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Forord
Kystskogbruket fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord preges av en historisk lav aktivitet i lauv- og
furuskogen mens det skjer en stadig viktigere ressursutnyttelse i granskogene. Tømmerressursene i
plantefeltene er møysommelig bygd opp gjennom skogreising i etterkrigstiden, og
avvirkningsstatistikken viser at man nå er i full gang med høstingen av eldre bestand. Men også før
skogreisingen for alvor kom i gang utover på 1950-tallet ble det på Vestlandet og for Nord-Norge
nord for Saltfjellet rapportert om spredte arealer med naturskog av gran. De mange forekomster og
små forpostene med gran er interessante i et skogbotanisk perspektiv, men også i forhold til granas
spredning og etablering, egenskaper og treslagets plastisitet i forhold til klima.
Skognæringa Kyst SA har bedt Bernt-Håvard Øyen om å foreta en litteraturgjennomgang og
synliggjøre granskogenes utbredelse i Norge med hovedvekt på Vestlandet og Nord-Norge, samt
sammenstille ressursoversikter over granressursene på kysten. Skognæringa Kyst SA mener det er
svært viktig at kunnskapen om disse spørsmålene blir formidlet til allmenheten så vel som til næring
og miljøforvaltning.
Steinkjer/Voss, 21.08 -2017

Jan Olsen

Jan-Ivar Rødland
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Spontan- og plantet gran (Picea abies L. Karst.) på Vestlandet og i Nord-Norge – streiftog gjennom
litteraturen
Bernt-Håvard Øyen1

Sammendrag
Øyen, B.-H. 2017. Rapport Skognæringa Kyst SA 1/17, 52 s. Det foreligger for vanlig gran en rekke
undersøkelser om utbredelse og en omfattende dokumentasjon på at treslaget opptrer med
spontane forekomster i alle norske fylker og i alle landsdeler. Etter Landskogtakseringens nasjonale
oppgaver dekker grandominert skog i dag ca. 37 mill. dekar hvorav i underkant av 11 mill. dekar med
grandominert skog finnes i kystfylkene fra Vest-Agder til og med Finnmark. Kulturgranarealene som
er etablert gjennom skogreisingen langs kysten de siste 70 år utgjør om lag 3 millioner dekar. Granas
andel av samlet virkesvolum i skogene er størst i Trøndelag og på Østlandet, og minst på Sørlandet,
Vestlandet og i Nord-Norge. Hovedbildet presentert i paleobotaniske undersøkelser er at gran er en
sen postglasial innvandrer i Fennoskandia som etablerte seg i østlige Finland for ca. 6500 år siden, i
østlige, sentrale deler av Sverige ca. 2700 år siden og i Trøndelag/Helgeland og på Østlandet for ca.
2000 år siden. En alternativ teori om at gran kan ha hatt en tidlig postglasial innvandring fra vest ble
lansert på slutten av 1940-tallet og har de siste tiårene, tross metodiske innvendinger, fått støtte via
mtDNA undersøkelser av pollen samt funn av makrofossiler. Granas innvandring i Skandinavia
fremstår dermed mer sammensatt enn tidligere fremstilt. Pollenundersøkelser med dateringer
indikerer at forekomstene på Voss ekspanderte for ca. 1000 år siden, mens i Modalen og Hafslo for
om lag 400 år siden. Spontan granskog på Vestlandet i form av bestand og større skogavsnitt er
rapportert fra Suldal, Voss, Kvam, Modalen, Lærdal, Leikanger, Årdal, Hafslo, Luster, Nesset, Rauma,
Molde, Aure og Rindal. Til sammen utgjør naturskogforekomstene i underkant av 50 000 dekar. Det
forekommer stedvis rikelig med gjenvekst, mens det på andre lokaliteter er relativt lite med
foryngelse og ingen ekspansjon. Hovedtyngden av spontane granforekomster vest for Langfjellene og
nord for Saltfjellet dekker små arealer. Forpostene, i form av grupper og enkelttrær, opptrer med
avstander i luftlinje fra morbestand på opp mot 80 km, og i Sør-Norge har grana brukt henimot 1000
år på å spre seg over høgfjellsplatåene. Enkelttrær av gran etablert i skoggrensen er hyppig utsatt for
klimatiske og mekaniske skader. Foryngelse gjennom senkergrupper er vanlig. Eldre og nyere studier
som omfatter granas utbredelse, gjenvekstbetingelser og spredning i Norge med hovedvekt på
Vestlandet og Nord-Norge er oppsummert.

Nøkkelord: Vanlig gran, Picea abies, Utbredelse, Spontan, Semi-spontan, Kulturskog, Skogreising,
Plantet skog, Norge, Vest-Norge, Nord-Norge
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1. Innledning
Norske treslag defineres normalt som arter, underarter eller sorter av trær som har sitt nåværende
eller historiske naturlige utbredelsesområde i Norge. Etter IUCNs definisjoner går det et viktig skille
mellom de arter som i geografisk forstand regnes som nasjonalt stedegne (eng: native or indigenous)
og de som er innført fra utlandet (non-native).
Fra det siste tiåret er det mange eksempler på at miljøorganisasjoner og miljøforvaltning har valgt å
benytte begrepet fremmed art i omtaler av vanlig gran (Picea abies L. Karst). Og enkelte
forskningsmiljøer har fulgt opp med samme kategorisering og omtale. Videre har det vært adressert
at fremmede granprovenienser representerer spesifikke miljøutfordringer, uten at slike har latt seg
påvise utover det som knytter seg til kultur og skogbehandling på arealene (Aarrestad et al. 2014).
Det er igangsatt aksjoner for å fjerne kulturskog med vanlig gran i reservater og
landskapsvernområder – med en hovedbegrunnelse om at gran anses som en fremmed art. I flere
lærebøker i naturfag og i populærvitenskapelig litteratur om trær har man de siste tiårene fremstilt
det slik at vanlig gran på Vestlandet og i Nord-Norge bør betraktes som fremmed. Sentrale botaniske
referanseverk (Nordhagen 1940, Lagerberg et al. 1950, Lid 1986, Lid & Lid 2006) angir derimot at
gran er spontan i alle landsdeler.
Et hovedspørsmål blir da: Er vanlig gran å regne som en fremmed art i Norge eller i bestemte
landsdeler, og i så fall på hvilket faglig grunnlag hviler en slik forståelse? Videre, hvilke krav til
utbredelse gjelder før man oppfatter en art som spontan? I lys av spørsmålene over kan det således
være et behov for en oppsummering av kunnskapsstatus vedrørende granas utbredelse i Norge. I
arbeidet er det gjennomgått eldre og nyere litteratur som behandler granskogens utbredelse, og der
hovedvekten er lagt på spontane2 forekomster i vestlige og nordlige strøk av landet.

2. Granskogarealene og utviklingstrekk
Det produktive skogarealet i Norge er i henhold til Landskogtakseringens oppgaver 86,6 mill. dekar,
og omfatter skogsmark der produksjonsevnen er større enn 1 m3/ha/år. For kystfylkene (Vest-Agder
til og med Finnmark) er det produktive skogarealet ved siste omdrev i Landskogtakseringen blitt
taksert til 39,3 mill. daa (46% av nasjonens produktive areal). Totalt skogareal omfatter både

produktiv og uproduktiv skog og utgjør 122,1 mill. daa og tilsvarer skogarealet etter FAOs
definisjon. Annet tresatt areal er utmarksarealer som har en viss grad av busk- eller
trevegetasjon, men som ikke kan defineres som skog, på grunn av liten kronedekning.
Inkluderes slike arealer kommer man opp i 139 mill. daa.
Gran er et typisk klimakstreslag og har potensial til å bli dominerende over store arealer, fortrinnsvis
på de næringsmessige rike og middels rike markslag (Schmidt-Vogt 1980, Caudullo et al. 2016). I
hvilken grad skogbrann og/eller beitebrenning bidrar til eller forhindrer granas spredning og
utbredelse har i lang tid vært et omdiskutert tema (jfr. Lindbladh 2004, Bjune et al. 2009, Ohlson et
al. 2011, Rolstad et al. 2017). Trærnes innvandrings- og spredningsmønster er sentralt for å kunne
forstå dynamikken i skoglandskapene, og der klimatiske, edafiske og topografiske faktorer er
virksomme i flere retninger. Forholdene i Norge for skogtrærs foryngelse, vekst og utvikling kan
stedvis være utfordrende, her kan fremvises både en alpin, en arktisk og en maritim skoggrense.
Men også skogbrukets aktiviteter, og da særlig den påvirkning som skjer gjennom hogst, foryngelse
2

I dette arbeidet er det forsøkt å skille mellom tre hovedkategorier granskog. Med spontan gran forstås i dette
arbeidet: selvsådd materiale. Gjenvekst som skyldes bevisst planting eller såning er omtalt som kulturgran.
Forekomster av gran med ukjent opphav er omtalt som semi-spontan.
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(planting, såing, naturlig gjenvekst) og ungskogpleie er viktig for skogens sammensetning og
treslagenes posisjoner. I forhold til utbredelsesmønster er også beitetrykk fra husdyr og hjortevilt
samt forstyrrelser i form av vind, råtesopper, insektskader og snøbrekk av betydning i forhold til den
langsomme skogutviklingen.
Artsdatabanken opererer i sitt arbeid med at alle forekomster defineres innenfor 2 x 2 km ruter (4
km2). Av et landareal på ca. 320 000 kvadratkilometer skulle det tilsvare 80 000 forekomst-ruter.
Vanlig gran har vid spontan utbredelse og er dessuten vanlig plantet og kultivert over hele landet
nordover til Finnmark. Trekker man ut samtlige arealer over skoggrensen, 155 000 km2, og trekker fra
skog i Finnmark, tilsvarer det at andelen «granruter» med minst en forekomst av gran er i
størrelsesorden 37 500, et forekomstareal på ca. 150 mill. daa. Moen (1998;144) har estimert at
vegetasjonsseksjonene boreo-nemoral, sørboreal og mellomboreal, og der man kan forvente at gran
finnes både spontant og plantet, totalt har et forekomstareal på ca. 128 mill. daa. Reelt sett, det
formidable forekomstarealet innebærer at vanlig gran i dag må betraktes som utbredt på alle arealer
med skogdekning, med et unntak for de aller nordligste deler av Finnmark (> 70˚n.br).

Figur 1. Frøsonekart for Norge. Spontan gran finnes utbredt i alle frøsoner, med unntak for Gy, Hy, Iy, Jy, V, W, Y, Z, Ø og Å.

