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Referat

Andersen, R., Bretten, S., Pedersen,H. Chr., Sørvig, K. og
Hongset,0. 1990. Biotopforbedrendetiltakfor lirype.Erfarin-
ger med brenningog gjødslingi Kvikne,Hedmark.NINA fors-
kningsrapport6: 1-16.

To ulikebiotopforbedrendetiltak, lyngbrenningog gjødsling,
er gjennomført i et subalpint bjørkeskogsområdeved Fal-
ningsjøen,Kvikne.Rapporten beskrivergjennomføringenav
tiltakeneog drøfter den forventedeeffektpå områdetslirype-
populasjon.Selv om det ble registrerten økning av lirypas
hekketetthet i gjødslingsområdetåret etter gjødsling, førte
hverkengjødslingellerbrenningtil en generelløkningav hek-
kebestanden.Pågjødslingsområdetble det funnet en økning
i blåbærasnitrogeninnhold kun samme året som det ble
gjødslet;dette ståri kontrasttil skotskeundersøkelser,og kan
skyldesraskereutvaskingav næringsstoffene.Ogsåetter bren-
ning forsvantgjødslingseffektentidlig. Rapportenkonkluderer
med at før det gjøresutstraktbrukav brenningog gjødsling,
trengsdet bedre kunnskapom tiltakeneseffekt, ikkebare på
lirypepopulasjonene,men på fjelløkosystemetgenerelt.

Emneord:brenning- gjødsling- lirype- biotopforbedring.

ReidarAndersen,Simen Bretten, Hans Chr. Pedersen,Ketil
Sørvig og Oddbjørn Hongset, Norsk Institutt for naturfors-
kning,Tungasletta2, 7004 Trondheim.

Abstract

Andersen,R., Bretten, S., Pedersen,H. Chr., Sørvig, K. og
Hongset,0. 1989. Experiencewith burning and fertilizingon
sub-alpinewillow ptarmigan habitats. NINA forskningsrap-
port 6:1-16.

Burning and fertilizingof a sub-alpinebirch forest biotope
near Falningsjøen,Kvikne,Central Norway. The aim of the
studywas to describethe methodsused,and their effecton
springdensistiesof willow ptarmiganLagopus lagopus. After
spreading a nitrogen fertilizer in one area, an increasein
springdensityonly occuredthe followingyear. However,nei-
ther burning nor fertilizingcauseda general increasein wil-
low ptarmigannumbers.In the fertilizedarea,a significantin-
creasein the nitrogencontentof bilberryVaccinium myrtillus
was onlyfound the firstautumn followingfertilizing.The fer-
tilizing effectof burning alsodisappearedin the autumn of
the followingyear.Theseresultscontradictthosefound earli-
er in Scotland,and may be relatedto that a thinner humus
layer affects the length of time nutrients are availableto
plants.Beforeburningand fertilizingmay be extensivelyused
as habitat improvementmethods,more informationis need-
ed on the effectsof suchtreatmenton willow ptarmiganpop-
ulationsand the total ecosystem.

Keywords: burning - fertilizing- willow ptarmigan - habitat
improvement

ReidarAndersen,Simen Bretten, Hans Chr. Pedersen,Ketil
Sørvigand Oddbjørn Hongset, Norwegian Institutefor Na-
ture Research,Tungasletta2, N-7004 Trondheim,Norway.
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1 Innledning

I Norgeharbiotopforbedrendetiltakfor lirypetradisjoneltvært
konsentrerttil vinterfellingavbjørk.I desenereårharimidlertid
tiltaksom brenningog gjødslingfått økendeaktualitet.Dette
skyldesi førsterekkeat man har hentet informasjonfra Skott-
land,hvorsliketiltakharværtdreveti langtid med relativtgodt
resultat(Jenkinset al. 1970, Milleret al. 1970). De biotopforbe-
drende tiltakene er direkte eller indirekterettet mot rypenes
næringssituasjon.Dette kan gjøresved å forbedre næringstil-
gangen kvalitativteller kvantitativtenten for kyllingerellerfor
voksnefugler.

Tidligereundersøkelserpå lirype har vist at kyllingproduksjo-
nenog dervedhøstbestandensstørrelsestortsetter bestemtav
eggpredasjonog kyllingoverlevelse(Myrberget 1972, Steenet
al. 1988). Størstkyllingdødelighetfinnermandeførstedagene
etterklekking.TidligereundersøkelserfraSkottlandharindikert
at denne dødelighetenofte er bestemtav eggkvaliteten,som
igjen er påvirketav rypehønasernæringfør egglegging(Moss
et al. 1975). Frasvenskeundersøkelservetviat hønaskondisjon
om vårensyneså værepositivtkorrelertmed kyllingproduksjo-
nen om sommeren(Brittas1984). Dette betyr at kyllingpro-
duksjonen kan påvirkes indirekte gjennom fødetilgangen/
kvalitetenfor lirypehønene.Det er imidlertidvanskeligå finne
resultatersomindikereren direkteeffektav biotopforbedrende
tiltak på kyllingenesoverlevelse.Enslikeffekter allikevelmulig
å tenkesegved at f.eks.tilgangenpå insekterog lettfordøyelig
plantematerialeblirstørreetterat et tiltakergjennomført.

Fraflere norskeundersøkelservet vi at kyllingproduksjonen/
høstbestandener av betydning for neste vårs hekketetthet
(Myrberget 1972, 1983, Pedersen1984, 1988). Økt kylling-
produksjonkanderforogsåmedføreøkt hekketetthetnesteår.
Viderehar resultaterfra Skottlandantydetat rypenekansvare
påenforandringi "beitekvalitet"vedå endrestørrelsenpåterri-
toriene. Dvs, at steggenetar store territorieri områder med
dårlig"beitekvalitet"og småterritorieri områdermedgod "bei-
tekvalitet"(Milleret al. 1970, Watsonet al.1984).

