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Fint vær på Hjerkinn og utsikt mot Snøhetta. (Foto: Anne Mehlhoop)

Fra veg til villmark: små tuer kan gjøre stor forskjell
Restaurering av Hjerkinn skytefelt på Dovrefjell har foregått i mange år. Resultatene begynner nå å tikke inn.
Her forteller NINA-botanikerne om hvordan vi teller og måle resultater i Norges største restaureringsprosjekt.
Anne C. Mehlhoop
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Det var i 2002 de første vegene i Hjerkinn skytefelt ble fjernet som en test på hvordan
Forsvaret etter hvert kunne restaurere hele området. Dette var begynnelsen av
prosjektet Hjerkinn PRO, som Forsvarsbygg har ansvar for å gjennomføre og der NINA
bidrar med vår fagkunnskap om naturrestaurering. Til nå er mer enn 30 km med veg
fjernet og ytterligere minst 15 km skal fjernes fram mot prosjektets avslutning i 2020. I
april i 2018 ble store deler av tidligere Hjerkinn skytefelt vernet.
Les mer om prosjektet i det tidligere blogginnlegget «Plukke blomster med
gravemaskin».
Dette er et stort prosjekt og mange ting som skjer.
Men nå skal vi fortelle om en liten brikke i det store
spillet: Hvordan fjerne vegene på en slik måte at
vegetasjonen skal etablere seg best og raskest
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mulig?

Hvordan fjerne en veg?
Å fjerne en veg krever grovt redskap.
Gravemaskiner og lastebiler må til. Først blir all
grus og alt materiale som ble brukt til å bygge
vegen fjernet ned til opprinnelig terreng. Etterpå blir
den hardpakka overflata løsnet og vendt, slik at luft
og vann kan komme til og planter får mulighet til å
etablere seg som utløpere eller frø. Dette kan være
tilstrekkelig for at vegetasjonen kan komme tilbake,
men på Hjerkinn har vi gjort litt ekstra for å øke
gjenveksten. Der har vi i tillegg tatt vegetasjonstuer
fra vegkanten og lagt dem oppå det som har vært vegen. Fordelen med slike tuer er at
de virker som øyer i naken jord. Planter kan spre seg med utløpere og frø fra disse tueøyene og etablere seg omkring. Dessuten kan tue-øyene stoppe opp frø som fyker
gjennom lufta og danne trygge små steder hvor frøene er i ly for vinden. Så vil frøene
spire og etter hvert kommer det flere småplanter som danner starten på ny vegetasjon.

Her blir en veg fjernet av en gravemaskin, og vegetasjonstuer fra vegkanten blir plassert på den
tidligere vegen. (Foto: Dagmar Hagen)

Feltarbeid ansikt til ansikt med moskus
I 2016 var vi på Hjerkinn for å se på vegetasjon og miljøfaktorer på slike
vegetasjonstuer og områdene omkring. Vi finstuderte den nye vegetasjonen på
forskjellige veger som ble fjernet i 2002, 2009, 2010 og 2013. Vi analyserte
vegetasjonen i svært mange ruter og noterte oss hvordan jorda, fuktigheten og andre
miljøforhold var på hvert sted. Da kan vi finne ut hvor fort veksten skjer og vi kan se hva
som betyr mest for at plantene skal klare å etablere seg.
Det er forresten ekstra spennende å ha feltarbeid på Dovrefjell, for det finnes også
moskus her. Og de er utrolig raske. Og snikende, tross størrelsen. Og for en botaniker,
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som ligger med nesa i jorda er det vanskelig å holde oversikt. Men vi prøver så godt vi
kan. Men av og til, spesielt når man tror man har full kontroll står de plutselig bak deg.
Da er det bare å la alt feltutstyret bli liggende og trekke seg tilbake og håper at de bare
vandrer videre. Det er de som bor her og vi er bare besøkende (som prøver å få en
jobb gjort – men men). Vi har massevis av morsomme og spennende moskushistorier,
men det er ikke fokuset her. Tilbake til plantelivet.


Her ble vi overrasket av moskus – plutselig var de bak oss. (Foto: Anne Mehlhoop)

Moskus på Hjerkinn: Artig å se mens man er på feltarbeid – fra avstand. (Foto: Dagmar Hagen)

Hva er best for gjenveksten?
Vi undersøkte to ting: For det første hvordan egenskaper ved selve tuene bidrar til
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gjenvekst. For det andre hvilke miljøfaktorer som påvirker gjenveksten i et lavalpint
område, som på Dovrefjell. Det er nemlig ekstra vanskelig for planter å etablere seg og
overleve i fjellet og de er sterkt påvirket av for eksempel tilgjengelige næringsstoff, vann
og temperatur. Dette er ganske uforutsigelig i slike miljøer, på grunn av korte og
variable vekstsesonger.
Da vi kom tilbake til kontoret og gjorde statistiske analyser av dataene våre viste det
seg at gjenveksten var best der jorda inneholdt mye sand og leire og der det var
organisk materiale i jorden. Det er egentlig ganske logisk, fordi jord med masse grus og
store stein lett tørker ut. Organisk materiale er viktig, fordi det betyr at det er mer
næring i jorda. Dette betyr at det er svært viktig å klargjøre det stedet der tuene skal
plasseres og det kan være bortkasta å sette tuer oppå grov stein.

Mogop (Pulsatilla vernalis) på Hjerkinn. (Foto: Dagmar Hagen)

Tiden leger mange sår
Men tiden er den viktigste faktor for en suksessfull gjenvekst. De vegene som var
fjernet i 2002 og 2009 hadde mer vegetasjon enn de som var fjernet i 2013, uansett
jordtype eller hvor fuktig det var i rutene. Så gode ting tar rett og slett tid, og gjenvekst
av restaurerte veger er ingen unntak. Det ser ikke alltid så frodig ut i starten og man
kunne kanskje tenke seg: Men hvorfor bruker vi ikke bare frø? Gressfrø for eksempel?
Det burde jo være greit? Nei, det er faktisk ikke det. For det første er det forbudt å
innføre fremmede frø til et verneområde. Man kan selvfølgelig bruke frø fra stedegne
arter, dersom man får tak i det. Men for det andre er gressarter ofte veldig gode til å
etablere seg på ganske kort tid, og dermed er det vanskelig for andre, stedegne arter til
å etablere seg.
På Hjerkinn har vi testet dette også og da ser vi at dersom vegene blir tilsådd blir de
raskt dekket med gress, men i løpet av noen år er det nesten like mye vegetasjon og
mange flere arter der det bare er brukt tuer og ikke sådd med gressfrø. Så man må
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bare øve seg på å være tålmodig og minne seg på at disse vegene med
vegetasjonstuene på kommer til å bli like omgivelsene - om noen år.

Kilde:
Mehlhoop AC, Evju M, Hagen D (2018). Transplanting turfs to facilitate recovery in a
low-alpine environment - What matters? Applied Vegetation Science, 2018;21:615–625.
https://doi.org/10.1111/avsc.12398
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