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Variasjon i norske Variasjon i norske terrestreterrestre
systemer IIsystemer II

Lokal variasjonLokal variasjon



Beskrivelse av naturen Beskrivelse av naturen ̵̵ naturtypernaturtyper

Plantedekket gjenspeiler en kombinasjon av Plantedekket gjenspeiler en kombinasjon av 
regionale og lokale gradienter pregionale og lokale gradienter påå voksestedetvoksestedet
Det er tradisjon i Norge for inndeling i Det er tradisjon i Norge for inndeling i 
vegetasjonstypervegetasjonstyper eller eller naturtyper naturtyper som som 
gjenspeiler (minst) to gjenspeiler (minst) to ’’nivnivååerer’’::

Hovedtype av Hovedtype av øøkosystemkosystem
Innen hver hovedtype, en oppdeling i typer langs de Innen hver hovedtype, en oppdeling i typer langs de 
øøkoklinenekoklinene som er viktigst innen hovedtypensom er viktigst innen hovedtypen

Nyeste naturtypeinndeling for Norge gjort av Eli Nyeste naturtypeinndeling for Norge gjort av Eli 
Fremstad (1997); NINA Temahefte 12Fremstad (1997); NINA Temahefte 12



Ett overblikkEtt overblikk

Fremstad (1997): 6 hovedtyper (Fremstad (1997): 6 hovedtyper (’’gruppergrupper’’))
SkogSkog
FjellFjell
MyrMyr og kildeog kilde
VannkantVannkant--, vann, vann-- og flommarkog flommark
HavstrandHavstrand
Ikke tresatt fastmarksvegetasjon (Ikke tresatt fastmarksvegetasjon (rasmarkerrasmarker, berg, , berg, 
kulturmark mv.)kulturmark mv.)

Vi begrenser oss her til skog, fjell og myrVi begrenser oss her til skog, fjell og myr



Skog ISkog I

Skog finnes i Norge i Skog finnes i Norge i 
alle vegetasjonssoner alle vegetasjonssoner 
fra N til NBfra N til NB
Moen 1999 kart 57 s Moen 1999 kart 57 s 
6666



Skog IISkog II

Samme lokale gradienter er viktigst i hele omrSamme lokale gradienter er viktigst i hele områådetdet
NNææringstilgangringstilgang

Korrelerte faktorer: pH, N, Ca, organisk innhold i jorda (Korrelerte faktorer: pH, N, Ca, organisk innhold i jorda ( ̵̵), gunstig ), gunstig 
eksposisjon, (stor) helningeksposisjon, (stor) helning

Fastmark kontra spesielle fuktighetsforhold Fastmark kontra spesielle fuktighetsforhold 
PPåå fastmark: topografi og uttfastmark: topografi og uttøørringsfare (varighet av perioder med rringsfare (varighet av perioder med 
ekstrem tekstrem tøørke)rke)

Andre korrelerte faktorer: jorddybde (Andre korrelerte faktorer: jorddybde ( ̵̵), konveks terrengform), konveks terrengform
PPåå fastmark: fuktighetsforhold til vanlig (fastmark: fuktighetsforhold til vanlig (’’median jordfuktighetmedian jordfuktighet’’))

OgsOgsåå relatert til trrelatert til træærnes plassering etc.rnes plassering etc.
Spesielle fuktighetsforholdSpesielle fuktighetsforhold

Forsumping og torvdannelse (gradient fuktig skog Forsumping og torvdannelse (gradient fuktig skog ̵̵ myrskogmyrskog ̵̵ myr)myr)
Forsumping uten torvdannelse (grad. fuktig skog Forsumping uten torvdannelse (grad. fuktig skog ̵̵ sumpskog sumpskog ̵̵ sump sump ̵̵ vann)vann)
SigevannspSigevannspååvirkning (grad. fuktig skog virkning (grad. fuktig skog ̵̵ bregne/hbregne/høøystaudeskog ystaudeskog ̵̵ kilde)kilde)



Skog III:Skog III:
fordeling av skogtyper langs hovedgradienterfordeling av skogtyper langs hovedgradienter

ØØkland, R.H. 1997. Vegetasjonskland, R.H. 1997. Vegetasjonsøøkologi. Plantenes respons pkologi. Plantenes respons påå øøkologiske gradienter kologiske gradienter --
teorier, metoder og mteorier, metoder og møønstre. nstre. -- Bot. Hage Mus., Univ. Oslo [RHBot. Hage Mus., Univ. Oslo [RHØØ 1997] Fig. 140 s. 144. 1997] Fig. 140 s. 144. 