Rypeneer selektivebeitere, og tar plantedelersom har større
fordøyelighet, høyere nitrogeninnhold og høyere fosfor-
innhold enn plantedelersom tas tilfeldig(Moss 1972, Savory
1983). Det ble derfor lenge trodd at biotopforbedrendetiltak
somøkte heiteplantenesnitrogenog fosfor-innhold,samtøkte
fordøyeligheten,ville virke positivtpå rypeneshekkesuksess.
Bådegjødslingmed nitrogen og/eller fosforog vegetasjons-
brenninger metodersomer mestbruktfor å høynekvaliteteni
rypenesbeiteplanter.Selvom resultatenelangtfra er entydige
har dissetiltakeneofte gitt positiveffektpå kyllingproduksjon
og hekketetthethosskotskeliryper(Miller et al. 1970, Watson
& O'Hare1973, Watsonet al. 1984).

Denne rapportenvil ta utgangspunkti en lirypepopulasjoni et
subalpintbjørkeskogsområdeved Falningsjøen,Kvikne,og vil
beskrivegjennomføringog effekter av to ulike biotopforbe-
drende tiltak;brenningog gjødsling.Selvom beggetiltakene
er godt kjentgjennomskotskerypeundersøkelser,er miljøfor-
holdenei Skottlandog Norge såpassforskjelligeat resultatene
ikke er direkteoverførbare.I Norge finneskun fragmentarisk
dokumentasjonpå gjennomføringog effekterav vegetasjons-
brenning(Ålerud1984), og denne rapportenvil derfor legge
vekt på å beskrivegjennomføringenog forventet effektav de
uliketiltakpå lirypepopulasjoneni lysavtidligerepublisertma-
teriale. Rapportenvil også beskrivehvilkeforutsetningersom
børoppfyllesfør brenningog gjødslingavlirypeområdersettes
igang.
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2 Studieområde

Falningsjøområdetligger ca. 850 m.o.h. i Kviknekommune,
Hedmark. Gjennomsnittlig årlig nedbør er ca. 500 mm,
hvoravca. 200 mm kommeri juni, juli og august.Middeltem-
peraturer for hele året er 1,6° C, mens juli som varmeste
måned har gjennomsnittlig12,3° C. Nevnte klimadataviser
at Kvikne-områdethar tørt innlandsklima.Kvikne-områdeter
dominertav glimmerskifertilhørendeGulaskifergruppensber-
garter,somfor en stordel er lettforvitrelige.RundtFalningsjø-
en dominererfattige og lavproduktivenaturtyper,men også
rikeog høyproduktivearealerfinnesspredt.

Ved at Falningsjøenble oppdemt ca. 25 m ble ca. 1,85 km2
neddemt. Føroppdemming ble all bjørkeskogunder høyeste
regulertevannstand(HRV)tatt ut.

3 Forsøksopplegg

Undersøkelsenomfatter 3 ulikeområderrundt Falningsjøen.

Område A: Gjødslingsområdet

Dette 1 km2 store området på sørøst-sidenav Falningsjøen
ble gjødslet med Skog-Ani juni 1983. All bjørkeskogunder
HRV ble fjernet høsten 1982. Dette var en blanding av
blåbær/småbregne bjørkeskogog gras/urterik bjørkeskog.
Disseområdenevar meget attraktivehekkeområderfor lirype,
og var de første områdene som ble okkupert når territorie-
kampenestartetom våren.

I dette området ønsketman å:
- utprøveen gjødslingsmetodikk.
- registrerekvalitetsendringeri typenesbeiteplantersom

følge av gjødsling.
- registreresteggenesterritorielleaktiviteti områdetfør og

etter gjødsling.

Område B: Brentområdet

Dette 1 km2 store området på sørvest-sidenav Falningsjøen
bestårfor det meste av fastmattemyr,dvergbjørkheiog gre-
plyng-lavrabb.

I dette området ønsketman å:
- utprøveet brenningsforsøki et høyereliggendeområde

med tørt innlandsklima.
- registrereeventuelleendringeri botanisksammensetning

etter brenning.

Område C: Kontroll-området

Dette 1 km2storeområdetsørfor Falningsjøenbestohovedsa-
kelig av blåbær/småbregnebjørkeskogog blåbær/moltefukt-
hei.

I dette området ønsketman å:
- avdekkeårligevariasjoneri hekketetthet'gjennomå registre-

re territoriellesteggerom våren.

6



ninaforskningsrapport006

4 Metodebeskrivelse

Gjødsling

I samrådmed prof. Alf Brantsegved NorskInstituttfor Skog-
forskning ble Skog-An (kalkammonsalpeter)i pellet form
spredtut i området i sluttenav juni 1983 ved hjelpav traktor
påmontertgjødselspreder.

Skog-Ansom inneholder34.5% nitrogenble spredtut slikat
vi fikk ca. 15 kg N/da. Dette er i tråd med tidligere skotske
undersøkelser.Noen timers regnvær etter utspredningen
medførteat gjødselenrasktløstesegopp.

Brenning

Lyngog krattbrenningenble utført i mai 1983. Småområder
med dvergbjørg og blåbærlyngble påtent ved hjelp av en
brennendetwistdott dyppet i diesel.Før brenningfant sted,
ble det nøye kontrollertat fuktigheteni bakkenvar høy nok,
slikat humuslagetikke ble skadet.Det ble brent ca. 2.6% av
området.

