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Det er ikke bare temperatur som påvirker tregrensa i fjellet. Foto: Siri Lie Olsen.
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Hvorfor endrer ikke tregrensa seg i takt med at temperaturen stiger?

Temperaturen på jorda øker, havene stiger, og snart har vi skog på Hardangervidda. Eller kanskje det ikke skjer så
snart? Temperatur er nemlig ikke det eneste som bestemmer hvor tregrensa går.
Lise Tingstad

Siri Lie Olsen
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Det vokser ikke trær på fjellet. Den viktigste grunnen til det, er at det er for kaldt. Trærne får rett
og slett problemer med å klare seg når temperaturen blir for lav.
Lokalt kan for eksempel beite og snøskred også bidra til å holde trærne unna fjellet – men
temperaturen er den viktigste begrensende faktoren for vekst av trær over tregrensa.

Forsinket forflytning når temperaturen stiger
Så hvorfor er det ikke slik at tregrensa går opp når temperaturen øker som en følge av global
oppvarming?
ANNONSE

Vel, på sikt vil den nok gjøre det. Men det tar litt tid.
Responsen på økt temperatur er ikke umiddelbar. Det skyldes for det første at det tar lang tid fra
et frø spirer til et voksent tre er på plass. Det gir en forsinkelse i tregrensas forflytning. For det
andre vokser det allerede andre planter i fjellet – og de lager ikke automatisk plass til spirende
trær. En av effektene av økt temperatur er nemlig at også andre planter enn trær vokser seg
større. Det er ikke lett for små trær å få fotfeste i tett vegetasjon.
Dette har vi studert nærmere. For å undersøke hvordan omkringliggende vegetasjon påvirker
spiring og etablering av trær under ulike klimaforhold, gjorde vi et felteksperiment. Vi sådde ut frø
av gran og furu langs en gradient fra fjellet til lavlandet og fra regnfulle Vik i Sogn i vest til tørre
Valdres i øst. Dette ga oss mulighet til å studere hvordan temperatur og nedbør, uavhengig av
hverandre, påvirker spiring og etablering av trær. For å inkludere effekten av konkurranse fra
andre planter, sådde vi halvparten av frøene i intakt vegetasjon og den andre halvparten i små
ruter hvor vi på forhånd hadde fjernet andre planter.

En prøveflate hvor tre-spirene står tett-i-tett, plantet der konkurrerende vegetasjon har vært fjernet. Foto: Mari
Jokerud.

Både klima og konkurranse påvirker spiring og
etablering av trær
Spenningen var stor da vi kom tilbake fem måneder etter at frøene var sådd ut. Hadde frøene
spirt? Var det noen forskjell på spiring med og uten andre planter rundt? Og hvordan hadde det
egentlig gått med frøene som ble sådd ut i fjellet? De høyest beliggende lokalitetene lå ca. 1200
meter over havet, altså godt over den etablerte tregrensa i området. Vi forventet derfor at det
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ville være færre tre-spirer her. Men her ble vi overrasket: selv på fjell-lokalitetene våre stod små
frøplanter av gran og furu tett i prøveflatene! Alle frøplanter ble talt, og så var det bare å vente til
neste vår. For én ting er om frøene spirer og det blir frøplanter. Noe helt annet er om de klarer å
etablere seg og overleve vinteren.
Da våren kom var det bare å telle igjen – for frøplantene var der fremdeles! Vinteren hadde slett
ikke tatt knekken på alle sammen. Resultatene overrasket oss nok en gang. Det viste seg at flere
frø hadde spirt og etablert seg i fjellet enn i lavlandet. Vi hadde jo forventet det motsatte, siden
det tross alt er i lavlandet vi finner skog. Samtidig er det i lavlandet veldig mange andre og
hurtigvoksende planter, så konkurransen om lys og næring er stor. Vi tror dette kan ha hindret
trærne i å spire og vokse i lavlandet, rett og slett fordi de er ikke så raske til å komme opp av
jorda som urter og gress. Vi så nemlig også en klar effekt av å fjerne konkurrerende vegetasjon.
Det var flere tre-spirer i åpne prøveflater enn i den intakte vegetasjonen.
Men slik var det også på fjellet. På fjellet, hvor værforholdene er tøffere, hadde vi forventet at det
ville være bra for en liten tre-spire å ha beskyttende vegetasjon rundt seg. Men også her talte vi
flere tre-spirer i de åpne rutene. Det ser altså ut til at også i fjellet er redusert konkurranse fra
omkringliggende vegetasjon bra for spiring. Dette tyder på at konkurranse spiller en viktig rolle
for etablering av trær.

Tre-spirer i sin første vekstsesong. Foto: Siri Lie Olsen.

Større konkurranse i lavlandet
Mot slutten av vekstsesongen, 16 måneder etter at vi sådde frøene, høstet vi inn tre-spirene slik
at vi kunne undersøke hvordan veksten varierte med temperatur og nedbør. Hver lille tre-spire
ble tatt med inn på laboratoriet for å bli målt, tørket og veid.
Det viste seg at tre-spirene fra fjellet var lavere, men tyngre enn sine motstykker i lavlandet. På
de tilsynelatende mest gunstige lokalitetene for trær, var spirene lange og tynne, især i
prøveflatene med intakt vegetasjon. Et lite tre som skal klare å få nok sollys i det produktive
lavlandet, må prioritere å vokse i høyden og strekke seg etter lyset. I den lave fjellvegetasjonen
derimot, er det ikke like stor konkurranse om lyset, så derfor har ikke tre-spirene her hatt behov
for å vokse like mye i høyden. De har satset mer på å få lengre røtter og vokse seg litt «tykkere».
Konkurransen om lys øker med andre ord med økende temperatur.
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Slik så tre-spirer av gran (til venstre) og furu (til høyre) ut da de ble høstet inn. Foto: Lise Tingstad.

Hva skjer når klimaet endres?
Så hva tror vi? Blir det skog på Hardangervidda når vi får et varmere klima? Våre funn viser
tydelig at for de første fasene – frøspiring og etablering av frøplanter – er det ikke bare
temperatur som begrenser trærne. Konkurranse ser ut til å spille en vel så stor rolle for spiring,
og denne rollen vil trolig bli viktigere når temperaturen øker. Det kan bremse, men trolig ikke
stanse, hevingen av tregrensa i et varmere klima.
Samtidig er vintrene harde i fjellet, og det vil de antagelig være i en del år fremover til tross for et
stadig varmere klima. En liten tre-spire kan takle vinteren så lenge den er liten av vekst og
dekkes av snø, men større trær som stikker opp over snødekket er svært utsatt for skader
grunnet frost og vind. Så selv om våre sådde frø spirte og tre-spirene overlevde en vinter, er det
ingen garanti for at de hadde blitt fullvoksne trær så langt oppe på fjellet. Flere studier har
riktignok vist at tregrensen forflytter seg oppover, så noen trær klarer det. Kanskje har noen trespirer funnet en særlig lun plass hvor det vil være mulig å vokse, eller et voksested hvor det er
rikelig med beskyttende snø om vinteren? I tillegg kan faktorer som opphør av beite påvirke
spiring og etablering av trær i noen områder, i samspill med klima og konkurranse.
Tregrensa vil nok krype oppover, men skog på Hardangervidda vil vi ikke oppleve med det aller
første.
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