Skog IVSkog IV
Regional fordeling av Regional fordeling av 
dominerende treslag:dominerende treslag:

’’Edle lauvtrEdle lauvtræærr’’ (ask, (ask, almalm, , 
eik, leik, løønn, lind, svartor) har nn, lind, svartor) har 
ssøørlig/srlig/søørrøøstlig utbredelsestlig utbredelse

Avtar mot N og mot Avtar mot N og mot 
hhøøydenyden

BjBjøørk og furu er vidt spredtrk og furu er vidt spredt
Grana er Grana er øøstligstlig
Moen 1999 Moen 1999 
kart 58 s. 72kart 58 s. 72

Svartor (Alnus
glutinosa)
Lind (Tilia
cordata)
Alm (Ulmus
glabra)
Ask (Fraxinus
excelsior)
Eik (Quercus
spp.)
Barlind (Taxus
baccata)

Norsk og latinsk navn på arter 
ordnet fra N til S etter N-grense på
Vestlandet



Skog VSkog V

Lokal fordeling av Lokal fordeling av 
dominerende treslag:dominerende treslag:

Edle lauvtrEdle lauvtræær er r er 
varmekjvarmekjæære og foretrekker re og foretrekker 
ssøørvendte skrrvendte skrååninger; jo ninger; jo 
lengre nord og mot lengre nord og mot 
hhøøyden, desto sterkereyden, desto sterkere
PPåå frisk grunnfrisk grunn::

N sone: edellauvskogN sone: edellauvskog
BN sone: barskog i NBN sone: barskog i N--lier, lier, 
edellauvskog i Sedellauvskog i S--lierlier
SB sone: edellauvskog i SSB sone: edellauvskog i S--
lier under slier under sæærlig gunstige rlig gunstige 
forholdforhold

Moen 1999 fig. 9 s. 70Moen 1999 fig. 9 s. 70



Skog VISkog VI

Fordeling av edellauvskog og skog dominert av Fordeling av edellauvskog og skog dominert av 
’’boreale treslagboreale treslag’’ (gran, furu, bj(gran, furu, bjøørk)rk)

Edellauvskog og boreal skog (barskog og bjEdellauvskog og boreal skog (barskog og bjøørkeskog) rkeskog) 
opptar til dels opptar til dels 

samme samme ’’nisjenisje’’ langs lokale langs lokale øøkologiske gradienter i ulike kologiske gradienter i ulike 
vegetasjonssonervegetasjonssoner
ulike ulike ’’nisjernisjer’’ i samme vegetasjonssonei samme vegetasjonssone

Edellauvskog har tyngdepunktet mot fuktigere og mer Edellauvskog har tyngdepunktet mot fuktigere og mer 
nnææringsrike voksestederringsrike voksesteder
Treslag innvirker pTreslag innvirker påå jordas beskaffenhet, bl.a. via jordas beskaffenhet, bl.a. via 
strstrøøets nets nææringsinnhold og nedbrytningsrateringsinnhold og nedbrytningsrate



Skog VIISkog VII

NNææringsgradienten er relatert tilringsgradienten er relatert til
Jordas innhold av nJordas innhold av nææringsstoffer (N, Ca, Mg etc.)ringsstoffer (N, Ca, Mg etc.)
Jordas Jordas surhetsurhet
Biologisk omsetningshastighet (nedbryteres aktivitet etc.)Biologisk omsetningshastighet (nedbryteres aktivitet etc.)
Jordas innhold av organisk materiale (stort nJordas innhold av organisk materiale (stort nåår r 
nedbrytningshastigheten er lav)nedbrytningshastigheten er lav)
Gradienter i jordfaunasammensetning (fra soppGradienter i jordfaunasammensetning (fra sopp-- til til 
bakteriedominans og fra lav til hbakteriedominans og fra lav til høøy mengde av meitemark med y mengde av meitemark med 
øøkende pH)kende pH)
Humustype; Humustype; rrååhumushumus ̶̶ moder  moder  ̶̶ mullmull
Jordprofiltype; podsol  Jordprofiltype; podsol  ̶̶ brunjord brunjord 