Registrering av beitekvalitet

Blåbærer en viktig beiteplantefor lirype,og ble derfor brukt
somen indikatorartfor å sepå effekterav gjødslingen.Plante-
prøverble innsamletog senereanalysertmhp tørrstoff,aske,
trevler, nitrogen og fosfor ved KjemiskAnalyselaboratorium
ved NLH. Innsamlingav materialeble foretatt i de tre områ-
dene i juni og august 1983 - 1985. Det ble samlet 100 g, 5
cm langeblåbærskuddfordelt på 3 - 5 forskjelligeplott innen
hvertområdeved hver innsamling.Det ble samletinn materi-
ale fra samme lokaliteti alle årene. I tillegg ble det innsamlet
materiale fra dvergbjørk i brentområdet i juni og august
1984.

Kartlegging av hekketetthet

Rypesteggenehevder territorium gjennom hele året, men
mest intenser denne i aprilog mai. I skumringenmorgenog
kveldkanterritoriellesteggerregistreres.Pådennetiden mar-
kerersteggenesitt territorium med flukt- og bakkespill,samt
grenseoppganger med nabostegger. Denne atferden ble
plottet ned på kartog ga muligheterfor avgrensningav hvert
enkeltterritorium.Antallterritoriellesteggerble registrerti de
tre områdene fra 1983 til 1985 og i kontroll-og gjødslings-
områderi 1987.

5 Vegetasjonskartlegging

Området blevegetasjonskartlagti juli 1983. Vegetasjonsenhe-
tenesarealmessigefordelinginnen brannfeltog gjødslingsfelt
er gitt i tabell 1.

Tabell 1. Vegetasjonsenhetenesarealmessige fordeling'innen
brannfeltet og gjødslingsfeltet. - Size (da) and distribution of
vegetation units within the burned and fertilized areas.

Vegetasjonstype
Vegetationunits

A4c Einer-dvergbjørkeskog
A5c Blåbær-småbregnebjørkeskog

Brannfelt
Burnedarea
Dekar %

-

Gjødslingsfeltet
Fertilizedarea

7.0
12.0

K1b Fattigkrattmyr 11 5 6.5




L2 Intermediærfastmattemyr 111 47 63.0 *
R1b Greplyng-lavrabb 28 12 6.0




S2a Fattigdvergbjørkhei 70 29 5.0




S3a Blåbær-blålynghei 9 4 0.5




Apentvann 8 3




Totalt 237 100 100




* totaltåpentmyrarealigjodslingsfeltet,omfatterfleremyrtyper.

Navn og symbolbetegnelserpå de kartlagteenhetenefølger
Fremstadog Elven(1987) med noen modifikasjoner.Følgen-
de kartleggingsenheterer representert:

Kl b. Fattig krattmyr.
Enhetendomineresav et opp til 40 cm høgt dvergbjørkkratt.
Den er tuet med torvmoserog husmosersomtuedannere,på
toppen avtuenefinnesinnslagav reinlavarter.Blåbærog fjell-
kreklinger vanlige.Myrartersom molte og torvullskillerklart
mot dvergbjørkheia.

Enhetener utfigurertmed 6 figurersom tilsammendekkerca
5% av kartlagt areal på brannfeltet. Det er brent en stripe
gjennomen avfigurenei denne enheten.

12. Intermediær fastmattemyr.
Myrene i brannfelteter en småmosaikkav flere myrtypersom

det ikke lot seg gjøre å utfigurerepå kartet. Mestepartener

enhet L2 med fastmatterdominert av lågvokstestarrarterog
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bjønnskjegg.I fuktigeresiger myra rikeremed urtersomgull-
myrkleggog fjellfrøstjerne.

R1b. Greplyng-lavrabb.
Alle rabbersomstikkeropp i terrengeter dekketav denneen-
heten somvisesmeget godt fordi den domineresav et sam-
menhengendeteppe med grågule snøskyendelavarter.Helt
på toppen dominerer gulskinnog lenger ned kvitkrull.Av
høgere planter er greplyng, fjellkrekling, rypebær og låg-
vokst,krypendedvergbjørktypiske.

Enhetendekker ca 12% av kartlagt areal. Enhetenvar ikke
ment brent, men enkelte steder har varme forvillet seg fra
den lågereliggendedvergbjørkheia,og flekker av greplyng-
lavrabbhar brent med.

S2a. Fattig dvergbjørkhel.
I skråningenenedenfor greplyng,lavrabbenblir dvergbjørka
gradvishøyereetter hvert som snødekkettiltar i mektighet.
Dvergbjørkheiai området kanegentligdelesi to, og en enhet
med tykkeresnødekke,40 - 50 cm høg dvergbjørkog med
husmosersom dominanter i bunnen. I kartleggingssammen-
heng har det ikke latt seggjøre å utfigureredisseto hverfor
seg. Heller ikke på de brente flekkene har det alltid vært
muligå skilledem ad fordi en kom dit førstetter brenning.

Dvergbjørker den totalt dominerendearten i enheten. Ellers
finner vi blåbær, tyttebær, blokkebær, fjellkrekling,smyle,
stivstarrog bleikmyrkleggher. Nesten all brenninger forsøkt
lagt til denneenhetensomdekkerca 29% av brannfeltet.

S3a. Blåbær-blålynghei.
Finnespå stedermed så langvarigsnødekkeat dvergbjørkog
einergår ut. Kunto utfigureringeri utkantenav området.Do-
mineressomnavnetsierav blåbærog blålyng.

6 Resultater

6.1 Effekter på hekketetthet av
lirype

Det var en markert nedgang i gjennomsnittligterritoriestør-
relsepå det gjødsleteområdet fra 1983 til 1984 (tabell 2).
Samtidighaddebrentområdeten nedgangi antallterritorielle
steggerfra 10 til 7 og kontroll-områdeten svakøkningfra 10
til 11 territoriellestegger. I 1987, etter at Falningsjøenvar
oppdemt, ble kun 4 territoriellestegger registrerti området
over ny vannstand (tåbell 3). Dette var det lavesteantall
steggersom ble registrerti perioden1984 - 87. Det samme
mønsteretbleogsåfunnet i kontrollområdet.