Ørka & Haglin (2016) har nylig forsøkt å kvantifisere og kartlegge ved hjelp av satellittfoto
forekomster av «fremmede» treslag» inklusive vanlig gran i Nord-Norge og på Vestlandet, utenfor
«granprovinsene». I sin analyse har de valgt å overse forekomstareal f.eks. på ytre og midtre
Helgeland, i Troms, Vest-Agder osv. Estimatet de kommer frem til er på 1,200±0,275 mill. daa. Etter
Jansson et al. (2013) oppgis granarealet i Norge til 28,3 mill. dekar, mens skogreist areal utenfor den
spontane granas utbredelse er oppgitt til 1,5 mill. daa.
5

Definisjonene på ren granskog eller grandominert skog har variert noe opp gjennom tidene, slik at
det ikke er rett frem å sammenligne tallstørrelser innsamlet ved tellinger eller takster. I følge
Skogdirektøren (1909) regnet Kiær seg frem til, og basert på Amund Hellands kart- og
statistikkoppgaver fra de ulike amtene (Helland 1896-1911), at de norske granskogene tidlig på 1900tallet til sammen dekket 23 mill. daa.
Ser man bort fra Landsskogtakstene på 1920- og 30-tallet og hvor grensen mellom impediment og
produktiv skog antakelig ble trukket vel forsiktig, så har utviklingen i granskogarealet vært følgende:
1960

22,0 mill. daa (Strand 1960)

1990

28,8 mill. daa (LSK 1986/1993)

2000

33,0 mill. daa (Skog 2000)

2010

36,7 mill. daa (Tomter 2014)

På 50 år har granskogarealet i Norge således økt med hele 67%. Et areal på 36,7 mill. daa skulle
tilsvare 43% av den produktive skogen (Tomter 2014).
Plantingen av gran har variert sterkt, fra nær 0 rundt 1860, beskjeden aktivitet frem til 1950-tallet, og
deretter stor økning med en topp rundt 1970 (Fig. 2) da antallet utsatte granplanter per år kom opp
imot 100 mill. stk., tilsvarende et tilplantet areal på ca. 350 000 daa (~1,5% av produktivt granareal).
De siste årene har antall årlig utsatte granplanter vært om lag 25 mill. stk., tilsvarende et
foryngelsesareal fra planting på ca. 125 000 daa (~0,35% av produktivt granareal).
I perioden 1860-1950 ble det samlet tilplantet et areal på ca. 200 000 daa på Vestlandet og ca.
50 000 daa i Nord-Norge. I de store skogreisingsårene fra 1951-1990 ble det etter Skogdirektørens
statistikk totalt sett tilplantet 1,7 mill. daa i vestlandsfylkene og 1,2 mill. daa i Nord-Norge (Øyen
2008). Landskogtakseringen angir hhv 1,6 og 1,9 mill. daa grandominert skog i disse landsdelene, og
der grandominert naturskog på Helgeland dekker ca. 0,9 mill. daa.

KUMULATIVT
SKOGREISINGSAREAL, REGION
Nord-Norge

Vestlandet

Vest-Agder

Trøndelag

AREAL (DAA)

2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
ÅR

Figur 2. Skogreist areal (skogreisingsstrøk) på ulike tidspunkt. Kilde: LMD (1995), Øyen (2008).
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Utenom Vestlandet og Nord-Norge har det også vært foretatt en del skogreising på kysten i
sørvestlige deler av Vest-Agder og i de ytre kyststrøk i Nord- og Sør-Trøndelag. Om man holder små
skogreisingsareal for fjellstrøkene sønnafjells utenfor betraktningen kan man estimere at skogreist
areal samlet utgjør 3,4 mill. daa. Rett i underkant av 3 mill. daa er bestokket med vanlig gran.
Målsettingen for skogreisingsplanen for Vestlandet og Vest-Agder (1951-1954) og med senere tillegg
for Nord-Norge, var å fremskaffe et kulturskogareal på 4,88 mill. daa over en periode på 60 år. Man
kan således slå fast at den arealmessige måloppnåelse i forhold til skogreisingsplanene ble ca. 70%.
Samtidig fremstår produktiviteten i granskogene som en del høyere enn det som ble forutsatt i
prognosene på 1950-tallet (Øyen 2008).

3. Endringer i volum og granas relative andel
Målt i stående kubikkmasse (volum) er vanlig gran det klart viktigste treslaget i Norge. Ved 2010omdrevet i Landskogtakseringen (Tomter 2014) ble stående volum av gran på det produktive
skogarealet beregnet til 442 mill. m3 o/bark (45% av totalvolumet) og 379 mill. m3 u/bark (Tabell 1). I
2017 var dette vokst til 416 m3 u/bark (Hylen 2017). Dette innebærer nær en dobling av volumet
siden 1960-tallet. Prognosene angir at granvolumet i år 2030 vil ligge rett i underkant av 500 mill. m3,
forutsatt at uttak og avgang ikke endres vesentlig de kommende år fra dagens nivå (Fig. 3).
Gran er et ettertraktet treslag både som råstoff til sagbrukene og til massevirke/energi, og hvor det
foregår et ikke ubetydelig uttak av trevirke årlig. Den årlige avvirkningen av gran har etter SSBs
oppgaver de siste 100 år svingt mellom 6,5 og 7,9 millioner m3. Hogstavfall og naturlig avgang i gran
utgjør nå årlig 1,2 mill. m3 slik at samlet total avgang per år ligger mellom 7,5 og 9,1 millioner m3.
Årstilveksten i gran ble ved siste omdrev i Landskogtakseringen beregnet til 13 mill. m3. Et årlig
avvirkningskvantum inkl. avgang på 8 mill. m3 utgjør 2,2% av den stående kubikkmassen i gran.

Tabell 1. Granskogens samlede volum (mill. m3 u/bark, produktiv skogsmark) ved fire
takseringstidspunkt (1960, 1995, 2010, 2017) angitt for 6 regioner. Kilder: Strand 1960, Skog 2000,
Tomter 2014, Hylen 2017. Merk at volumet av gran i region 4 i 1960 ble estimert ut fra følgende:
tilplantet areal 300 000 daa x 10 kbm per daa. Bestokning er sum kubikkmasse dividert på granareal.
Reg 1
Reg 2
Reg 3
Reg 4
Reg 5
Reg 6
Sum alle
Bestokning

Vol 1960
71
57
26
3
33
7
197
8,9

Vol 1995
93
80
36
17
48
10
284
9,7

Vol 2010
117
96
50
38
59
18
379
11,5

Vol 2017
127
103
54
45
63
24
416
11,2

Reg 1: Østfold+Akershus/Oslo + Hedmark, Reg 2: Oppland + Buskerud + Vestfold, Reg 3: Telemark + Aust-Agder + Vest-Agder, Reg 4:
Rogaland + Hordaland + Sogn og Fjordane + Møre og Romsdal, Reg. 5: Sør-Trøndelag + Nord-Trøndelag. Reg. 6: Nordland + Troms +
Finnmark.

7

Endringer volum av gran (mill m3),
produktiv skog, 6 regioner
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Figur 3. Volum gran i mill. m3 u/bark og endringer fra 1960-2010 for 6 regioner. Framskriving til 2030 med lineære
funksjoner for Østlandets regioner og 2.grads polynom for andre regioner. Forventet sum volum 2030: 495 mill. m3.
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Figur 4. Relativt volum av gran i prosent av samlet kubikkmasse i 6 regioner og over 3 tidspunkt, hhv 1960, 1995 og 2010.
Kilde: Landsskogtakseringen.

Det har skjedd en god del endringer i norske skoglandskap de siste 100 år. Mange har vært og er
sterkt opptatt av økningen i skogareal, bl.a. ved gjengroing av snaumark. Prosessen har foregått både
ved tilgroing av arealer ute av aktiv bruk samt gjennom skogkultur/skogreising. Et annet
fremtredende trekk er utviklingen i retning av tettere skoger og større bestokning, med tre ganger så
store kubikkmasser i dag som for 90 år siden.
Et tredje og neppe like påaktet forhold er at gran regionalt i betydelig grad har mistet volumandeler, i
andre regioner har styrket sin posisjon (Fig. 4). Grana mister relativ andel mens lauv- og furu rykker
frem i Oslo/Akershus, Hedmark og Østfold (Region 1), Oppland, Buskerud, og Vestfold (Region 2),
Telemark og Agderfylkene (Region 3) samt i Trøndelag (Region 5). Det er således blitt relativt sett
mer furu- og lauvskog i de deler av landet hvor dominansen av gran har vært størst og hvor det har
vært drevet et aktivt bestandsskogbruk med granhogst og påfølgende gjen-planting av gran de siste
8

60-70 år. Hovedforklaringen til tapte andeler er at gran har blitt hogd relativt sett sterkere enn
lauvtrær og furu i perioden. I tillegg har åpne hogster i form av teighogster/snauhogster og
frøtrestillinger fremmet pionerartene; vanlig bjørk, hengebjørk, osp og furu.
Videre fremkommer det at det siste 50-60 år har vært en god økning i granskogenes andeler på
Vestlandet (Region 4) og i Nord-Norge (Region 6), det alt vesentlige i områder hvor det frem til ca.
1990 foregikk aktiv skogreising (Granhus et al. 2011). De siste tiårene har det vært så godt som ingen
tilplanting av nye arealer. Med fortsatt gjengroing av lauv- og furu-skog og en lav innsats knyttet til
gjen-planting av kulturfeltene, så vil veksten i granandelene bremse opp og etter hvert snu (Øyen
2008). I 2016 var samlet avvirkning av gran i Vestlandsfylkene kommet opp i 0,9 mill. m3.

4. Granskogens utbredelse i dag og spontane granforekomster i
yttergrensen av utbredelsesområdet
Det foreligger i Norge en lang rekke avhandlinger som omhandler skogens vegetasjonshistorie innen
topografisk-naturvitenskapelig litteratur, helt tilbake til 1550-tallet (Friis 1559, Falch 1784, Frivold
1999). Kjente forstmenn som J.B. Barth, P. Chr Asbjørnsen, H.A.T. Gløersen og J. Schøitz gjorde
befaringsreiser og har bl.a. forfattet beskrivelser av skogforhold på Vestlandet og i Nord-Norge midt
på 1800-tallet (Schøitz 1871, Statens Forstvæsen 1857-1873).
Arbeidet til Hans Andreas Tandberg Gløersen (1884) fremstår som referanse-studien hva gjelder den
spontane granas forekomst utenfor hovedprovinsene i Norge. Avhandlingen ble trykket i Den norske
Forstmannsforenings årbok for 1884, og var basert på omfattende undersøkelser over en 20 års
periode med befaringer og korrespondanse med forstvesenets tjenestemenn i nord og sør. Gløersen
undersøkte vestnorske forekomster og drøfter granas mulige innvandringsveier til Vestlandet. Han
beskriver forholdene for en rekke spontane forekomster i Agder og Vestlandsfylkene og en del
forekomster i Nordland og i Finnmark (Gløersen 1880, 1884). Selv om noen detaljer senere er blitt
nyansert kan man si at hovedteorien til Gløersen om spredning av gran til Vestlandet vestover langs
tre akser/korridorer (NV fra Vest-Agder, V over Langfjella, og SV fra Trøndelag) står seg godt.
Konklusjonene finner støtte og har blitt verifisert gjennom pollenundersøkelser (jfr. Fægri 1950,
Hafsten 1992), vekst og- herdighetsundersøkelser (Magnesen 2000, Øyen 2007) og de siste tiårene
gjennom markørstudier (Tollefsrud & Kvaalen 2015). Utenom 13 større skog- og
bestandsforekomster med gran er det i Gløersens arbeid beskrevet nærmere hundre spontane
forekomster i form av enkelttrær, holt og «krummholz». Selv om man ikke helt kan utelukke at noen
av forekomstene karakterisert som «naturgran» kan være gjenvekst fra tidlig innplantet kulturgran,
er hovedbildet at grana i siste halvdel av 1800-tallet fremstår med betydelige forposter og såkalt
«satellittspredning» ut fra de to provinsene Østlandet og Trøndelag/Helgeland. Hovedutfordringen
for grana, etter Gløersens vurderinger, er at en fremrykking over til dels høge fjellkjeder,
høgfjellssletter og breer vestover (Langfjellene) og nordover (Saltfjellet, Svartisen), er svært
krevende. I tillegg vil det være store utfordringer å etablere seg på arealer med stor antropogen
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aktivitet, da særlig sterk husdyrbeite. Gløersen legger også til grunn at grana har hatt et kort tidsrom
til rådighet for sin spredning og etablering.
Det norske Skogselskap iverksatte i 1927/28 et arbeid for å få kartlagt granas utbredelse i Norge, og
da særlig randpopulasjonene i vestlige og nordlige strøk av landet. Offentlige skogtjenestemenn i
fylkene kontaktet grunneiere for intervju og foretok en rekke reiser og befaringer for å få verifisert
forekomster og foretok en kartlegging av hvor gran hadde spredt seg spontant. I kjølvannet av disse
rapportene foreligger fylkesvise sammenstillinger fra Vest-Agder (Gløersen 1934), Rogaland
(Andersen 1966) og Hordaland (Hødal 1957). Innsamlede data fra Sogn og Fjordane ble benyttet av
Ve (1933, 1935, 1940), samt av Lie (1927) og Robak (1960) for Møre og Romsdal.
Andersen (1966) registrerte i årene 1928-1960 i alt 57 forekomster med spontan gran i Rogaland,
hvorav 13 i den sørøstre del (Lund, Eigersund, Bjerkreim og Gjestal), mens hovedtyngden (44) i
fylkets nordøstre, og indre deler. Største forekomst var ved gården Foss i Suldal (Gløersen 1884,
Andersen 1966, Nyeggen 2014, Tollefsen & Kvaalen 2015). Status for noen utvalgte forekomster i
Rogaland er nylig blitt forsøkt sjekket ut på flyfoto (Grundt 2015). Man fant da sikkert igjen 10 av
Andersens angivelser, 5 andre er interessante og anbefales nærmere undersøkt via markbefaring.