Skog VIIISkog VIII

Fastmark: gradienten i uttFastmark: gradienten i uttøørkingsfare er viktigstrkingsfare er viktigst
Frisk skog (fattig) Frisk skog (fattig) 

Dominert av blDominert av blååbbæær eller urterr eller urter
PPåå ØØstlandet dominert av gran, pstlandet dominert av gran, påå Vestlandet av furu/bjVestlandet av furu/bjøørk, mot rk, mot 
fjellet av bjfjellet av bjøørkrk

TTøørr skog (fattig): Dominert av tett lyngsjikt (blanding av flere rr skog (fattig): Dominert av tett lyngsjikt (blanding av flere 
lyngarterlyngarter), urter ikke viktige), urter ikke viktige

Furu viktigere enn gran i tresjiktet Furu viktigere enn gran i tresjiktet ØØstafjellsstafjells
EkstremtEkstremtøørr skog: Frr skog: Fåå karplanter, lav dominerer normalt i karplanter, lav dominerer normalt i 
bunnsjiktetbunnsjiktet

Furu; pFuru; påå grov morene i tgrov morene i tøørt klima eller prt klima eller påå knauser etc.knauser etc.
Minimal variasjon i nMinimal variasjon i nææringsinnhold langs denne gradientenringsinnhold langs denne gradienten



Skog IXSkog IX

Variasjon langs 
gradienten 
relatert til 
uttørkingsfare:

(ø.v.:) knaus med 
spredte moser

(ø.h.:) ekstrem-
tørr lavfuruskog

(n.v.:) tørr lyng-
blandingsskog

(n.h.:) frisk 
blåbærgranskog



Skog XSkog X

Fastmark: fuktighetsforhold til vanlig (Fastmark: fuktighetsforhold til vanlig (’’median median 
jordfuktighetjordfuktighet’’))

Uansett fare for uttUansett fare for uttøørring, ogsrring, ogsåå ppåå knauser i smknauser i småå forsenkninger, forsenkninger, 
finnes flekker der jorda oftest, men ikke permanent, er fuktig ofinnes flekker der jorda oftest, men ikke permanent, er fuktig og g 
der det er tendenser til forsumpningder det er tendenser til forsumpning
Fuktige flekker er ofte dominert av torvmoserFuktige flekker er ofte dominert av torvmoser
Fuktige flekker vanligstFuktige flekker vanligst

i fuktig klimai fuktig klima
Ved lav innstrVed lav innstrååling/fordampning (ling/fordampning (’’baklierbaklier’’))
I I ååpninger mellom trpninger mellom træærr

Fuktige flekker kan finnes bFuktige flekker kan finnes bååde i plant og hellende terrengde i plant og hellende terreng



Skog XISkog XI
Variasjon i (mediane) 
fuktighetsforhold

(t.v.) tørr 
lyngfuruskog

(ø.) ikke forsumpet 
utforming

(n.) forsumpet 
utforming med 
torvmosepute

(t.h.) frisk granskog

(ø.) ikke forsumpet 
utforming med 
sigdmoser

(n.) forsumpet 
utforming med 
torvmoser



Skog XIISkog XII

Spesielle fuktighetsforhold: sigevannspSpesielle fuktighetsforhold: sigevannspååvirkning virkning 
((’’wetwet flushingflushing’’))

Oftest i hellende terrengOftest i hellende terreng
Horisontal eller oppadgHorisontal eller oppadgåående grunnvannsstrende grunnvannsstrøøm som m som 
motvirker utvasking av nmotvirker utvasking av nææringsstoffer fra jordaringsstoffer fra jorda
Gir opphav til Gir opphav til bregne/hbregne/høøystaudeskogystaudeskog