Tabell 2. Gjennomsnittlig territoriestørrelse for stegger i
gjødslingsområdeti 1983 og 1984. Tallenei parentes angir
antall territorier. - Mean territory size (ha) for cocksin ferti-
lized area, 1983 and 1984. (n)=no of territories.

Territoriestørrelse(ha)
Territorysize (ha)
x± SD (spredning)

1983 8.80 j 1.62
1984 5.68 1.61

Tabell 3. Antall territorielle stegger registrert på spilltakse-
ringer om våren 1983 - 1985 i gjødslings-, brent- og kon-
trollområdet, samt i 1987 i gjødslings-og kontrollområdet.
Tallenei parentes angir antall steggerover ny strandlinje. -
Number of territorial cocksrecordedduring display periods
in spring 1983 - 1987 in fertilized,burned and control area.
( ) number of cocksrecordedabovethe new shoreline.

To - halet

t - test

p < 0.01

Gjødslet Brent Kontroll-
År område område område

Fertilized Burned Control
Year area area area

1983 9(6) 10 10
1984 14(9) 7 11
1985 9(6) 10 11
1987 4(4)
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6.2 Effekter på beitekvalitet

Gjødslingsforsøk

Variasjoneni nitrogeninnholdi blåbærlyngvar stor mellom
år. Dette var også ventet da nitrogeninnholdetvarierer av-
hengig av plantenesutviklingsstadium.Samtidiger det også
variasjoneri nitrogeninnholdgjennom døgnet, noe som be-
tinger prøvetaging til fastsatte tider. Ved å sammenligne
mellom områder innen år vil dissefaktorerha en mindre be-
tydning. Som det framgår av tabell 4, fant vi høyerenitroge-
ninnhold i blåbær på gjødslingsområdetkun i 1983, gjøds-
lingsåret.11984 og 1985 fant vi ingenforskjelli nitrogeninn-
hold mellomgjødsletog ugjødsletområde.

Fosforinnholdeti blåbærlyngenviste en sværtstor variasjon
mellom år, men heller ikke her var innholdet høyere i det
gjødsleteområdet enn i det-ugjødslete(tabell 5). Mellom år
var imidlertidforskjellenestatistiskbetydningsfullog det ble
funnet parallelle variasjonermellom gjødslet og ugjødslet
område(tabell 5).

Somfor de to forannevnteparametrevarierteogsåtrevleinn-
holdet sværtmellom år, men ikke mellom områderinnen år,
unntagen i juni 1985 hvor trevleinnholdet var signifikant
laverei gjødsletenn ugjødsletområde (tabell 6).

Tabell 4. Nitrogeninnholdi blåbærlyng(g/100 g tørrstoff)i gjødsletog kontrollområdeti
juni og august1983 - 1985. Verdieneer oppgittsomgjennomsnitt+ standardavvik.Tal-
lenei parentesangirantallprøver.- Nitrogencontentin billberry(g/100g dw) in fertilized
and controlarea duringJuneand August1983 - 1985. Valuesreportedas mean+ SD. ( )
numberofsamples.

	

Gjødsletområde Kontrollområde

	

Fertilizedarea Controlarea
Juni August Juni August

1983 2.57±0.10(2)




216±0.03(4)




1984 2.17±0.12(5) 1.41±0.07(5) 2.34±0.35(5) 1.47±0.11(5)
1985 1.69±0.21(3) 1.29±0.02(3) 1.57±0.08(3) 1.43±0.17(3)

Tabell5. Fosforinnholdi blåbærlyng(g/100 g tørrstoff)i gjødsletog i kontrollområdeti juni
ogaugust1983 1985. Verdieneer oppgittsomgjennomsnitt+ standardavik.Tallenei pa-
rentesangir antall prøver.- Phosphoruscontentin billberry(g/100g dw) in fertilizedand
controlareaduringJuneandAugust1983 - 1985. Valuesreportedasmean+ SD.( ) num-
berofsamples.

Gjodsletområde Kontrollområde
Fertilizedarea Controlarea

Juni August Juni August

1983 0.05±0.001(2)




0.06±0.01(4)




1984 0.19±0.01(5) 0.13±0.01(5) 0.24±0.02(5) 0.16±0.02(5)
1985 0.12±0.02(3) 0.10±0.02(3) 0.15±0.01(3) 0.11±0.02(3)

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  
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Tabell6. Trevleinnholdi blåbærlyng(g/100 g tørrstoff)i gjødsletogkontrollområdeti juni
ogaugust1983 - 1985. Verdieneer oppgittsomgjennomsnitt+ SD.Tallenei parentesan-
gir antallprøver.- Fibrecontentin billberry(g/100g dw) in fertilizedand controlarea dur-
inglune andAugust1983 - 1985. Valuesreportedasmean+ SD.Q numberofsamples.

	

Gjødsletområde Kontrollområde

	

Fertilizedarea Controlarea
Juni August Juni August

1983 08.20±0.85(2)




07.85±1.52(4)




1984 17.0±0.81(5) 22.1±0.55(5) 17.6±0.88(5) 23.9±2.89(5)
1985 21.9±1.33(3) 30.7±1.51(3) 25.3±0.26(3) 28.7±1.67(3)

Brenningsforsøk

Vegetasjonsanalysenefra blåbærlyng på brent og ubrent
område innsamlet i august 1984 viste at verken nitrogen-,
fosfor- eller trevleinnhold var forskjelligi de to områdene
(tabell 7). Sammenlignet med verdiene som ble funnet i
gjødslett/ugjødsletområde, lå verdienfor alle parametreom-
trent på samme nivå. Målingene fra juni 1985 viste heller
ingen forskjelli innhold av nitrogen, fosforog trevler i blå-
bærlyngfra brent og ubrentområde (tabell 8). Vi serimidler-
tid at blåbær i brent område har et gjennomgåendelavere
trevleinnholdenn kontrollgruppen, både i 1984 og 1985,
menforskjellenevar ikkestatistisksignifikante.