Tabell 2. Undersøkelser innen skogshistorie, floristikk og forstbotanikk (innenfor kysten) som
behandler spontane granforekomster.
Fylker
Finnmark

Troms
Nordland

Trøndelag

Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland
Vest-Agder

Referanser
Gløersen 1880; 1884, Nilsen 1912,
Juul 1925, Dahl 1934, Ruden 1934,
Sveli 1987
Juul 1925, Benum 1958, Lid 1986,
Mørkved 1987
Gløersen 1884, Hall 1884, Dahl 1911,
Helgesen 1927; 1928, Opsahl 1930,
Mørkved 1987
Gløersen 1884; 1885, Smitt 1916,
Mørkved 1923, Mørkved 1949,
Mørkved 1989,
Gløersen 1884, Lie 1927, Robak 1960
Gløersen 1884, Ve 1930, 1933, 1935,
1940, 1968; Robak 1960
Gløersen 1884, Giertsen 1901, Hødal
1957, Robak 1960
Gløersen 1884, Dahl 1907, Andersen
1966, Grundt 2015,
Gløersen 1884, Gløersen 1934

Samlet sett kan man hevde at undersøkelsene gir et fyldig bilde og en god plantegeografisk
dokumentasjon på granas utbredelse før skogreisinga for alvor tok til på 1950 og 60-tallet. Vanlig
gran er spontant utbredt i alle landsdeler og i alle fylker. Av de 40 frøsoner som er veldefinerte i
skogbrukets terminologi er spontan gran registrert i 30 (Fig.1).
Grana opptrer over hele sitt utbredelsesområde med en stor variasjon i vekstform, bl.a. smalkronige
eksemplarer, plan-gran og kamgran (Hansteen-Cranner 1914). I Sør-Varanger er det regnet at
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granforekomstene tilhører underarten ssp. obovata (Roll-Hansen 1953, Tollefsrud 2008, Tollefsrud et
al. 2015). Underarten ssp. fennica, med avrundede, fintannede kongleskjell, er observert i Nordland
(Roll-Hansen 1953). De spontane forekomstene i Suldal, på Voss og i Hafslo består av trær med
relativt smale kroner og har hva man kan kalle et fjellskogpreg. Nedkvitne (1965) skriver: «den
typiske Vossagrana har strak, slank stamme og korte, gjerne hengjande greiner. Typiske søylegraner
er ikkje sjeldne. Høgder på 30 m og meir er ikkje uvanleg, sjølv 400-500 moh.»3.
Studerer man dagens utbredelse av gran i Norge (Fig. 6) ser man at den forekommer vanlig og
fremstår med størst kubikkmasse over sentrale deler av Østlandet, men i de aller tørreste strøkene
øverst i Gudbrandsdalen og i Østerdalen (årsnedbør < 500 mm) er den heller sparsom (ResvollHolmsen 1921, Roll-Hansen 1953). Tilsvarende «tørkegrense» er identifisert andre steder i Europa
(Caudullo et al. 2016).

Tabell 3. Kystkommuner/herreder og fylker hvor vanlig gran ble registrert forekommende spontant i
perioden 1860-1960. Per 2017 kan man legge til grunn at vanlig gran er utbredt i alle norske
kommuner unntatt i de aller nordligste kommuner i Finnmark, frøsone Å, jfr. fig. 1).
Fylke (per 2017)
Finnmark
Troms
Nordland

Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland
Vest-Agder

Kommuner/herreder (per 2017)
Sør-Varanger, Karasjok, Kautokeino (3 av 19)
Nordreisa (1 av 24)
Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Herøy, Dønna, Nesna,
Leirfjord, Grane, Vefsn, Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Rødøy, Meløy, Gildeskål,
Misvær, Beiarn, Saltdal, Fauske (22 av 43)
Samtlige (22 av 22)
Samtlige unntatt Frøya (23 av 24)
Rindal, Aure, Halsa, Surnadal, Sunndal, Molde, Nesset, Rauma (8 av 36)
Årdal, Lærdal, Sogndal, Leikanger, Vik, Hafslo, Stryn (7 av 26)
Odda, Ullensvang, Granvin, Kvam, Ulvik, Eidfjord, Voss, Vaksdal, Osterøy,
Modalen, Lindås, Masfjorden (12 av 33)
Suldal, Bjerkreim, Eigersund, Sauda, Hjelmeland, Lund, Gjestal (7 av 24)
Samtlige (15 av 15)

3

I et registreringsarbeid ved Skogforsk i 2004 som omfattet 45 forekomstgrupper og 207 eksemplarer av
«Vossagran», Voss kommune, i Stuaset-Holo-Byrset-Helgaset (ca. 600 moh) fant man følgende sammenheng;
Dbh (cm) = 2,08 * h (m) - 0,98. Median alder (tt) i materialet var 65 år, median dbh 14 cm, median høyde 7 m.
Makshøyde var 23 m.
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Figur 5. Granas spontane utbredelse i Norden. Kilde: Erik Hultén (1950), Naturhistoriska museet. Spredte forekomster
utenfor hovedutbredelsesområdet er angitt med prikker. I kartet er det tegnet inn 40 forekomster av spontan gran på
Vestlandet og 20 forekomster i Nord-Norge nord for Saltfjellet.

5. Mer om granforekomstene i ulike strøk
Finnmark
Grana opptrer i Øst-Finnmark med noen titalls forekomster i Sør-Varanger samt den finnes sør på
Finnmarksvidda (Gløersen 1880, Gløersen 1884, Helland 1905, Nilsen 1912, Vikhammer 1919, Juul
1925, Myhrwold 1928, Ruden 1934; 1949, Dahl 1934, Anon 1937, Anon 1983, Sveli 1987). Forfattere
som omtaler forekomstene i Sør-Varanger legger til grunn at grana har spredt seg i retning nordvest
fra finsk og/eller russisk side av grensen. Forekomstene i Sør-Varanger regnes å tilhøre sibirgran
(Picea abies ssp. obovata, P. obovata Ledeb.). Den nordlige sammenhengende granskoggrensen på
finsk side ligger på sørsiden av Enáre, men med spredte forekomster lengre nord (Franke et al. 2015).
Spredningsbarrierer i form av høgbrekk, vidde og fjell, snaumark, fuktskog og myr og dels
klimautfordringer med å få frem modent frø (Hagem 1918, Vikhammer 1920, Eide 1930), samt
sommerfrost og permafrost, anses som viktige grunner til lite spredning videre nordover. Av og til
dukker det i Finnmark opp sammenhengende småbestand av gran. Skogforvalter Klerck fant i 1911
på sydsiden av Njullaelvens utløp i Sketsamjok, en bielv til Anarjokka i det sydøstre hjørne av
Karasjok, ca. 230 grantrær over et område på 3 daa, de eldste ca. 200 år (Myhrwold 1928). Nordligste
spontane forekomst av gran er den såkalte Marikkigrana som finnes NV for Neiden i Sør-Varanger og
med nordlig bredde 69˚49’ (Sveli 1987). Finnmarksgrana er utbredt mange mil i luftlinje fra
hovedutbredelsesområdet i sørøst og flere titalls km fra nærmeste mortre/morbestand. Her dreier
det seg om virkelig lang-distansespredning! Sterke vinder og vindtransport av frø på skaren på
ettervinteren fremstår som plausibel forklaring for at man kan få spiring og etablering 40-60 km NV
for nærmeste mortre eller morbestand. Flere av forekomstene ligger like ved ferdselsårer for
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tamreindrifta slik at man heller ikke helt kan utelukke at flyttsamer i tidens løp kan ha brakt med seg
kongler til stedet, og spredning av frø f.eks. gjennom barns lek (jfr. Skoglund 1964, Mørkved 1987).
Troms
Det foreligger en spontan forekomst med et tre individer i ei bjørkeli i indre del av Reisadalen, Troms
(Juul 1925, Benum 1958, Anon. 1983, Lid 1986, Mørkved 1987). Avstand i luftlinje til spredte
forekomster på finsk side av grensen er 50-60 km. Grana viser god vekst og vitalitet i Troms
(Hagemann 1902, Barth 1915, Vikhammer 1920, Bergan 1978, 1994, Øyen 2015). Kulturskogarealet
med gran i Troms er ca. 270 000 daa.
Nordland
Fra Majavatn og Bindal i sør og til Nord-Rana og Bjøllånes i Dunderlandsdalen i nord må grana
karakteriseres som svært vanlig og skogdannende. Det nordligste sammenhengende større spontane
granskogområdet finnes ved Granneset, der elvene Stormdalsåga og Tespa går sammen. I Bjøllådalen
finnes det enkelttrær nordover forbi polarsirkelen (Fig. 14). Hovedtyngden av granskogene på
Helgeland er på blåbær- og småbregnetypen (Øyen 2005). Grana er utbredt fra fjæresteinene og opp
til skoggrensen på ca. 600 moh. i innlandsstrøk, og skoggrensen faller til ca. 150 moh. i ytre strøk
(Øyen l.c.). «Skole-reglen» om at «grana går til Rana» er feilaktig, og synes meget vanskelig å få
korrigert i lærebøker og i folks bevissthet. Grana finnes med et titalls spontane forekomster i Salten i
kommunene Fauske, Saltdal, Beiarn og Gildeskål (Gløersen 1884, Hall 1884, Dahl 1911, Helgesen
1927; 1928, Opsahl 1930, Aune & Kjærem 1978). Den midtnorske granprovinsen strekker seg m.a.o.
nordover til Saltenfjorden. På svensk side av grensen strekker granskogene seg nordover til Kiruna,
Torneträsk og Karesuando, 68˚30 n.br. Granas tidlige innvandringshistorie på Helgeland er behandlet
av Mørkved (1987). Innvandringen av gran til de ulike distrikter blir på ingen måte beskrevet som en
jevn strøm, men heller som en sprangvis forflytning, der de nedre deler av Vefsndalføret har tidligste
etablering, ca. 600 år e.kr, og med en spredning både nordover, vestover og østover fra denne
(Mørkved 1987). Mørkved (l.c.) anvendte en pollenandelsgrense på 10% for å hevde at det lokalt var
rikelig med gran i nærområdene. Grana har de siste 200 år utvidet sine posisjoner på indre strøk av
Helgeland og den oppfattes fortsatt å være på fremmarsj i flere retninger (Øyen 2005). Dalførene på
indre Helgeland består av store sammenhengende granskoger, ca. 1 mill. daa med produktiv skog.
Fra 1866 og utover var det omfattende høgkonjunkturhogster i barskogen, dampsager ble etablert,
og det var stor utskiping av skurlast og bjelker fra bl.a. Mosjøen (Vefsnas nedslagsfelt) og fra
Risøybruket (i Bindalsfjorden). Skogtilstanden bærer fortsatt preg av dette (Sveli 1987). Så mens
granskogene er vidt utbredt og dominerende i de indre strøk (Grane, Vefsn, Hattfjelldal, Hemnes og
Rana), og til dels rikelig i partier i de midtre fjordstrøk (Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad, Leirfjord),
opptrer grana sporadisk og heller spredt i de ytre kystbygdene (Vega, Alstahaug, Herøy, Dønna,
Nesna, Meløy, Rødøy (Gløersen 1884. Dahl 1912-15, Anon 1983, Mørkved 1987). Det foreligger
observasjoner av granforekomster på øyene med stor avstand til skogavsnitt på fastlandet, bl.a. på
Vega (avstand til Okfjorden-Velfjord på 30 km), Alsten (avstand til Drevja ca. 20 km), Dønna (avstand
til Randalen i Leirfjord ca. 20 km) samt Tomma (avstand til Sjonfjellet ca. 15-18 km). Forekomstene
omfatter i all hovedsak spredtstilte enkelttrær og holt i bjørk-furuskog (Dahl 1912-15). Også videre på
vestsiden av Svartisen finnes det solitære smågraner eller holt bl.a. i Rødøy, Meløy og Gildeskål
(Gløersen 1884).
Mellom Dunderlandsdalen og granas utbredelse på svensk side (Lappmarken) er det et ca. 100 km
bredt høgfjellsbelte uten gran, slik at spredningen til sentrale deler av fylket antakelig må foregå fra
sør mot nord. Man kan bare spekulere på hvorvidt granforekomsten ved Langvatnet i Sulitjelma, som
ble utradert som en følge av gruvedriften og røyk fra smeltehytten ved Sulitjelma gruber på slutten
av 1800-tallet, kan ha hatt sitt opphav i fjellskogen på svensk side (jfr. Neuman 1905, Myhrwold
1928). Avstanden over mot spredte grangrupper i øst er 50-60 km. Landvind (østavind) og
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frøtransport på skaren vestover vinterstid er en mulig spredningsvei. Tamreindriften og samenes
forflytninger mellom øst og vest i reindriftsområdene, kan heller ikke her utelukkes som kilde.
Trøndelag
Areal med produktiv granskog innafor den midtnorske granprovinsen utgjør ca. 6 mill. daa. Som på
Helgeland er grana på Trøndelagskysten utbredt langt vestover, stedvis til de ytterste skogdekte
øyene (Smitt 1912, Mørkved 1989, Nilsen & Moen 2009), bl.a. Nærøy, Vikna og Leka. Forekomstene
kan være flere kilometer fra nærmeste morbestand på fastlandet (Smitt 1912, Ramfjord 1997, Nilsen
& Moen 2009). De midtre og indre delene av nordfylket med Høylandet, Røyrvik, Grong,
Sanddøldalen, Norli, Sørli, Snåsa, Namsos, Namdalseid og Steinkjer har stor dominans av granskog.
Siden 1600-tallet og særlig i perioden 1850-1940 var det omfattende hogster i Namdalen og InnTrøndelag (jfr. Mørkved 1926, Mork 1933, Storaunet et al. 1998, 2000). Og det foregikk en god del
bureising i indre og høgereliggende områder. Vi må således anta at hogst og beitebruk (jfr. Bjor &
Graffner 1963) i betydelig grad har virket inn på granas spredningsmønster de siste århundrer.
Grana er dominerende treslag på østsiden av Trondheimsfjorden. Mot vest på Fosen-halvøya,
Åfjorden, Bjugn og Ørlandet, er dominansen av gran langt mindre, og relativt større i de indre bygder
sammenliknet med de ytre. Halvparten av skogarealet ligger i dalfører under 150 moh., på
finjordarter og under marin grense (jf. Aune 1982, Angell-Pettersen 1985). Skoggrensene ligger i de
indre bygder lavere enn 450 moh. Fra Trondheimsfjorden med Agdenes og Snillfjord i vest faller
innslaget av gran raskt når man beveger seg sørvestover mot Hemne og over grensen til Halsa og
Aure på Nordmøre. Fra Hitra er naturgran registrert med 3 forekomster på 2 lokaliteter (Gløersen
1884).
Selbu-Tydalen, Sokndalen og Meldalen har relativt store innslag av gran, men granas andel blir svært
lav og ned mot nær null sørover mot Holtålen og Røros. Det har vært reist tvil om hvorvidt gran i de
sørøstlige deler av Trøndelag og de nordlige deler av Hedmark kan karakteriseres å ha en
sammenhengende utbredelse. Både Gløersen (1885), Rausch (1903), Myhrwold (1928) og Ruden
(1958) påpeker at Trøndelagsgrana er relativt isolert fra Østlandsgrana. I et smalt belte på nordsiden
av Femunden, over Feragen, på østsiden av Aursunden, Rien og Langen og ned til Stuevoll
forekommer spredtstilte grantrær eller smågrupper. For øvrig forekommer det ikke gran i området.
Flere har derfor fastholdt at man i Norge bør operere med to hovedprovinser av gran; Den østnorske
og den midtnorske (Gløersen 1884, Ruden 1958, Hafsten 1992).