Kilde: svKilde: svæært konsentrert, stabilt vannframspringrt konsentrert, stabilt vannframspring



Skog XIIISkog XIII

Sigevanns-
påvirkning

(venstre:) 
storbregneli i 
granskog

(ø.h.:)

Høgstaudeli i 
granskog

(n.h.:)

Detalj fra 
kildeframspring i 
samme



KildeKilde

Konsentrert 
kildeframspring i 
myr, med 
permanent tilførsel 
av kaldt vann



Skog XIVSkog XIV

Spesielle fuktighetsforhold: sumpskogerSpesielle fuktighetsforhold: sumpskoger
Forsumping og Forsumping og torvdannelsetorvdannelse (gradient fuktig skog (gradient fuktig skog ̵̵ myrskogmyrskog ̵̵
myr)myr)

Torvdannelse fremmes av varig tilfTorvdannelse fremmes av varig tilføørsel av vann med lavt rsel av vann med lavt 
nnææringsinnholdringsinnhold

Forsumping og Forsumping og sumpjordsdannelsesumpjordsdannelse (grad. fuktig skog (grad. fuktig skog ̵̵
sumpskog sumpskog ̵̵ sump sump ̵̵ vann)vann)

Sumpjordsdannelse fremmes av varig tilfSumpjordsdannelse fremmes av varig tilføørsel av vann med rsel av vann med 
hhøøyere nyere nææringsinnholdringsinnhold

Det finnes ingen skarp grense mellom myr og sumpDet finnes ingen skarp grense mellom myr og sump
Sumpskoger (i vid forstand) deler flere egenskaper bSumpskoger (i vid forstand) deler flere egenskaper bååde med de med 
skog og med myr, og sees best pskog og med myr, og sees best påå som eget som eget øøkosystemkosystem



Skog XVSkog XV

Gransumpskog 
(fattig; Østmarka, 
Lørenskog Akh)



Fjell IFjell I

Skoggrensa (og tregrensa) er ingen skarp grense, men er dynamiskSkoggrensa (og tregrensa) er ingen skarp grense, men er dynamisk
i tid og romi tid og rom
Fjellvegetasjonen inneholder paralleller til skogvegetasjonen (oFjellvegetasjonen inneholder paralleller til skogvegetasjonen (og g 
variasjon langs samme gradienter), men fjellet er mer ekstremt variasjon langs samme gradienter), men fjellet er mer ekstremt 
(mer stressfullt) som voksested for planter(mer stressfullt) som voksested for planter

ÅÅpent landskap medfpent landskap medføører mye mer vindrer mye mer vind
FrysetFrysetøørking (av jorda)rking (av jorda)
Mekanisk slitasje pMekanisk slitasje påå overjordiske plantedeleroverjordiske plantedeler
JorderosjonJorderosjon
Stabil framherskende vindretning gjennom vinteren fStabil framherskende vindretning gjennom vinteren føører til at rer til at 
snsnøøfordelingsmfordelingsmøønstrene gjentar seg fra nstrene gjentar seg fra åår til r til åårr

ÅÅpent landskap medfpent landskap medføører kraftigere rer kraftigere solinnstrsolinnstråålingling enn i skogenenn i skogen
KjKjøøligere klima mot hligere klima mot høøyden fyden føører til rer til øøkt fare for ustabil jord (jordflyt)kt fare for ustabil jord (jordflyt)



Fjell IIFjell II

Overgangen mellom Overgangen mellom 
skog og fjell er skog og fjell er 
gradvisgradvis
NNåår trr træær ikke lenger r ikke lenger 
finnes ffinnes fåår vinden r vinden 
ststøørre betydning og rre betydning og 
den den rabberabbe--lesideleside--
variasjonenvariasjonen blir et blir et 
karakteristisk trekk i karakteristisk trekk i 
landskapetlandskapet