Tabell 7. Innholdav nitrogen,fosforog trevler(g/100 g
tørrstoff)i blåbcerlyngfra brent og ubrentområdei august
1984. Verdieneer oppgittsomgjennomsnitt+ SD. Tallene
parentesangirantallprøver.- Nitrogen,phosphorusand fi-
brecontentin billberry(g/100 gdw) in fertilizedand control
area duringAugust1984. Valuesreportedasmean+ SD.n
= numberofsamples.

Nitrogen Fosfor Trevler (n)
Nitrogen Phosphorus Fibre


Brentomr.





Burnedarea 1.47±0.25 0.13±0.03 20.86±1.57 (5)
Ubrentomr.





Controlarea 1.29±0.03 0.11±0.02 22.80±1.62 (5)

Tabell 8. Innholdav nitrogen,fosforog trevler(g/100 g
tørrstoff)i blåbcerlyngfra brent og ubrent områdei juni
1985. Verdieneer oppgittsomgjennomsnitt+ SD.Tallenei
parentesangirantallprøver.--Nitrogen, phosphorusand
fibre content in billberry (g/100g dw) in burned and
control areaduringJune1985. Valuesreported as mean
+ SD. n = numberof samples.

Nitrogen Fosfor Trevler (n)
Nitrogen Phosphorus Fibre

Brentomr.





Burnedarea 1.86±0.14 0.17±0.01 20.8±1.08 (3)
Ubrentomr.





Controlarea 1.71±0.13 0.13±0.02 22.4±0.16 (3)

Analyseresultatenefor dvergbjørkviste at det i juni 1984 var
mye høyere innhold av både nitrogenog fosfori planterira
det brente området i forhold til det ubrente. Det var ogsået
laveretrevleinnholdi dvergbjørkfra det brente området enn i
det ubrente (tabell 9). I augustvar forskjelleni nitrogeninn-
hold borte, mensdet fortsattvar en forskjelli fosforinnhold.
Det var ogsåen forskjelli trevleinnhold,men nå slikat dverg-
bjørkfra ubrentområde hadde lavesteinnhold (tabell 9).
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Tabell 9. Innholdav nitrogen,fosforog trevler(g/100 g
tørrstoff)i dvergbjørgfra brentog kontrollområdeti juni og
august 1984. Verdieneer oppgittsomgjennomsnitt+ SD.
Tallenei parentesangirantallprøver.- Nitrogen,phosphor-
us and fibre content in dwarf-birch(g/100 gdw) from
burnedand controlarea in Juneand August1984. Values
reportedasmean+ SD.n = numberofsamples.

JUNI
Brentomr.

Nitrogen

Nitrogen

Fosfor

Phosphorus

Trevler

Fibre

(n)

Burnedarea 3.05±0.19 0.27±0.02 13.02±1.06 (5)
Ubrentomr.





Controlarea 1.64±0.12 0.13±0.01 18.54±1.14 (5)

AUGUST





Brentomr.





Burnedarea 1.72±0.16 0.20±0.03 20.86±1.60 (5)
Ubrentomr.





Controlarea 1.76±0.17 0.15±0.02 18.82±0.66 (5)

6.3 Effekter på vegetasjon

Forfullgodeundersøkelserburde analyseflaterha vært lagt ut
og registrertmed plantesosiologiskmetodikk året før bren-
ning. Dette ble ikkegjort, og for å tillempe dette, harvi ana-
lysertvegetasjonsbestandsom lå tett opp til hverandrehvor
vi harantattat vegetasjonenhar vært ensartetoveren brann-
grense. Det ideelleville være å ha ett brent bestandog ett
ubrenttett opp til hverandre.Det vistesegå værevanskeligå
plukkeut slikelokaliteteretter brenning.

Det er brukttradisjonellplantesosiologiskmetodikkved analy-
sene.Den beståri å anslåhvorstor andel av et bestemtareal
hver art dekker. Horisontalprojeksjonenav hver enkelt arts
overjordiskedeler angisetter en skala.5% er minsteangitte
dekningsgradog betyr at artendekker5% ellermindreinnen
bestandet.Prosenttalletkallesartensdekningsgrad(setabell
10).

I tilleggtil dekningsgradfor de forskjelligearteneer det også
angitt høgde på dvergbjørkkrattetog forbrenningsgradenpå
dvergbjørkog mose+ lav i tabell 10. At forbrenningsgraden
på dvergbjørker 100 vil si at alt overjordiskpå dvergbjørkaer
brent slikat den ikkesetterblad igjen.

Tabell 10. Bestandsanalyserav 5 ubrente(U1-U5) og5 brente(81-85) bestandmeddverg-
bjørkhei.Forbrenningsgradog dekningsgrader gitt i 96. - Analysisof 5 unburned(U1-U5)
and5 burned(81-85) standsofdwarf-birch.Covergivenin percent.