Østlandet og Sørlandet
Over hele Østlandet forekommer gran meget vanlig, både i kystområdene ved Oslofjorden, i de
lavereliggende ravineområdene, i åser, lier i dalfører og opp mot fjellet. I Gudbrandsdalen
forekommer den spontane grana i bestand nordover til omlag Brændhaugen jernbanestasjon. I følge
Lie (1916) skal det finnes enkelteksemplarer også lengre nord, men den skattes hardt da baret er
sterkt ettertraktet til kranser og buketter. I Sjåk finnes det spontan gran ca. 1,5 km nord for Aandstad
skysstasjon. Mellom Hjerkinn og Fokstua, ikke langt fra jernbanelinjen, ble det for 100 år siden
observert en ca. 1 m høy gran (1000 m o.h.), 40 km til nærmeste gran i Dovre og med enda lengre
avstand til granforekomstene i Folldalen (Lie l.c.).
I grenseområdene mot Sverige finnes det reelt sett ingen vesentlige topografiske hindringer som
begrenser spredning fra Iddefjorden i sør og til Trysilfjellet mot nord. Høyest mot fjellet når grana i
Vestre Gausdal og i Valdres der den regnes å være skogdannende opp til over 1000 m og med
enkelte «krummholz» opp til 1250 m (Aas & Faarlund 2002). Foryngelse med senkergrupper er vanlig
i fjellskogen (Wilse 1931). Fra det sentrale Østlandet tynnes forekomsten av gran en god del ut i
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retning mot sørvest. Det er også en uttynning mot vest- og mot nordvest oppover i dalførene, som
bl.a. kan knyttes til edafiske forhold og sommertørke. I Telemark er furua dominerende i Nissedal og
Fyresdal, mens grana fremstår dominerende i de andre distriktene. Situasjonen endres gradvis
vestover i Agder. I de vestlige deler av Vest-Agder er det kun spredte forekomster et stykke inn i
landet og granskogenes naturlige samlede utbredelse fremstår relativt beskjeden selv om antallet
forekomster er stort (Gløersen 1934, Fig. 14). Unntaket er Øvrebø og i Vennesla. I Torridalen må en
nord for Vigelandsfossen før granskog blir vanlig. I Mandalsdalen er det lite sammenhengende
granskog, med unntak av områdene ved Konsmo kirke (Gløersen 1934). Man har gjerne ansett
Justøen (sydvest for Lillesand) som grense for kystgranens spontane utbredelse vestover langs
Sørlandets ytre kyststrøk (Gløersen 1880, Myhrwold 1928).

Vestlandet
Arealmessig er forekomstene av spontan gran i de fire Vestlandsfylkene i hovedsak i små partier med
enkelttrær eller smågrupper. Unntakene er følgende bestand eller skoger (Gløersen 1884, Robak
1960):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tørsett, Skarsøy, Aure (ca. 1000 daa, blandingsbestand)
Østre del av Rindal kommune, Rindal (ca. 25 000 daa, en god del barblandingsskog)
Området Istad-Hatlen i Kleive, Molde (ca. 30 daa, blandingsbestand)
Buvik og tilliggende gårder, Nesset (ca. 2000 daa, flere blandingsbestand)
Kalhaugen-Røneid-Gaupne, Luster (to områder med granskog på hhva. 20 og 4 daa)
Luster Almenning, Hafslo, ca. 30 daa grandominert, men spredt over større arealer
Indre Offerdal, Årdal, ca. 300 daa grandominert, flere barblandingsbestand
Fresvik i Leikanger, ca. 10 daa, blandingsskog
Vindhella i Borgund, Lærdal, ca. 10 daa, blandingsskog
Kvitli-Flatlandsmoen og Dyrvedalen, Voss, totalt 15- 20 000 daa, en del blandingsskog
Ottestad i Modalen, ca. 1000 daa granskog
Klyve i Kvam, ca. 30 daa granskog
Foss i Suldal, ca. 50 daa, fleire grupper, spredt i blandingsskog

Å angi nøyaktig utbredelsesareal og å trekke grenser er langt frå enkelt, i de fleste sammenhenger
forekommer gran i blandingsskog med bjørk og furu. Men et grovt estimat er at til sammen dekker
de 13 forekomstene av spontan gran på Vestlandet et areal på i underkant av 50 000 daa, hvorav
rene granskoger utgjør i størrelsesorden 20-30 000 daa (Øyen 2007). En oversikt over de kommuner
som hadde registrert spontan gran per 1960 er presentert i Tabell 3.
Hafsten (1992) har i sin kartframstilling over spontan gran oppgitt i alt 48 forekomster på Vestlandet,
noen få flere enn det man finner hos Hultén fra 1950-tallet (Fig. 5). Uklart av hvilken grunn må man
kunne si at kartografisk blir granas plantegeografiske utbredelse i Norge, særlig i Vest-Norge, men
også i Nord-Norge, fremstilt svært forskjellig av ulike forfattere (Fig. 5. 8, 9, 11, 12, se forøvrig
Dengler 1912, Schmidt-Vogt 1980, Gieseke 2004, Gieseke & Bennett 2004, Elven et al. 2013, Caudullo
et al. 2016). Noe av forskjellene kan skyldes at grensedragning mellom forpost/utpost og
hovedutbredelsesområdet tolkes forskjellig. Man skal heller ikke se bort fra at spontane
granforekomster i vest og nord ikke er allment kjent eller at de blir neglisjert av politiske årsaker.
For Vestlandet er det tidligere blitt vektlagt at hovedmengden av de spontane forekomstene som er
rapportert (målt i antall) før 1960 finnes i skoggrensen i indre strøk (frøsone: Gi, Hi, Ii, Ji) i høydelag
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300 til 900 moh. Men i alle vestlandsfylkene finnes det spredte utløpere vestover til de midtre
fjordstrøkene (frøsone: Gm, Hm, Im, Jm), og med utbredelse fra havets nivå opp til ca. 400 moh. I
forhold til frøsonekartets4 inndeling er spontan gran ikke representert i ytre strøk på Vestlandet. Men
det skyldes å gjøres oppmerksom på at den her som en del av skogreisingen de siste 150 år blitt
vanlig benyttet, iallfall på beskyttede lokaliteter. På de mest værharde, vindeksponerte lokaliteter i
ytre strøk er sitkagran forstlig sett det klart foretrukne alternativ (Robak 1966, Magnesen 2000, Øyen
2012, Nygaard & Øyen 2017).