Fjell IIIFjell III

Fjell-landskap 
(Fillefjell, Lærdal SF) i 
vårløsninga

Snøen finnes fortsatt i 
snøleiene mens 
rabbene har smelta 
fram



Fjell IVFjell IV

Hovedgradienten i fjellet: Hovedgradienten i fjellet: 
topografi/sntopografi/snøødekke/ dekke/ 
uttuttøørkingsfarerkingsfare

Forlengelse av gradienten Forlengelse av gradienten 
i utti uttøørkingsfare i skogen i rkingsfare i skogen i 
begge enderbegge ender
Relatert til Relatert til 
terrengtopografi (rabbe terrengtopografi (rabbe ̵̵
leside leside ̵̵ snsnøøleie leie 
(forsenkning) og derfor til (forsenkning) og derfor til 
snsnøøfordelingfordeling

RHRHØØ 1997 Fig. 158 s. 1841997 Fig. 158 s. 184



Fjell VFjell V

Rabber:

(o.) framsmelta avblåst og 
moderat rabbe (lesida og 
snøleiene er fortsatt snødekte)

(ø.h.) gradient fra avblåst rabbe til 
leside

(n.h.) detalj av avblåst rabbe



Fjell VIFjell VI

Snøleier:

(o.) stort snøleie under kolle på
Hardangervidda

(ø.h.) detalj fra seint snøleie 
dominert av musøre

(n.h.) detalj fra ekstremt snøleie 
dominert av snøleiemose



Fjell VIIFjell VII

JordflytJordflyt
I mellomalpin (og hI mellomalpin (og høøyalpin) yalpin) 
sone er nesten all jord sone er nesten all jord 
ustabilustabil
Fremmes av:Fremmes av:

redusert temperaturredusert temperatur
sterk helningsterk helning
øøkt snkt snøødekkevarighetdekkevarighet

Variasjon i Variasjon i artersarters toleranse toleranse 
overfor ustabil jordoverfor ustabil jord

RHRHØØ 1997: Fig. 159 s. 1997: Fig. 159 s. 
188188



Myr IMyr I

Myr: Myr: øøkosystem bygd opp over tid av kosystem bygd opp over tid av 
ufullstendig nedbrutt plantematerialeufullstendig nedbrutt plantemateriale
Dannes under spesielle forhold som fremmer Dannes under spesielle forhold som fremmer 
akkumulering av organisk materiale:akkumulering av organisk materiale:

Konstant vannmetning av jorda (hKonstant vannmetning av jorda (høøyt yt 
grunnvannsspeil)grunnvannsspeil)

KjKjøølig og fuktig klimalig og fuktig klima
Lokale forhold som hindrer drenering (lange, slake Lokale forhold som hindrer drenering (lange, slake 
skrskrååninger etc.)ninger etc.)

Sirkumpolar utbredelse i temperert soneSirkumpolar utbredelse i temperert sone



Myr IIMyr II

Norge er et Norge er et myrriktmyrrikt
land; ca. 10 % har land; ca. 10 % har 
vvæært myrrt myr
Mest myr pMest myr påå indre indre 
ØØstlandet, i stlandet, i 
TrTrøøndelag og ndelag og 
FinnmarkFinnmark
Moen 1998: kart Moen 1998: kart 
59 s. 74 59 s. 74 



Myr IIIMyr III

Prinsipielt ulike former for myrdannelsePrinsipielt ulike former for myrdannelse
Gjenvoksning av Gjenvoksning av ååpent vann (fra sidene)pent vann (fra sidene)
Forsumping av tidligere tForsumping av tidligere tøørr mark (viktigst) ved rr mark (viktigst) ved 
tilftilføørsel av fastmarksvann (grunnvann som har vrsel av fastmarksvann (grunnvann som har væært i rt i 
kontakt med jord; minerogent vann)kontakt med jord; minerogent vann)