Bestand nr Ul B1 U2 B2 U3 B3 U4 B4 U5 B5

Høyde dvergbjørk (cm) 50 15 30 10 40 15 50 20 30 15
Forbrenningsgraddv.bj.*




100 100




100




100




100
Forbrenningsgradmose & lav*




85




70




90




40 60
Dvergbjørk 60 05 70 15 80 05 80 05 70 15
Sølvvier 05 05




05 05 - - 05 05
Einer 10 -




05




10 - 05 -
Blåbær 20 10




20 20 40 60 20 05
Tyttebær 10 05 05 05 05 05 05 10 05 05
Blokkebær 05




05 05 10 05 05




Fjellkrekling
Røsslyng

30 - -0

	

05__ 015- ..




30

05

-

-

15

05

05
-

15

- -

Smyle 05 - 05 25 05 10 05 10 10 05
Husmoser, levende 60 05 05 05 05 - 10 05 10 05
Husmoser, døde




05 - 05 -




05 - 10
Reinlavarter,
levende 30 05 80




20




10




40




Reinlavarter,
døde - 60 - 60




10




05 - 30

*Degreeofburninginpercent.








11

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten. 



ninaforskningsrapport006

Det er analysertbådesmåruterpå 1 kvadratmeterog bestand
fra 20 - 40 kvadratmeter;her presenteresbestandsanalysenei
oversiktligform.

I tabell 10 er gitt analyseresultatenefra 10 bestandi 5 paral-
lelleri fattig dvergbjørkhei.Ul , U2,...osvstårfor ubrentebe-
standog B1, B2...forbrente bestandtett opp til de respektive
ubrente.Artersomforekombaresomsporadiskeenkeltindivi-
der, er utelatt for oversiktensskyld.Når det gjeldermoserog
lav, er også bare de viktigsteartene tatt med, og de er slått
sammeni hensiktsmessigegrupper.

Sidenvarmenflere stederhaddeforvilletsegopp i greplyng-
rabbene,er det ogsågjort notater fra disse.Disseegner seg
ikkefor tabellariskframstillingog er nevnt summariskunder
pkt. 7.3.

7 Diskusjon

Det er selvfølgeligvanskeligpå grunnlag av denne undersø-
kelsenå si noe genereltom effekterav gjødslingog brenning
som biotopforbedrendetiltak i et kontinentalthøyfjellsområ-
de. Det er storebegrensningeri såvelforsøksområdenesstør-
relsesom i omfanget av undersøkelsen.Det bør ogsåpresise-
res at kompleksiteteni en slikundersøkelseer såvidt stor at
man, innenfor de gitte rammer for dette prosjektet, ikke
hadde mulighetertil å belysede forskjelligesidenei tilstrekke-
lig stor grad. Enkeltetendenser kommer allikevelfram, og
disseer det mulig å bygge på i det videre arbeid med disse
spørsmål.En videreføringav undersøkelserav denne type,
men i vesentligstørremålestokk,er avgjørendefor vår forstå-
elseav dissetiltakeneseffekt på såveljaktbare arter som på
økosystemeti sinhelhet.

7.1 Hekketetthet

Når det gjelderforandringeri hekketettheti de tre områdene,
såfant man den størsteforandringeni gjødslingsområdetfra
1983 til 1984, dvs. vi fikk en oppgang i hekketetthet året
etter at området var gjødslet. I gjødslingsforsøki Skottland
har man funnet at hekketetthetenøker to år etter at man har
gjødslet,og at dette bl.a. skyldesforbedret hekkesuksessåret
etter gjødsling(Miller et al. 1970). PåKvikneble det ikkekon-
statertet økt næringsinnholdi vegetasjonenåret etter gjøds-
ling, og hekkebestandenvar i 1985 tilbakepå 1983-nivå. Øk-
ningen var dessutenav en slikstørrelseat det er umulig å si
hvorvidtdenneskyldtesgjødslingenellerikke.

Det var ikkemulig å påviseeffekterav brenning på hekketet-
thet. Dette skyldeskanskjei førsterekkeat registreringenehar
pågått i for kort tid etter at brenningble foretatt, sideneven-
tuelle effekterførstkanforventeå visesegnoen år etter bren-
ning. Det brente arealer dessutenså lite at det vil vanskelig-
gjøre en registreringaveventuelleeffekter.

7.2 Beitekvalitet

I dette forsøketvar det ikkemulig å finne forskjelleri innhold
av verkennitrogen,fosforellertrevler i blåbærlyngfra gjøds-
let og ugjødsletområde, året etter gjødsling. Kun i gjøds-
lingsåret1983 fant vi forskjelleri blåbærasnitrogeninnhold
mellomde to områdene.Dette ståri kontrasttil resultaterfra
lignende forsøk i Skottlandhvor man har gjødslet røsslyng
(Watson et al. 1984). Nitrogeninnholdet i røsslynghar i
Skottlandimidlertidholdtseghøyt i sværtvarierendetid etter
gjødsling(fra 5-6 mnd. til ca. 4 år). Årsakenetil at det ikke
ble funnet forskjellerpå Kviknekanværeflere. Enav årsakene
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til at det ikke ble funnet forskjelleri juni 1984 og senere,kan
være at gjødslapå dette tidspunktvar vasketbort og således
ikke tilgjengeligfor plantene. En raskereutvaskingav gjødsel
på Kvikne enn på røsslyngheienei Skottland kan være en
mulig årsaktil den storeforskjelleni tid som gjødslakan på-
virkevegetasjoneni de to områdene(senedenfor).

De resultatene som har framkommet for blåbærlyng på
Kvikne,skillerseg noe fra det man fant i en lignende under-
søkelsepå Sletthallen(Råen 1983, Phillipset al. 1984). Her
fant man at både nitrogen-og fosforinnholdetvar forhøyet i
de brente områdenedet førsteåret etter brenning. PåKvikne
er riktignok både nitrogen- og fosforinnholdnoe høyere i
brente enn ubrenteområder, men forskjellenevar ikkestatis-
tiskbetydningsfulle.To år etter brenningvarverdienepå Slet-
thallenfortsattsvaktforhøyeti de brenteområdene, men for-
skjelleneer omtrent på samme nivå som det man fant på
Kvikne,og neppestatistiskbetydningsfulle.