I de innerste, østlige deler av kommunene Rauma og Rindal finnes spontan granskog i Møre og
Romsdal fylke (Gløersen 1884, Aaeng 1925, Korsmo & Svalstog 1997). I Verma og ellers i Rauma
dreier det seg om totalt ca. 200 daa. I Rindal er det snakk om ca. 25 000 dekar med naturlig granskog
og barblandingsskog med grandominans øst i kommunen, i grensetraktene mot Trøndelag. Utover
disse stedene er det naturgran på Skarsøen (Tørrset, Aure), i Osmarken og ved Fannefjorden og i
Bolsø (Molde).
Til tross for at det i Rindal har vært tilplantet en god del arealer med gran etter annen verdenskrig, er
det mulig å angi en sone der den spontane granskogen tynnes ut i retning mot vest. Gløersen (1884)
angir at gran “trives vel her og har utbredt sig betydelig inden bygden i mands minde”. Skillet mellom
sammenhengende granskog og områder der gran bare inngår mer sporadisk er særlig fremtredende i
liene på sørsida av Romundstadbygda og på Rindals-skogen mellom Tiuråsen og Langmyrhøgen. Det
er også større områder med granskog mellom Romundstadbygda og Rindalsskogen, videre noe i
Lomunddalen ytterst i Rørdalen. I randsonen finnes spredte granholt i bjørk- og furudominert skog.
I følge Gløersen (1884) fant man at tømmeret til Rindals gamle kirke, da denne ble revet forut for
dagens kirke, fra 1874, var av gran. Den gamle kirken ble ca. 200 år gammel og tømmerets lokale
opphav fremgikk av bumerker. Gløersen (l.c) hevder at grana gjennom mange århundrer har vært
dominerende i bygdas høyereliggende områder i øst, bak Tifjellet. Som spesielt viktig innvandringsvei
nevnes Garbergskaret over til Meldal, som er laveste passasje mot øst fra Orkladalføret, og hvor frøet
antakelig kan ha funnet en passasje. Det synes imidlertid heller ikke her å være sammenhengende
grandominert skog over til Storås. Ved hovedveien Rindalsskogen-Meldal østover forsvinner den
grandominerte skogen før fylkesgrensa og skiftes ut med bjørk/furu noen kilometer, før den dukker
opp igjen lenger ned i liene mot Storås på Meldalssida. Også gjennom andre høyereliggende pass har
det vært spredningsmulighet, f.eks. over Vålåskaret. Her er det observert granholt med kort
innbyrdes avstand (Aaeng 1925).

4

Soneinndeling for sanking og bruk av gran- og furufrø (Landbruksdepartementet 1957). Siste revisjon ble
gjennomført i 1995.
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Figur 6. Granskoger i Fennoskandia med gjennomsnittlig tetthet (volum, m3/ha) og isolinjer som skal indikere
innvandringstidspunkt (etter Seppä et al. 2012).

Gløersen beskriver Romundstadbygda som området med den største granmasse i Surnas
nedbørsfelt. “Der findes Gran efter Dalens hele Længde – altsaa paa en Strækning af henved 20
Kilometer – lige fra Amtsgrændsen i sydost til Rinnas Udløb i Hovedelven ved Kirken, men sparsomt ja
til dels endog kun enkeltvis øverst og nederst i Dalen, hvorimod dennes Midtparti inneholder Gran i
saa stor Mængde, at intet vestlandsk Landskab mellem Otteraaens og Orklas Dalfører kan opvise
Magen undtagen Vos i Søndre Bergenhus Amt”. Det påpekes også at treslaget finnes spredt som
enkelttrær gjennom hele bygda vestover og til de øverste grendene i Surnadal.
Robak (1960) beskriver forekomstene på Nordmøre (Rindal, Halsa, Aure, Molde) og drøfter bl.a.
hvorvidt granforekomstene i midtre del av Romsdal med Osmarka, Battenfjordeidet, nordsiden av
Langfjorden og Verma kan være spontane eller ha sitt opphav fra tidlige plantninger. Børset (1979),
som undersøkte forekomstene på statsgrunn i Sogn, peker på vanskeligheten med å kunne utlede
hvor grana stammer fra når det har vært stor menneskelig aktivitet i og ved arealene. Begrepet semispontan gran blir anvendt av Robak (1960) om forekomster hvor det hefter usikkerhet på hvorvidt
det kan dreie seg om gjenvekst knyttet til plantet gran eller fra spontan gran i nærheten.
I Hordaland regnet Gløersen (1884) den vestligste forekomst av spontan gran til Urdalsgranen
(Hosanger, Lindås). Hødal (1957) supplerte gjennom kartlegging Gløersens opptegnelser og fant
spontan gran enda lenger vest (Padøy og Mulen, Lindås kommune) og det er de siste 60 årene gjort
observasjoner av spontan gran på vestsiden av Ottestadstølen, bl.a. Dyrkollbotn (Lindås, jfr. Tollefsen
2008) og Storevatnet (Masfjorden). Vestligste spontane forekomst regnes fortsatt som Padøy, østlig
lengdegrad 5˚35’. Hødal (1957) er overbevist om at de aller fleste forekomstene i de indre fjordstrøka
i Røldal, Odda, Eidfjord og Ullensvang må skyldes langtransportert frø over Hardangervidda.
Forekomstene i de midtre fjordstrøkene mener han kan være spontane, men han åpner for at flere er
semi-spontane.
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Både Gløersen (1884), Ve (1940) og Robak (1960) finner det rimelig at granfrø kan ha blåst vestover
til Sogn over fjellpassene i fra Valdres (Tyin, Nystuen) og Hemsedal. I tidens løp har forpostene
stedvis blitt til små holt på noen av lokalitetene (Fig. 7). I Sogn som i Møre og Romsdal er det til dels
store avstander mellom forekomstene, f.eks. er avstanden mellom indre Offerdal og Luster
Almenning, 11 km samt en fjordkryssing. Mellom Bavallen-Voss og Fresvik ca. 40 km og mellom
Fresvik og Kvamme-Lærdal ca. 30 km. Det vil bl.a. fremover være interessant å få testet i hvilken
grad det kan spores genetiske forskjeller mellom gran på sørsiden av Sognefjorden (Fresvik, Lærdal),
Voss/Modalen vs. Hallingdalsgran/Hemsedalsgran på den ene side og forekomstene i Årdal, Hafslo og
Luster vs. Valdresgran på den annen side.

Figur 7. Oversikt over spontane granforekomster i Sogn (etter Ve 1940). 9 hovedgrupper er markert.

6. Faktorer som begrenser granas spredning
Gløersen (1884) og Robak (1960) som behandler granforekomstene på Vestlandet, trekker frem de
mange utfordringer som er knyttet til spredning i opprevet terreng med brede fjorder, høge fjell,
myr, dyrka mark og beiter. Spredning over store distanser og etablering vil da måtte ta tid. Holten
(1986) drøfter i sitt arbeid både klimatiske og edafiske forhold som begrenser særlig fjellskogens
vekst og foryngelsesvilkår i en gradient fra vest mot øst. De indre fjordstrøkene på Vestlandet samt
dalførene i Agder har f.eks. lite nedbør og periodevis høg overflatetemperatur i vekstsesongen.
Spirende frø i tykke råhumusmatter er da utsatt for tørke. Det ble ført omfattende diskusjoner på
1920- og -30-tallet om holdbarheten av Denglers «null-isoterm», postulatet om at grana finnes
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utbredt og bare vil klare seg der det er stabile vintre, dvs. der middeltemperaturen for årets kaldeste
måned ligger lavere enn 0˚ C (Dengler 1912, Barth 1915, Resvoll-Holmsen 1924, Printz 1933, Hagem
1933). Både knyttet til foryngelsesmønster og produksjon har postulatet vist seg å ikke holde stikk
under vestnorske, sydsvenske, danske, nordtyske og britiske forhold (Smith-Vogt 1980). Samtidig bør
man ha med i betraktning at oppfrost og ustabile vinterforhold er en medvirkende årsak til avgang
hos bartreplanter på småplantestadiet (Robak 1960). Nordhagen (1933) skriver: granen er indvandret
til Vestlandet fra øst over fjellpassene og fjellviddene (frøet har blåst med vinden); men da frøet på
«lesiden» havner opp i den subalpine region, i bjerkebeltet, hvor granens frøsetning er meget usikker,
har dens videre fremrykking mot vest hatt store vanskeligheter å kjempe med. Plantet gran av god
proveniens slår utmerket til på Vestlandet og har på en rekke steder sådd sig selv i de senere år.
Noget perfekt kysttre er dog granen neppe, men teorien om at bøken og granens vestgrense i Norge
er klimabetinget kan ikke opprettholdes..».
I høyereliggende skog, i kyststrøk og i arktisk skog anses frøtilgang og frømodning å være en
begrensende faktor (Hagem 1914). Eide (1930) fant at grana i innlandsstrøk krever en tetraterm på
9,7˚C for å sette godt modent frø (spireprosent på 50). For tilstrekkelig varmesum i kyst- og fjordstrøk
for at grana skal å få godt modent frø må tetratermen opp i nærmere 11 ˚C. Opsahl (1952) fant at
sum vekst-enheter5 fra blomstring til frømodning må opp i 280-300 for å få frem godt matet frø,
mellom 250 og 280 skjer det et kraftig omslag i spireevnen, fra ca. 20% til ca. 90%. Etter
skogfrøverkets oppgaver er det svært få gode frøår for gran nord for Saltfjellet, i fjellskogen og i de
ytre kyststrøk. Mork (1933) fant at det i Nord-Trøndelag i perioden 1881-1930 hadde vært 5 rike og 9
middels rike blomstringsår på gran. 3 av de 5 rike blomstringsårene og 6 av de 9 middels rike
blomstringsår ble fulgt av ufullstendig frømodning på grunn av kald sommer. Mork kom frem til at i
Namdalen gikk det 10-15 år mellom gode frøår. I «fruktdistriktene» i fjordstrøk i Ryfylke, Hardanger
og Sogn samt i de indre dalstrøkene i Agder anses hyppigheten av brukbare frøår å være like stor som
i lavlandet på Østlandet, ca. to gode frøår per tiår. Studier fra de nordlige deler av granas
utbredelsesområde i Sverige og Finland kan tyde på at tilgang på modent frø langt fra er dårlig, men
at manglende etablering heller skyldes dårlige spirevilkår og periodevis for mye vann eller for lite
vann (Heikkilä 2010, Kullman 2016). I svært gode frøår er det i nordiske undersøkelser rapportert om
mer enn 400 matede frø per m2 (Skoklefald 1992). Skoklefald (1999) undersøkte pollenspredning,
frømodning og frøfallstid for gran i en gradient fra kyst til indre dalstrøk i Agder. I det gode frøåret
1970/71 ble det i Grimstad målt 132 matede granfrø per m2. 64% av frøet falt før 1. november, 29%
falt i tørre perioder fra november til 15. april. Variasjon i årlig tetthet av granpollen var fra 27
korn/mm2 i et svakt blomstringsår og opp i 448 korn/mm2 i et godt.
Spredning over lange distanser og med få mor-individer kan representere genetiske utfordringer.
Såkalt “founder-effekt” inntreffer når en liten gruppe av migranter som har med seg begrenset
genetisk variasjon etablerer seg på en ny lokalitet. I tillegg til f-effekten, nye populasjoner kan være
så små at de kan være utsatt for genetisk drift, innavl og dermed inneha begrenset genetisk variasjon
slik at populasjonen f.eks. vil kunne slite med å tilpasse seg den nye lokalitetens klima.

