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Blandingsskog er (relativt) vanlig
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Areal av ulike skogtyper i produktiv skog, hogstklasse 2-5. Data fra Landsskogtakseringen 2011-2015.



Potensielle fordeler ved blandingsskog 

• Risikospredning - mot råte, vindfall, tørke og andre skader

• Biologisk mangfold, rekreasjon og estetiske verdier

• Mulig økt skogproduksjon



Kan blandingsskog gi økt produksjon?

• Teorien om «over-yielding»: 
Økt produksjon i blandingsskog sammenliknet 
med rene bestand, fordi artene har forskjellig 
rotsystem, kroneform, veksthastighet m.m. og 
dermed utnytter ressursene bedre når de vokser 
sammen.



Gran-furu

Braastad, H. 1983. Forholdet mellom høydebonitet og produksjonsevne for gran, furu, 
bjørk på samme voksested. Aktuelt fra Statens Fagtjeneste for Landbruket 3, s. 50-59.
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Hva viser studier om veksten i blandede gran-furu-bestand?

Ruiz-Peinado mfl. 2021. Mixing effects on Scots pine and Norway spruce productivity along a 
climatic gradient across Europe. Forest Ecology and Management 482.

Ny europeisk studie, 20 forsøk: 
• Blanding hadde i snitt positiv effekt på 

grunnflatetilveksten (+ 8%), men liten effekt 
på volumtilveksten (+ 2%)

• «Over-yielding» funnet i 55 % av bestandene
• Furutrær fikk større diameter og høyere 

avsmaling. Liten effekt på grantrær.



Sjelden stor «over-yielding» ved gran-furublandinger 
under nordiske forhold 

Holmström mfl. 2018. Productivity of Scots pine and 
Norway spruce in central Sweden and competitive 
release in mixtures of the two species. Forest Ecology 
and Management 429: 287-293

Gjennomsnittlig stående volum for monokulturer av furu og gran samt 
blandingsbestand i et forsøk i Midt-Sverige, bonitet F18/G14.
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Gran-furu

Braastad, H. 1983. Forholdet mellom høydebonitet og 
produksjonsevne for gran, furu, bjørk på samme 
voksested. Aktuelt fra Statens Fagtjeneste for 
Landbruket 3, s. 50-59.

Braastad, 1983:

«...det er fristende å hevde at vi her i landet har gode muligheter til å etablere et 
variert skogbilde uten å tape særlig mye volumproduksjon».
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«Gran og furu på de midlere boniteter har nær samme vekst, og gir 
derfor en blandingsskog som ofte er ønskelig»



Andre faktorer for barblandingsskog

• Risikospredning:
– Innblanding av furu i granbestand kan redusere rotråte, og 

blandingsskog gir mindre risiko mht artsspesifikke skadegjørere
– Furu er mer stormsterk og tåler tørke bedre
– Må ta hensyn til lokalt beitetrykk

• Biologisk mangfold:
– Blandingsskog gir flere typer habitater og dermed levested for 

flere arter
– Furu slipper mer lys ned på bakken, positivt for arter i 

feltsjiktet
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Gran-bjørk
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Nordiske studier:
• Like stor eller større 

produksjon i gran-bjørk 
blandinger i starten,  
sammenliknet med rene 
granbestand

• Tendens til lavere 
produksjon på sikt

• Få (ingen) nordiske studier 
har fulgt gran-bjørk 
blandingsskog gjennom et 
helt omløp
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Forsøk med ulike blandinger, 
etablert 1975-1978 i 15 
blandingsbestand (gran + 
henge- eller dunbjørk)

Braathe 1988. Utviklingen av gjenvekst med ulike blandingsforhold mellom 
bartrær og løvtrær. Rapport Fra Norsk Institutt for Skogforskning 8/88. 

Behandlinger:
0 - Urørte kontrollruter
1 - Systematisk begunstigelse av    
bjørk/lauv

2 - Bjørk satt igjen i hull i 
granforyngelsen 

3 - Som 1, pluss supplering med 
bjørk ved behov

4 - Gran prioritert



Analyser av tre felt ved ca. 60 års alder:
A) Stående volum

• Tidlig i omløpet: best vekst i 
bjørkedominerte bestand

• Over tid klart større stående 
volum i grandominerte 
bestand, og forskjellene øker 

• Bjørk som utfyllingstre (ved 
hull i bestandet) var positivt

• En andel på 10-20 % bjørk gir 
liten forskjell i produksjon

• Uten ungskogpleie: lavere 
produksjonStående volum for ulike blandinger av gran og bjørk ved ulike bestandsaldre, her 

for bonitet B20. Figurene er basert på gjennomsnittlig tetthet for alle 
behandlinger i tre felt, for den perioden vi har data for.



B) Biomasse (over stubbeavskjær)

Biomasse over stubbeavskjær for ulike blandinger av gran og bjørk ved ulike 
bestandsaldre, her for bonitet B20. Figurene er basert på gjennomsnittlig tetthet 
for alle behandlinger i tre felt, for den perioden vi har data for.

• Mindre forskjeller for 
biomasse enn for stående 
volum

– Høyere densitet, mer bark og 
greiner hos bjørk

• Liknende resultater for 
karboninnhold i hele treet, 
inkl. røtter



Skjøtsel av gran-bjørk-blandingsskog

• Dersom målet er høy volumproduksjon, er ungskogpleie helt nødvendig! 
– Fristille grantrærne 
– Bjørk i hovedsak utfyllingstre 

• For å utnytte de to treslagenes ulike vekstrytme:  
– sette igjen en glissen bjørkeskjerm som fjernes i en tidlig tynning

• Hvis målet er å beholde et blandet bestand gjennom det meste av omløpet: 
– maks 15 trær/daa på slutten av omløpet
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Andre faktorer for blandingsskog av 
gran og bjørk

• Risikospredning:
– Innblanding av bjørk i granbestand kan redusere rotråte, og 

blandingsskog gir mindre risiko mht artsspesifikke skadegjørere 
– Vinterstid er bladløse lauvtrær mer stormsterke enn gran. Men 

mulig negativ effekt på granas vindstabilitet?

• Biologisk mangfold og rekreasjon:
– Blandingsskog gir flere typer habitater og dermed levested for 

flere arter
– Bjørk gir mindre surt strø og lauvet kan ha en isolerende effekt –

bra for jorda
– Mange liker skog med mer variasjon i farger og former



Oppsummering

• Gran-furublandinger gir omtrent samme produksjon 
som monokulturer på midlere boniteter

• Bjørk-granblandinger vil på sikt produsere mindre enn 
ren granskog, men et visst innslag av bjørk betyr lite

• Risikospredning med blandingsskog, og positivt for 
biomangfold og rekreasjon

• Mer komplisert skjøtsel 
Felton et al. 2016. Positive, nøytrale og 
negative effekter av gran-furublanding 
sammenliknet med ren granskog
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Takk for oppmerksomheten!

Kjersti Holt Hanssen
kjersti.hanssen@nibio.no
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