Resultatenepå dvergbjørkfra Kvikneviser samme mønster
som det Råen (1983) har funnet på Sletthallen,nemlig for-
høyet nivå av både nitrogen og fosfori brentområdetførste
året etter brenning. Analysenefra Kvikneviser imidlertid at
denne forskjellener borte allerede i august året etter bren-
ning. Råenhar ikkeoppgitt'når på sommerenprøveneer tatt,
men resultateneviserat gjødslingseffektener borte to år etter
brenning.

Totalt sett synesgjødslingseffektensom en brenning medfø-
rer, kun å være tilstededet førsteåret etter at brenning er fo-
retatt, både på Sletthallenog på Kvikne.Dette står i kontrast
til det man har funnet ved lyngbrenningi Skottland,hvor et
forhøyet nitrogeninnholdhar holdt seg opptil 8 år (Watson
og Miller 1970). Det er vanskeligå forklaredenne forskjellen,
men en mulig årsakkanvære et totalt forskjellighumussjikti
de skotske,oseaniskerøsslyngheierog de norskekontinentale
sub- og lavalpinedvergbjørkheier.Det er ikkevanskeligå fo-
restilleseg at aske/næringsstofferlettere blir vasket bort når
man har et tynt humussjiktsom f.eks. på Sletthallenog på
Kvikne,enn når humussjikteter tykt som på skotskerøsslyng-
heier.

7.3 Vegetasjonsforandringer

Brenning av det overjordiskepå dvergbjørkalyktes 100% i
alle de analysertebestander.Selvsagtfantes det flekkerder
dette ikkevar tilfelle, men for analyservalgte vi de "vellykke-
de" bestandene.Vi fant ogsåat moseog lav-sjiktetvar delvis
brent i alle bestander.

Alle arter untatt tyttebær og smylehar hatt en markerttilba-
kegangetter to år. Kommentarerfor en del arterfølger.

Dvergbjørk.
Hadde satt nyskuddmed lange årsskuddog storeblad i alle
bestand.Det var på langt nær alle individersom hadde satt
nyskudd,dette kan tyde på at brenningahar vært for "effek-
tiv"slikat ogsårotaer drept.

SølvvIer.
Finnesbarespredt.De sølvvierbuskenedet var muligå lokali-
serei brannflekkene,hadde allesatt kortenyskudd.

Einer.
Finnesbare spredt.Så ikkegjenlevendeeiner i noe brent be-
stand.

Blåbær.
Ved hard brenningi laveresjiktsåden ut til å ha gått ut. Der
den bare haddevært sviddlitt i toppen, haddeden mye nys-
kuddmed storeblad. Såikkebær på riset.

Tyttebær.
Det er ikkestoremengder tyttebær innen området, men det
serut til å væreden lyngartensom har tålt litt harderebren-
ning best.Ingentilbakegangetter to år.

Fjellkrekling.
Etterto år var det praktisktalt ikkegjenvekstavfjellkrekling.

Smyle.
Det er ikke smyle innen området, men den viser klar fram-
gang etter brenning. Klarframgang for smyleetter brenning
er ogsåpåvistpå Sletthallenav Råen(1983).

Røsslyng.
Svært lite røsslyngi området. På brannflekkenevar det ikke
gjenvekstå se etter to år. Kantyde på brenningfor langt ned
mot humuslaget.

Husmoser.
Furumosener vanligstinnen feltet, og den har gått sterkttil-
bake.Var ofte brent, men fantesogsåsom død moseuten å
være brent. Kantyde på for høg temperatur fra forbrennin-
gen av annet plantemateriale.Søl av dieselunder brennear-
beidetkanvel ogsåha spiltinn.

Relnlavarter.
Kvitkruller vanligstereinlavartinnenområdet, men lysreinlav
og grå reinlavforekommer også regelmessig.Den viste alle
forbrenningsgraderfra helt oppbrent til bare litt svidd i
toppen. Der den ikkevar helt oppbrent, var det typiskat den
haddebikketoverendeog lå død på bakken.

Brenningav greplyng-lavrabb.
Varmenhaddeflerestederforvilletsegopp i dette plantesam-




funnet. Her er alle plantearterlågvoksteog samfunnethadde
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brent helt ned i humusen. Her hadde greplyng, fjellkrekling
og rypebærgått helt ut ved brenning. Enkelteindivid med
krypendedvergbjørkhadde små nyskudd.Rabbesivog tytte-
bær hadde tålt brenninga.Tyttebær som så ut til å ha over-
levd100%, trådte nå meget tydeligfram.

Lavartenesom haddedekketsamfunnetmed en sammenhen-
gende matte, var helt oppbrent. Einerbjørnemosesom er en
velkjentkolonisatorpå tørr mark i fjellet hadde invadertdisse
brannflekkeneog var nå dominerende.Ogsåvegmosehadde
kommet inn flekkvis.Det vil normalt ta 30 - 50 år før lavmat-
tene er restituerti dette samfunnet.

8 Konklusjoner

Sværtfå eksperimenterhar blitt utført for å undersøkeeffek-
ter av lyngbrenningpå lirypei Norge. Det størsteog mestin-
teressante eksperimentet er i dag utvilsomt Sletthallen-
prosjektet.Dette prosjektetble alleredestartetopp i 1978 og
har såledespågått tilstrekkeliglenge til at effekterkan påreg-
nes. Selv om resultatenefra lyngbrenningsforsøketpå Slet-
thallen har vært tolket på noe forskjelligmåte, så må man
være enig i at hekkebestandog avskytninghar økt i områder
hvor brenning har vært gjennomført (Phillips et al. 1984,
Myrberget 1988, Steen1988). Det knyttersegallikevelen del
usikkerhettil årsakentil denne økningen i hekkebestandog
avskytning.