Vindspredning, både kortdistanse og langdistanse, sistnevnte særlig gjennom at frøet lett kan fyke
over og skli på skaresnø og is - anses som viktigste spredningsform for gran. Det alt vesentlige av
spredning foregår innenfor to til tre trelengder fra mortre/kant, men av og til vil frø som faller på
skaren på ettervinteren kunne føres langt av gårde (Hesselmann 1938, Ve 1940, Skoklefald 1992). Ve
(1940) nevner at grana kan slippe kongler som transporteres med bekker og elver nedstrøms og som
i flomperioder kan etterlate disse på egnede spireplasser. Rosetter av småplanter (jfr. Myhrwold
5

Vekstenhet, mål for sammenhengen mellom klima og vekst hos skogstrær. En vekstenhet er definert som
varmeeffekten av en middeltemperatur på 8 °C i de 6 varmeste timene om dagen (etter Mork 1941).
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1928, Ve 1940, Hødal 1957) indikerer at fuglespredning (flaggspett, nøtteskriker, nøttekråker,
korsnebb mf.), såkalt endozooisk spredning, heller ikke helt kan utelukkes som en kilde for
langdistansespredning for vanlig gran. Men i forhold til vindspredning og antropogen spredning
regner både Lie (1927), Gløersen (1937), Ve (1940), Hødal (1957) og Andersen (1966) denne
spredningsform som helt underordnet.
Fra kulturskog med vanlig gran i Skottland rapporteres det om enkelte år med ingen tilgang på
modent frø. Men undersøkelser angir at det ikke er frøtilgangen, men forekomst/dekning av
konkurrerende vegetasjon (røsslyng, einstape, gress-arter, sneller, bringebær, bjørnebær i feltsjikt
over til dels tykke lag med mose og råhumus som er styrende for hvorvidt naturlig gjenvekst vil
innfinne seg (Nixon & Worrell 1999, Savill 2013). Konkurrerende vegetasjon, da særlig lyng og tykke
mosematter (bjørnemose, torvmoser), er bl.a. fremhevet som utfordrende i kystnære sammenlignet
med i kontinentale strøk, og en sterkt begrensende faktor for furuas etablering i hhv. Agder og på
Vestlandet (jfr. Ording 1933, Øyen 1997, Øyen 2006). Det er grunn til å vektlegge at de samme
mekanismer slår inn og regulerer granas etablering (Robak 1960), i tillegg virker veksthemming (jfr.
Lundqvist 1932, Hagem 1934). Den første planteutviklingen er kritisk hva gjelder forholdene for å få
røttene ned i mineraljord med stabile fuktighetsforhold. I tykke råhumusmatter vil periodevis
uttørking være en utfordring, i andre situasjoner kan torvmoser og overflatemyr by plantene på for
mye vann. Dersom gress og urter har gode vilkår vil spireplanter ikke få lys nok og konkurranse om
næring og vann blir stor. Linjeforyngelse, såkalt kadaverforyngelse på opphøyde posisjoner på læger
eller stubber, fremstår som viktig i kystgranskogen (Mork 1933, Storaunet et al. 1998). Et utvalg av
faktorer som kan forsinke granas spredning og etablering er bl.a. drøftet av Edwards et al. (2014).
Eksperimentelle undersøkelser i form av proveniensforsøk og den spontane vestlandsgrana (FossSuldal og Kvitli-Voss) sine vekstegenskaper (høyde, volum), vekstrytme og skader viser ingen entydige
forskjeller når den sammenlignes med materialer fra Agder (sone E2 og F2) eller gran fra Hallingdal og
Valdres, frøsone Bv 3-5, (Magnesen 2000, Øyen 2007). Dyrkningsforsøk som er gjennomført viser at
fjellgran, når den blir flyttet til låglandet og/eller sørover, får redusert vekst og kan få problemer med
innvintringen (Nyeggen et al. 2006). Langsiktige produksjonsundersøkelser i uensaldret, flersjiktet
granskog i småbregnetype på Grove, Voss, angir et produksjonsnivå på 0,6 m3/daa/år. Dette er omlag
halvparten av gjennomsnittlig middeltilvekst som er rapportert fra utynnede plantefelt i landsdelen
(Øyen 2008). Overnevnte undersøkelser peker på at fjellgran-egenskapene, som oppfattes som et pre
i høyereliggende områder, byr på visse utfordringer når slik gran skal vokse i lavlandet.
Husdyrbeiting ved geit, sau, storfe og hest er av flere vist å være sterkt regulerende faktorer for
skogtrærnes muligheter for etablering (Bjor & Graffner 1963). Skogkultur i såkalte fredsskogfelter
var et praktisk (og nødvendig) tilsvar på disse utfordringene, der man i perioden fra 1898-1950
gjennom tilskudd og reguleringer gjerdet skogplantene inne og husdyrene ute. Menneskets
innflytelse på skogen i kyst- og fjordlandskapene vestafjells gjennom hogst og beiting har
gjennomgående vært meget stor og strekker seg lokalt mer enn 4000 år bakover i tid (Ording
1936/37, Øyen 2008, Mehl & Hjelle 2015). Utover i middelalderen tiltok setringa opp mot fjellet.
Lyngheidrift, beitebrenning, slått og helårs beiting holdt skogen nede i kysttraktene (Kaland 1986,
Lundberg 2008, Nilsen & Moen 2009). Lokalt, bl.a. i Sysendalen, foregikk det jernblestring med
omfattende behov for ved og trekull. Fra Hardanger og lokalt også andre steder på Vestlandet, i
Trøndelag og i Nord-Norge foregikk det saltkoking (sjøvann), en aktivitet som tærte hardt på de
lokale skogressursene. Kalkbrenning, trekullbrenning, tjærebrenning og tønneproduksjon var lokalt
viktige aktiviteter som krevde ikke rent lite virke. Det samme gjorde bygging av færinger, jekter og
andre trebåter og etter hvert seilskip. Gruvedrift med kobber, jern og andre metaller kom i gang flere
steder utover på 15- og 1600-tallet. I fjordstrøkene ble den direkte kommersielle utnyttelse av
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furuskogene meget hard og tiltok sterkt i oppgangssagperioden, fra midten av 1500-tallet og
fremover til ca. 1750, en periode da store eksportkvanta ble skipet ut særlig til Skottland, England og
Holland (Frivold 1999, Øyen et al. 2006). Etter 1750 foreligger det en rekke beskrivelser om lokal
skogmangel, mange steder i kyst- og fjordstrøka måtte man ty til torv som brensel. Med en
folketallsøkning øker også utnyttingsgraden av skog og utmark, avskogingen blir en regional
utfordring. Og vi finner et vedvarende høyt press på tømmer- og beiteressursene i utmarka frem til
om lag annen verdenskrig. Den antropogene innflytelse på vestnorske og nordnorske landskap kan
vanskelig oppsummeres på enkelt vis. Bruk av begreper som «urskog», «urskoglignende strukturer»
og «naturskog» og å gradere skogtypene etter kulturell påvirkningsgrad blir neppe særlig meningsfylt
med mindre man kan kvantifisere og gi nærmere presiseringer av hva den historiske påvirkningen har
bestått i.

7. Granas innvandringsmønster
Gran forekom i Fennoskandia under mellomistidene og hadde i perioder større utbredelse enn i dag.
Pollenfunn og makrofossiler fra Fjøsanger i Bergen, Vossestrand i Voss, Karmøy, Andøya og fra
sedimenter i Nordsjøen indikerer dominerende granskoger på Vestlandet og i Nord-Norge mot
slutten av Eem-mellomistiden for 118 000 år siden (Mangerud et al. 1981, Andersen et al. 1983,
Vorren & Mangerud 2006, Parducci et al. 2012).
Den tradisjonelle oppfatning har vært at ved den siste istidens slutt fantes det gran i Apenninene,
Karpatene og i Sentral-Russland. I Mellom-Europa bredte grana seg raskt for ca. 10 000 år siden (Fig.
5 og 9, European Pollen Database 2016). Allerede i Atlantisk tid hadde grana her nådd sin nåværende
nord- og vestgrense. Granforekomstene i det nordlige Tyskland (Harz, Lüneburger Heide), oppfatter
man at ble kolonisert fra Karpatene. Grana i Alpene og Schwarzwald synes å stamme fra Apenninene.
Fra et stort refugium ved de store slettene ved Moskva, synes grana å ha tatt minst to
spredningsveier inn til Skandinavia; En nordvestlig og en sørvestlig (Terhürne-Berson 2005, Tollefsrud
2008).
Holocen graninnvandring fra NV Russland, med forpostene ved Moskva og mot Skandinavia i vest,
gikk adskillig langsommere enn i Sentral-Europa. I Atlantisk tid nådde grana frem til de baltiske
landene og spredte seg sørover mot Preussen og nordover til sydlige Finland. Hovedteorien som er
fremstilt gjennom paleobotaniske undersøkelser i myr- og innsjøavleiringer er at gran etablerte seg i
østlige Finland for ca. 6500 år siden, i østlige, sentrale deler av Sverige ca. 2700 år siden og i
Trøndelag/Helgeland og på Østlandet for ca. 2000-1500 år siden (f.eks. Moe 1970, Tallantire 1977,
Huntley & Birks 1983, Birks 1990, Giesecke & Bennett 2004, Seppä et al. 2012, Fig. 5, Fig 12). Granas
innvandring til Sverige og Norge anså man tidigere, i alle fall frem til 1990-tallet, at entydig hadde
foregått fra øst, gjennom Finland. Oppfatningen var at grana nådde østkysten for ca. 3000 år siden og
de vestre deler av landet for ca. 2000 år siden, og at den raskt ble bestandsdannende (Huntley &
Birks 1983, Gieseke 2004, Terhürne-Berson 2005). Tidligere undersøkelser indikerte at i subboreal tid
hadde grana et beskjedent fremstøt i Nord- og Midt-Sverige, dog med forposter og med betydelige
luker imellom (jfr. von Post 1933). På 1990-tallet og tidlig 2000-tall gjorde Leif Kullmann en rekke
makrofossile funn av gran bl.a. i Jämtland, Härjedalsfjellene og senere i Norrbotten (Kullman 1995,
1996a, 1996b, 1998a 1998b, 2000, 2016). 14C datering av makrosubfossilene viste at grana var over
8000 år gammel. Senere undersøkelser støttet opp om resultater fra de første dateringene, og de
eldste granfunn har vist seg å være 9550 år (Kullmann 2001). Paleoøkologiske undersøkelser i
Jämtland har bidratt til å bekrefte Kullmans funn (Segerström & von Stedingk 2003). Helt i sør og mot
sørvest i Sverige synes granas innvandring å være av nyere dato og den fremstår her, som på
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Vestlandet, å være sterkt regulert av nydyrking, hogstføring og beitebruk (Hesselmann & Schotte
1906, Lindbladh 2004).
Pollenundersøkelser fra myr og innsjøsedimenter og med 14C -dateringer av torvlag (jfr. NPP 2017)
angir at den første regionale ekspansjonsbølgen med gran i Norge sannsynligvis inntreffer i Lierne ca.
500-400 år f.kr (Moe 1970, Mørkved 1923, Mørkved 1989, Ramfjord 1997, Hafsten 1992). Noen
hundre år etter øker utbredelsen raskt også på Østlandet (Hafsten 1956, Hafsten 1992, Høeg 1978,
1994, 1997). Men den store ekspansjon i granskogene på Østlandet og i Trøndelag/Helgeland foregår
mellom år 0 og år 1000 e.kr. (Holmboe 1903, Holmsen 1920; Hafsten 1956, 1985, 1991, 1992; Høeg,
1978, 1994, 1997, Moe 1970, Henningsmoen & Høeg 1985, Eide et al. 2006, Bjune et al. 2009).
Områdene i midtre Hallingdal, Hemsedal og sentrale deler av Telemark ble dekket av granskog 550650 år e.kr, i de indre deler av Sørlandet skjer ekspansjonen først 1200 e.kr (Hafsten 1992, Eide et al.
2006). I hundreårene rett etter ankomst er det mange steder funnet lave andeler av granpollen,
beskrevet som en stagnasjon (Mørkved 1987, Ramfjord 1997). Et tilbakeslag klimamessig kan være
en plausibel årsak (Ording 1934, Kaland 1986, Gaillard et al. 2010, Iversen & Petterson 2017).
Latalowa & von der Knaap (2006) drøfter hvordan ulike grenseverdier av pollenandeler, AP (f.eks. 1,
2, 5, 10%) vil virke ved fortolkningen av granas innvandringshistorie i Europa. Vegetasjonshistorisk er
det i flere norske studier fremholdt et sammenfall i tid mellom granas fremmarsj og en endring i
arealbruken gjennom omfattende rydding av gardsbruk med anlegg av beiter og dyrkbar mark
(Kaland 1986, Svendsen 1987, 1990, Nesje et al. 1991, Hafsten 1992, Prösch-Danielsen & Simonsen
2000, Lundberg 2008, Nilsen & Moen 2009, Krüger et al. 2011, Mehl & Hjelle 2015). Effekter knyttet
til landnåm, befolkningsekspansjon og påfølgende tilbakegang samt et mer ugunstig klima trekkes
frem av noen forfattere (Ivarsen & Petterson 2017). Hvordan man skal behandle «outliers» i et
datasett er også sentralt. Hafsten (1992) daterte f.eks. en lokal granforekomst i Vardal-Gjøvik til
1420-1205 f. kr., men henfører avviket til opptak av gammelt inaktivt karbon i prøven. Daterte
makrofossiler av gran viser i flere tilfeller avvik i forhold til de regionale mønstre frem-tolket ved
undersøkelser knyttet til andeler pollen (Aas & Faarlund 1999).
Både Fægri (1949, 50) og Hafsten (1992) undersøkte alderen til vestnorske granforekomster via
pollenfunn og 14C datering av torvsjikt. For Voss konkluderer Fægri at granekspansjonen har en alder
på 1000-700 år, for Ottestad i Modalen og Hafslo ca. 400 år. En forekomst i Vest-Agder (Skeie) var
yngre enn 100 år (Fægri 1950). Hafsten (1992), som undersøkte Istadmyrene på Voss, daterte granas
lokale etablering til 1390-1455 e.kr. Ording (1934) undersøkte tre myrer i Vest-Agder og Selsing
(1974) har studert pollen i myrlaga ved Tosketjørn, ved Foss i Suldal. Granpollen ble identifisert helt
ned til grensen mellom subboreal og subatlantisk torv (1,3-1,4 m under overflaten), om lag 2500 år
før nåtid. Men kun i de siste hundreårene er likevel andelene så store (>5%) at lokal gran i
nærområdet betones. Hafsten (1992) angir at de forholdsvis beskjedne pollenandeler som er
registrert i de vestlige strøk av den østnorske granprovinsen (Vest-Telemark, Agder) indikerer en sen
innvandring, og der han hevder at liten tid til spredning også har medført lite gran regionalt.
Parduzzi et al. (2012) undersøkte slektskap i nordlige granpopulasjoner i Europa. De gjorde på
Andøya funn i mtDNA fra gran som identifiserer en vestlig haplotype av høg alder. Funn av nåler
(stomata) og granpollen i sedimenter i et fjellvatn på Dovre (Paus et al. 2011) angir en langt tidligere
gran-innvandring til Norge enn det man tidligere har lagt til grunn. Både disse studiene og de mange
funn av «krummholz» og makrosubfossiler av høy alder i svenske fjelltrakter (Kullmann 1995-2008)
fremstår som sterke bevis for at ankomsten av gran til vestlige deler av Skandinavia må være langt
tidligere enn for 2500 år siden. En innvandring fra vest og ekspansjon fra spredningsenheter her
reiser imidlertid en rekke nye spørsmål som ennå ikke er belyst (Birks & Birks 2005).
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Foto: Spontan gran i Hafslo, Indre Sogn, 450-500 m o h. Fleire alders- og dimensjonsklasser i blanding.