FlatmyrerFlatmyrer (topogene myrer) har horisontalt grunnvannsspeil(topogene myrer) har horisontalt grunnvannsspeil
BakkemyrerBakkemyrer (soligene myrer) har hellende grunnvannsspeil; (soligene myrer) har hellende grunnvannsspeil; 
finnes i fuktig klimafinnes i fuktig klima
RegnvannsmyrRegnvannsmyr (ombrogen myr, (ombrogen myr, hhøøgmyrgmyr); ); myrdelmyrdel der der 
overflatetorva hevet seg soverflatetorva hevet seg såå mye over omgivelsene at den mye over omgivelsene at den 
bare mottar regnvann (bare mottar regnvann (regnvannsmyrregnvannsmyr); danner ); danner 
karakteristiske karakteristiske myrdelermyrdeler omgitt omgitt fastmarksvannsmyrfastmarksvannsmyr (flat(flat-- og og 
bakkemyrdelerbakkemyrdeler))



Myr IVMyr IV

Bakkemyrlandsakp
like under 
skoggrensa 
(Norefjell; Flå Bu)



Myr VMyr V

Myrers hydromorfologi (form og Myrers hydromorfologi (form og 
formens sammenheng med formens sammenheng med 
dreneringsforholdene) gir grunnlag for dreneringsforholdene) gir grunnlag for 
inndeling i inndeling i hydromorfologiske hydromorfologiske myrtypermyrtyper
Hydromorfologisk variasjon pHydromorfologisk variasjon påå fem fem 
skalanivskalanivååer (fra fin til grov)er (fra fin til grov)

Mikrostruktur (tue Mikrostruktur (tue ̶̶fastmatte fastmatte 
̶̶mykmattemykmatte))
MyrstrukturMyrstruktur ((tuestrengtuestreng ̶̶hhøølje, lje, 
gjgjøøl=myrpyttl=myrpytt))
MyrsegmentMyrsegment ((myrflatemyrflate, kantskog, lagg), kantskog, lagg)
SynsegmentSynsegment (hydromorfologisk enhet (hydromorfologisk enhet 
med karakteristisk kombinasjon av med karakteristisk kombinasjon av 
myrsegmentermyrsegmenter))
MyrkompleksMyrkompleks (geografisk avgrenset (geografisk avgrenset 
myromrmyrområådede))

RHRHØØ 1997: Fig. 177 s. 2011997: Fig. 177 s. 201



Myr VIMyr VI

Myrers 
hydromorfologi:

(ø.v.:) mikrostruk-
turer, fra vassfylt 
mykmatte til tue

(ø.h.:) svakt hel-
lende bakkemyr med 
flarkgjøler og lave 
fastmattestrenger

(n.v.:) svakt hvelvet 
regnvannsmyr

(n.h.:) sterkt 
hellende bakkemyr



Myr VMyr V

HovedtyHovedty--
perper av av 
myr pmyr påå
synsegsynseg--
mentnivmentnivåå
(RH(RHØØ
1997: 1997: 
FigsFigs 167 167 ̶̶
176 s 176 s 
198)198)



Myr VIMyr VI

Viktigste lokale gradienter; viktigst i hele omrViktigste lokale gradienter; viktigst i hele områådetdet
NNææringstilgangringstilgang

Korrelerte faktorer: pH, N, Ca, organisk innhold i jorda (Korrelerte faktorer: pH, N, Ca, organisk innhold i jorda ( ̵̵), gunstig ), gunstig 
eksposisjon, (stor) helningeksposisjon, (stor) helning
Fattigst: Fattigst: RegnvannsmyrRegnvannsmyr; stor variasjon blant ; stor variasjon blant fastmarksvannsmyrerfastmarksvannsmyrer

Avstand til grunnvannsspeiletAvstand til grunnvannsspeilet
Relatert til mikrostrukturvariasjonRelatert til mikrostrukturvariasjon

Variasjon fra Variasjon fra ååpen pen myrflatemyrflate til tresatt til tresatt myrkantmyrkant
Uklar Uklar øøkologisk kologisk åårsak; kan ha noe rsak; kan ha noe åå gjgjøøre med re med åårsamplitudenrsamplituden i i 
avstanden til grunnvannsspeilet (travstanden til grunnvannsspeilet (træær krever periodevis r krever periodevis 
gjennomlufting av rgjennomlufting av røøttene) og med stttene) og med støørrelsen prrelsen påå sammenhengende sammenhengende 
tueomrtueområåderder
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