Sammenlignetmed skotskeforhold hvor brenningsom nevnt
medførergjødlingseffektsom varer opptil 8 År,såviserresul-
tater fra både Sletthallenog Kvikneat denne effektener borte
allerede2 år etter brenning. En økning i hekkebestandenpå
Sletthallenregistreresførst4 - 5 år eller mer etter at brenning
er foretatt, altså3 - 4 år etter at gjødslingseffektener forsvun-
net. Et åpent spørsmåler derfor om økningen i første rekke
skyldesat man ved å brennefå-ret mer mosaikkpregethabitat
som i størregrad tilfredstillerrypeneshabitatkravenn et ho-
mogent, ensartetvegetasjonsdekke.

Hvis denne antagelsen er riktig, vil man kanskje oppnå
sammeresultatved å kuttevegetasjonen,for på den måten å
øke mosaikkpreget.Ved å kutte vegetasjon istedet for å
brenne,vil man ogsåunngå negativeeffektersom tap av næ-
ringsstoffergjennom røyk og avrenning som man har ved
brenning (Evans og Allen 1971, Råen 1978). Til denne
"kutte"-teorienkandet innvendesat man på Sletthallenogså
har foretatt kutting av vegetasjonenuten at dette har med-
ført økning i hekketetthet(Philipset al. 1984). De data som
er presentertfra Sletthallenstrekkerseg fram til 1983 for det
kuttede området. På det tidspunkt ble det ikke observert
noen effektav kutting,men hellerikkeav brenningi området
hvor 5% var brent. Imidlertid viste det seg senere at man
også fikk en økning i hekketettheti "5%"-området (Aalerud
1985). Det ville derfor ha vært interessantogså med en opp-
følging av det kuttedeområdet.

Brenningav røsslyngi kystheienefor å fornye beitetfor husdyr
(dermed ogsåvilt) har lange tradisjoneri kystnæreområder
rundt hele Nordsjøen.Her beiter husdyrog vilt på bl.a. nys-
kudd av røsslyng.I de senereår har man prøvd å overføre
denne metodentil mer kontinentalestrøk,som i dette tilfellet
på Kvikne.Her er det gjerne buskvegetasjonsom dvergbjørk,
einer og vier man ønskerå brenne. Av disse brenner bare
einernoenlundegodt i råtilstand,og for å få brent dvergbjørk
og vier krevesstørremengderdieselfor å lykkes.
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Envesentligforskjellmellomkystheieneog kontinentalfjellve-
getasjoner at kystheienehar et fuktig bunnsjiktdominert av
moser,mensdet i tørrerefjelltrakterofte er lav som domine-
rer i bunnsjiktet.Dette gjør det vanskeligå begrensevarmen
bare til busksjiktet,og vi får betydeligbrenningogsåi bunn-
sjiktetslikvi har sett det på Kvikne.I kontinentalefjelltrakter
vil ogsådet plantesamfunnetman ønskerå brenneofte ha et
enda tørrere lavdominertsamfunnsom nabo på høgerenivå
terrenget. På Kvikne viste det seg vanskelig å avgrense
varmenopp mot den tørregreplyng-lavrabben.
Brennerman bunnsjikteti et kontinentaltlavdominertplante-
samfunn,vet vi at det vil ta 30 - 50 år før dette samfunneter
restituert.Også i de mosedominertekontinentalesamfunne-
ne vil det nok ta betydelig lengeretid enn i kystheieneder
dennedriftsformenkommerfra.

På Kviknehar alle arter untatt smyleog tyttebær hatt en dra-
matisk tilbakegang to år etter brenning. Dvergbjørk og
blåbær har riktig‘noksatt en del nyskudd med store blad,
mens en viktig beiteart som fjellkreklinger nesten borte i
brannflatene.

Om en sammenholderdet en vet om utvaskingav nærings-
stoffermed de erfaringeren sitter inne med om brenningav
vegetasjonetter dagensmetoder, er vi redde for at utstrakt
brenning av vegetasjoni kontinentalefjelltrakterkan føre til
en betydelig nedsatt produksjoni de aktuelleplantesamfun-
nene på lengresikt.Det ervi neppetjent med i noefall.

I den seneretid har lyngbrenningi førsterekkehatt som sik-
temål å forbedre lirypeneshekke-og kullbiotoper.Det knytter
seg imidlertid en hel rekkeandre spørsmåltil hvorvidt man
skalbenytte lyngbrenningsom et storstilet,vidt utbredt vilt-
stelltiltak. Før dette gjøres trenger man mer kunnskapom
dette tiltakets effekt, ikke bare på liryper, men på fjell-
økosystemeti sinalminnelighet.I tilleggtil å undersøkeeffek-
ten av lyngbrenning og kutting på hekketetthetfor lirype,
bør ogsåandre parametreundersøkes,som for eksempelha-
bitatvalg, kyllingproduksjon,stedbundenhet,immigrasjonog
emigrasjon, territorieetablering m.m. I tillegg burde man
foreta nøyaktig kartleggingav vegetasjonsforandringer,kart-
leggingav effekterpå evertebrat-faunaenog næringsstofftap/
vinst/transport.Ideeltsett burde en slikundersøkelseforetasi
flere biotoptyper,f.eks.1) oseaniskvest-norsklynghei,2) sør-
norskkontinental sub- og lavalpin dvergbjørkhei,3) nord-
norskdvergbjørkhei.
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