Under siste istid var hele (jfr. Mangerud 1973) eller nesten hele Skandinavia dekket av is, men for 22
000 år siden, da isdekket var på sitt maksimale, var bl.a. den nordligste delen av Andøya isfri. Det er
tidligere blitt sannsynliggjort at mindre planter kan ha overlevd istiden på nunatakker, men
oppfatningen så langt har vært at miljøet har vært for ugjestmildt for trær. Kullmanns (2006, 2008)
makrofossilfunn av 20 000 år gammel bjørk på Andøya og Parduzzi et al. sine (2012) funn av gran- og
furufragmenter og Paus et al. (2011) arbeid fra Dovrefjell medfører at man bør revidere denne
oppfatningen. I bunnsedimenter, 10 300 år gamle, i Rundtjørn, Meråker i Nord-Trøndelag, isolerte
Parduzzi et al. (2012) mtDNA og fant en unik genetisk variant når man sammenlignet med prøver fra
det russiske overvintringsområdet. Den varianten funnet i Rundtjørn-sedimentene fantes bare i
prøver fra Norge og Sverige og med høyest frekvens i populasjoner nærmest Andøya. Funnet
innebærer at varianten sannsynligvis kjennetegner den norske istidsgrana og kan ha overvintret vest
eller nordvest for isdekket som under siste istid dekket Nord-Europa. Studien har blitt kritisert
metodisk (Birks et al. 2012, Birks & Birks 2016). Men mye tyder på at grana som vokser nord og vest i
Skandinavia bør oppfattes som en egen genetisk variant som ikke finnes lenger øst i Europa. Parduzzi
et al. (2012) trekker ikke i tvil den massive innvandring av gran fra det Russiske overvintringsområdet, men påpeker at man i granpopulasjonene vest i Skandinavia sporer en innblanding av den
norske «istidsgrana» i granpopulasjonene som har vandret inn fra øst. Teorien er ikke ny. Lundquist
(1948) hevdet at gran kunne ha overlevd istiden på refugier langs norskekysten. Teorien var bygd på
observasjoner av variasjon i årsskuddenes behåring og kongleskjellenes form i Skandinavia. Han fant
samme kongletype og trær med glatte årsskudd på Vestlandet, i Norrbotten og på Kolahalvøya.
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Arbeidet ble gjort og teorien ble fremsatt før man hadde utviklet sikre verktøy for aldersdatering
(14C), og hypotesen ble den gang sterkt imøtegått og avvist, særlig av Fægri (1950).

Figur 8. Granas utbredelse i Sør-Norge (fra Hafsten 1992). I fylkene fra Rogaland i sør og til og med Møre og Romsdal i
nord er det i form av prikker markert 48 forekomster med spontan gran, langt færre enn angitt i Gløersen (1884),
Andersen (1966), Hødal (1957), Ve (1940). Det heltrukne området er en god del større enn hos Anderson (jfr. Fig. 9.).

Figur 9. Granas utbredelse i Sør-Norge (etter tegning av Gunnar Anderson, se Holmboe 1903). På Østlandet og i
Trøndelag er granas utbredelse i dalganger, fjellområder og mot dyrket mark også tegnet mer forsiktig enn hos Hafsten
(jfr. Fig. 11).
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Figur 10. Granas utbredelse i Skandinavia iflg. Moe (1970). Ingen vestnorske forekomster unntatt Voss, Ottestad og
Hafslo er angitt. Heller ikke forekomster på Ytre Helgeland samt i Troms og Finnmark er tegnet inn.
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Figur 11. Granas utbredelse (utsnitt) i Norge fremstilt i Vegetasjonsatlas for Norge (etter Moen 1998). Farger mellom
isolinjene angir spredningstidspunkt. Kun tre områder med gran er markert på Vestlandet (Suldal, Voss og Indre-Sogn)
Forekomsten i Sogn er knyttet sammen med den østnorske provinsen.

Figur 12. Utbredelseskart for spontan gran i Europa etter EUFORGEN (Skrøppa 2003). Spontane vestnorske forekomster
og forekomster nord for Saltfjellet mangler.
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En alternativ hypotese som har vært lansert er at grana kan ha kommet inn fra Doggerland – det
tapte Nordsjøkontinentet, fastlandet mellom England og Danmark/Norge. Området sank i havet for
cirka 7 000 år siden, da iskappen over Skandinavia smeltet. Fossilt pollen fra England indikerer at det
kan ha forekommet gran der for cirka 15 000 år siden, muligens spor etter granpopulasjoner som har
hengt sammen med populasjonene på Nordsjøkontinentet (Tollefsrud & Kvaalen 2015). En liknende
teori har tidligere blitt fremsatt for furu på de britiske øyer, der monoterpen-analyser og mtDNAanalyser indikerer en holocen innvandring av en variant i fra vest, fra isfrie refugier under siste istid
vest i Irland eller områder NV for Skottland (Forrest 1980, Sinclair et al. 1998, 1999, McGeever &
Mitchell 2016).

