året (som omsetning
av strø, etc.), men også langsiktige
prosesser slik som karbonnedbrytning
av ved og karbon som bindes i ulike
komponenter i jordsmonn. Norsk
institutt for skog og landskap har
beregnet at granplantefelt over et omløp
binder tre ganger så mye karbon som
furu- eller lauvskog. Derfor er gran-
plantefelt fremhevet som et egnet
karbonlager. Til nå er 2,6 mill. dekar
med opprinnelig lauvskog, hei og
beitemark tilplantet med gran og andre
bartreslag på kysten av Norge.

Nyetablering av plantefelt i den
hastigheten som Kystskogbruket legger
opp til, vil kunne gi betydelig økt årlig
opptak av CO2, anslagsvis opp mot
10 mill. tonn årlig, i følge deres rapport.
Klima- og forurensningsdirektoratets
«Klimakur 2020» kommer fram til et
potensial på 8 mill. tonn CO2 og
bekrefter langt på vei beregningene fra
Kystskogbruket. I følge landbruks- og
matminister Lars Peder Brekk (april
2010) må det forut for etablering av ny
skog i kystrøk som klimatiltak
gjennomføres grundige vurderinger av
areal- og miljøkonsekvenser.

For å kunne gi et bilde av klimaeffekten
ved etablering av ny skog har man i
St.meld. 39 foretatt en beregning med
utgangspunkt i etablering av ny skog på
1 mill. dekar, det vil si om lag 20 prosent
av det arealet rapporten fra Kystskog-
bruket foreslo. Dersom denne ny-
etableringa finner sted i løpet av omtrent
20 års tid, vil dette bidra til et
CO2-opptak i størrelsesorden 2,2 mill.
tonn i løpet av en periode på 50 år. Det

forutsettes her at etablering av nye
plantefelt skjer på gjengroingsmark med
underoptimal tretetthet og mindreverdig
virke. Klimaeffekten er beregnet som
differanse mellom opptak i granplante-
felt og opptak i forvilla gjengroings-
mark.

Det som ikke er blitt tatt hensyn til i
dette regnskapet er at strålingsbalansen
i form av albedo («hvithetsgrad» som
påvirker refleksjonen av solstråler) over
granplantefelt er en helt annen enn over
furu- og lauvskogsområder. Albedoen
over granplantefelt er anslått til å være
halvparten av albedoen over bjørkeskog
og mindre enn en tredjedel av albedoen
over grasdominerte områder. Redusert
albedo vil føre til redusert energitap til
atmosfæren og økt temperatur. Når det
gjelder treslagsskifte fra grasmark og
lauvskog til barskog, så har flere
forskere den siste tida påvist at dette vil
føre til økt global oppvarming, og denne
effekten øker mot nord på grunn av at
snøens sterke albedo erstattes med
granas beskjedne albedo. På den andre
siden kan treslagsskifte føre til lokale
sysselsettingseffekter og sjølforsyning
av trevirke, men noen stor effekt på
karbonbalansen vil granplantefelt trolig
ikke ha. Dette er et betent tema som det
kreves ytterligere forskning på.

Framtida
Vi har vist at artsmangfoldet i plantefelt
er lavere og har en annen sammen-
setning enn i den naturlige skogen den
har tatt plassen fra. Nå er ikke opprett-
holdelse av et høyt artsmangfold en

primæroppgave i plantefelt. Tross alt er
planen å høste trærne når de er hogst-
modne. Fra et bevaringssynspunkt er
det viktigere å unngå at lauvskogstyper
med høyt artsmangfold blir erstattet
med plantefelt. For at dette skal unngås,
må fagpersoner foreta artsinventeringer
av områder der plantefelt planlegges,
slik landbruks- og matminister Lars
Peder Brekk legger opp til.

Naturmangfoldloven setter en del
generelle krav som offentlige
myndigheter kan ta i bruk også i
forbindelse med hogst og etablering av
plantefelt. Loven sier blant annet at
«Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det
som er rimelig for å unngå skade på
naturmangfoldet…» Loven rommer
også et føre-var-prinsipp som sier at:

«Når det treffes en beslutning uten at
det foreligger tilstrekkelig kunnskap
om hvilke virkninger den kan ha for
naturmiljøet, skal det tas sikte på å
unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko
for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på
kunnskap brukes som begrunnelse for
å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.»

Så får vi se om disse paragrafene faktisk
vil bli tatt i bruk i forbindelse med
nyetableringer av plantefelt.

I store deler av Nord-Norge er urskog i
lavlandet blitt en sjeldenhet. Der skogen
ikke har blitt erstattet av plantefelt, har
århundrer med plukk- og flatehogst og
andre inngrep fjernet ethvert urpreg og
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derved også betydelig redusert arts-
mangfoldet. Så fra et mangfold-
synspunkt er ikke alle bjørkeskoger like.
For å bevare artsmangfoldet er det
viktig at lommene med gammel lauv-
skog blir ivaretatt. Det vil derfor ha
store negative konskevenser om slike
erstattes med plantefelt.

Mangel på egnede skogsfelt kan bli et
problem for etablering av nye plantefelt.
Britiske forskere har tatt til orde for at
halvnaturlige landskapstyper i større
grad bør brukes til etablering av plante-
felt. Dette forslaget er også relevant for
Nord-Norge, hvor det finnes store
arealer med kulturmark i gjengroings-
faser. Slik kulturmark ligger gjerne i
lavlandet der det lokalt sett er lunest, og
ofte på rikt jordsmonn, og kan derfor
være velegnet for etablering av gran-
plantefelt. Uansett hvor nye plantefelt
planlegges, bør det tas hensyn til
artsmangfold og kulturminner.
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