Figur 13. Ankomst av gran i Europa etter siste istid (alder i 1000 år). Samme farge i sirkler angir genetisk slektskap (etter
Tollefsrud et al. 2008).
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Figur 14. Den spontane granas forekomst i Vest-Agder (røde prikker) etter Gløersens (1934) angivelser.
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Figur 15. Spontane forekomster av gran i Nord-Rana og søndre del av Salten (etter Aune & Kjærem 1978). Kartet som skal
indikere granas utbredelse i Fennoskandia er hentet fra Hulten (1971). Utenom indre Sogn angis 5 forekomster på
Vestlandet.
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8. Om granas videre spredning
Hva gjelder granskogens status; tilbakegang, stasjonære tilstand eller ekspansjon, er dette omtalt i
flere norske undersøkelser. En ekspansjon og spredning vestover og nordover som foregår i sakte
tempo angis bl.a. av Gløersen (1880), Aaeng (1925), Wilse (1931, Gløersen (1934), Ve (1940), Hødal
(1957), Robak (1960) og Andersen (1966). Samtlige behandler hvorvidt såing/planting av gran og
annen antropogen virksomhet kan bidra til spredning. Spredning fra plantede enkelttrær, grupper og
større felt har vært omtalt i flere hundre år, men de registrerte spontane forekomstene av gran i de
indre fjordstrøkene blir i all hovedsak knyttet til etablering etter frøtransport i situasjoner med
østavind. Et viktig forhold er at spredningen møter barrierer og tar tid. Dels er veksten begrenset,
frøtilgangen liten og det forekommer bl.a. vinterskader (uttørking) og snøbrekkskader. Noen
individer kan overleve lenge gjennom vegetativ formering ved senkere. Spredning mot vest fra Agder
til Rogaland og mot SV fra Trøndelag og til Møre skjer i mindre grad over høgfjellsområder slik som i
den sentrale aksen mot Hardanger og Sogn. Framrykkingen i disse områdene ble i perioden 18601960 vurdert til å være hindret av andre forhold, i første rekke omfattende husdyrbeiting,
beitebrenning og lyngheidrift. De mest produktive arealene er i stor grad dyrket eller er omgjort til
beiter, de lavproduktive arealene preges av lyngdominans, overflatemyr og er ofte uegna gran-mark.
Fra Agder nevner Gløersen (1934) hard konkurranse med eik om egna voksesteder på høg og middels
bonitet. Endringer i bruken av hagemark og anna utmark de siste 50 år skulle tilsi at spredningen nå
skulle falle lettere, men samtidig har eikeskogen i samme periode hatt betydelig fremgang.
Etter 150 år med skogplanting, 60 år med skogreising og 3 mill. daa med kulturgran fra Agder i sør til
Finnmark i nord er omfanget av gjenvekst som etablerer seg på utsiden av kulturene som interessant.
Så langt må spredningen av gran generelt karakteriseres som begrenset, dog er det rapportert å
forekomme rikelig gjenvekst på lokaliteter både i indre og midtre fjordstrøk samt på enkelte
lokaliteter i ytre kyststrøk. En forståelse av en langsom ekspansjon sammenfaller med de oppgaver
Landskogtakseringen har fremlagt.
Man ble tidlig klar over at spontan gran og kulturgran plantet på Vestlandet og nord for Salten har et
gjenvekstpotensial (Gløersen 1884, Myhrwold 1928, Hauge 1929, Vogt 1933, Hagem 1934, Nedkvitne
1965, Skoklefald 1992, Øyen 2005). Flere beskrivelser av gran med naturlig gjenvekst i nære
omgivelser foreligger (jfr. Øyen 2007). Ved kartlegging av spontan eller semi-spontan gran er det
dermed grunn til å være oppmerksom på mulig spredning fra nærliggende kulturskog; plantefelt,
grenseplantinger, solitære trær i parker og hager (se f.eks. Orlund 1956, Nygaard et al. 2000, Øyen
2007). De første granplantefelt på Vestlandet ble etablert på 1860-tallet (Øyen 2008), og i NordNorge fra ca. 1880 (Bergan 1978, 1994), men det forekom planting av enkelttrær og smågrupper også
før den tid (Lie 1927, Hødal 1957, Øyen 2007). Under gunstige klimaperioder ser man at både
spontane forekomster og kulturbestand vil kunne fungere som sprednings-enheter, når forholdene
ligger til rette for det. Tempoet i fremrykkingen har så langt vært sterkt varierende, noen steder kan
det innfinne seg rikelig med gjenvekst, men hvor topografiske forhold hindrer videre arealmessig
ekspansjon. Andre steder er granforyngelsen spredt over et større areal, men der furu- og bjørk
dominerer i blandingsskog på middels og lav bonitet. Videre ekspansjon skjer da langsomt (jfr. Øyen
2007). Moderat husdyrbeite er lokalt vist å fremme granspredningen (Bjor & Graffner 1963). Mye
tyder på at ulike former for menneskelig aktivitet og svært høy utnyttelsesgrad i utmarka frem til
annen verdenskrig både indirekte og direkte bidro til å desimere de vestnorske granforekomstene og
granens utbredelse, gjennom staurhogst, sterk husdyrbeiting (f.eks. geitehold, andre husdyr), tråkk
(storfe) beiterydding og (beite)brenning. I velutviklet naturskog er det derimot mye som tyder på at
gjenvekst av gran stimuleres av hyppige, men moderate forstyrrelser (Kuuluvainen & Aakala 2011).
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Ve (1940) og Hødal (1957) peker på at store bestander med hjort fullstendig kan desimere
populasjoner av smågran. Episoder med tung, bløt snø, raviner og snøsig i hellende terreng kan også
fare hardt med gran i fjell- og fjordstrøk.
Det å modellere hvor gran vil ha god eller dårlig rekruttering er langt fra enkelt (jfr. Lexerød 2005).
Teoretiske, mekanistiske spredningsmodeller (jfr. Sandvik 2012) fremstår med liten eller ingen verdi
forvaltningsmessig med mindre slike kalibreres mot etablert gjenvekst (Nygaard & Øyen 2017). Det
er god grunn til å regne med at man fremover vil få etablert noe gjenvekst av gran i nærheten av
kulturbestand og plantefelt både på Vestlandet og i Nord-Norge. Men selv om noe gjenvekst vil
innfinne seg etter en foryngelseshogst, er vurderingene at potensialet for å lykkes med å få opp en
tilfredsstillende tett foryngelse av vanlig gran er relativt begrenset (Øyen 2005). De forstlige
anbefalinger for Vestlandet, i Nord-Norge og i fjellskogen, og hvor man ønsker å unngå lang ventetid,
er å plante etter en foryngelseshogst. På småbregnemark ved Trondheimsfjorden og i de indre
dalførene i Agder synes betingelsene bedre og mulighetene for å lykkes med naturlig foryngelse av
gran, f.eks. ved skjermstilling, er noe lysere (Øyen l.c.). Plukkhogget skog vil etter hogst på de bedre
marker gi opphav til en sterk urtevegetasjon, på de midlere boniteter får en inn smyle. Ventetiden
kan i så fall bli flere tiår.
Et entydig begrep for sekundære bestand, etablert gjennom naturlig gjenvekst, finnes ikke. Benyttes
begrepet semi-spontan har man en grensedragning mot de historisk kjente spontane forekomster så
vel som den plantede kulturgran. I praksis vil man ved re-etablering av bestand hvor det tidligere har
stått gran få en miks av plantet gran og naturlig gjenvekst fra omgivelsene.

9. Oppsummering; hvordan skal man forstå granas posisjon som skogstre
Artsdatabanken benytter følgende definisjon av fremmed art i sitt arbeid:
Fremmede arter er arter, underarter eller lavere taksa som opptrer utenfor sitt naturlige
utbredelsesområde (tidligere eller nåværende) og med spredningspotensial (dvs. utenfor det
området de kan spres til uten hjelp av mennesket, aktivt eller passivt), og begrepet omfatter alle
livsstadier eller deler av individer som har potensial til å overleve og formere seg.

Definisjonen over kan ikke karakteriseres som spesielt presis, den rommer glidende overganger av
hva som oppfattes som naturlig utbredelsesområde, både i tid og arealmessig. Likeledes sier den lite
om hvor mye antropogen innflytelse som skal vektlegges6.

For å avgjøre om en art skal betraktes som stedegen (native) eller ikke-stedegen (non-native)
benyttes gjerne et sett av kriterier:
- Fossil tilstedeværelse etter siste istid (i form av pollen, makrofossiler)
- Andre historiske bevis: historiske data/skriftlige nedtegnelser
6

Vil det f.eks. være hensiktsmessig å gi furu på Ytre Sunnmøre, nå i ferd med å re-etablere seg på kystlynghei der den
tidligere var utbredt for 3000 år siden, men hvor den siden har vært holdt unna av beitende husdyr og lyngbrenning,
merkelappen fremmed art?
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-

Habitat: hvordan arten kontekstuelt opptrer
Geografisk utbredelse: sammenhengende arealer, spredte forekomster, etc.
Grad av naturalisering og tilpasning til voksested
Genetisk diversitet
Artens evne til reproduksjon
Kjente eller ukjente introduksjonsveier

Skala vedrørende forekomster og utbredelsesmønster, tidslinje hva gjelder historisk dokumenterte
endringer og virkning av antropogen virksomhet, er alle sentrale punkter.
For å oppsummere; Etter det sett av kriterier som er listet opp ovenfor hersker det ingen tvil at vanlig
gran må oppfattes som en spontan art i hele Norge. Treslaget er vanlig utbredt i alle norske
landsdeler, i alle fylker og er regionalt dessuten et helt dominerende treslag. Den kan lokalt ha en
svært lang post-glasial historie langs kysten, kanskje opp mot 20 000 år, i Midt-Norge ca. 1500 år.
Flere av de spontane forekomster eller «satellitter» som er påvist i vestlige fjellstrøk, på Vestlandet
og i Nord-Norge nord for Saltfjellet er av relativt ny dato. Det hersker fortsatt usikkerhet om hvorfor
ekspansjonen av gran har tatt såpass lang tid, særlig i lys av en tilstedeværelse i sentrale fjellstrøk i
Skandinavia på ca. 9000 år. Moderat antropogen virksomhet synes å begunstige granas spredning,
og har etter alle solemerker vært viktig for ekspansjonen innenfor granprovinsene de siste 1000 år. I
randsonen av granprovinsene har sterk antropogen virksomhet trolig virket hemmende på granas
videre spredning. Samtidig må det vektlegges at man de siste 150 år via skogkultur og planting har
anvendt en god del gran, og særlig de siste 70 år har treslaget fått en hovedposisjon også langs
kysten gjennom skogreisingen. Fremveksten av etterkrigstiden kulturlandskap, og der
granplantefeltene inngår, vil av enkelte kunne oppfattes som fremmedartet i forhold til andre
referanselandskap (Gundersen & Bentdal 2008). At kyst- og fjordlandskapets uttrykk og verdien av
slike «nye» landskap av noen miljøer ønskes devaluert, kan være en underliggende motivasjon for å
forsøke fremmedgjøre gran.

10. Vekst, produksjon, biomasse og prognoseverktøy for gran på kysten.
Planteforedling.
For vanlig gran som vokser i kyst- og fjordstrøk er det utviklet verktøy som blir benyttet i
høydebonitering, skogtaksasjon og i ulike prognosesammenhenger for å estimere tilvekst. Hvordan
de ulike materialer som er benyttet på kysten utvikler seg og vokser er omtalt av bl.a. Bergan (1994),
Magnesen (2000) og Øyen (2007). Det foreligger et eget tabellverk og funksjonsunderlag, og det er
gjort flere modifikasjoner av prognoseverktøy med basis i materialer fra de «gamle skogstrøkene», i
all hovedsak basert på data fra langsiktige feltforsøk. Noen av funksjonene og tabellene finnes
trykket i Skoghåndbøker.
Volumfunksjoner: Bauger 1995.
Høydebonitetsfunksjoner: Tveite 1977; Orlund 2001; Sharma, Brunner, Eid & Øyen 2011.
Bonitetskonvertering ved treslagsskifte: Øyen & Tveite 1998.
Høydebonitet bestemt fra dominerende vegetasjon: Brantseg 1951.
Mortalitetsfunksjoner: Øyen 2000.
Volumtilvekstfunksjoner: Øyen 2001.
Dimensjonsfordelingsfunksjoner: Vestjordet 1972, Holte 1983.
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Bestandsvolumfunksjoner: Næsset 1995, Næsset & Tveite 1999.
Produksjonstabeller; Brantseg 1951 (lavtynning), Braastad 1975 (ulike tynningsprogram) Øyen 2002b
(utynnede bestand).
Biomassefunksjoner; Øyen 2012.

Det har etter andre verdenskrig vært lagt ned en betydelig innsats på planteforedlingens område for
å kunne øke verdiskapningen fra granskogene, i første rekke organisert og utført gjennom
skogforskningsinstituttene (NISK/Vestlandets forstlige forsøksstasjon) og Det norske Skogfrøverk. En
oppsummering av viktige arbeider er bl.a. gitt av Robak (1966), Ruden (1967), Dietrichson (1971),
Myking & Skrøppa (2002), Edvardsen (2010) og Steffenrem et al. (2015).

11. Spontaneous and planted spruce forest in western and northern Norway
– a review.
Øyen, B.-H. 2017. Spontaneous- and planted spruce forest in western and northern Norway – a
review. Report, Skognæringa Kyst SA 1/17, 1-52. Literature about the distribution and spread of
Norway spruce (Picea abies L. Karst.) in western and northern parts of Norway has been analysed.
Presently, 13 larger woodlands dominated of spontaneous spruce, occupying ~ 5000 hectare is found
in western Norway. Additionally, about 100 widely spread spruce locations in form of single trees or
groups, is occurring in the fjord and mountain regions of West-Norway. North of the Arctic circle
spontaneous Norway spruce is also scattered in all the three counties, about 20 locations has been
reported. In maps aiming to present Norway spruce distribution in Norway information of
spontaneous and semi- spontaneous spruce in West- and North-Norway is overlooked. In
northernmost and western regions, the spruce forest line moves by strengthening small tree
populations’ size and vitality, rather than a single, unified frontline. The forest line is not sharp,
but consists of a wide shifting area where mountains, mires and forest patches create the
landscape. Due to planting, especially in the period from 1950 up to 1990, Norway spruce is now
widespread in almost all municipalities and the spruce afforestation area is c. 0.3 million hectares. In
Norway, the spruce-dominated productive woodland accounts to 3.7 million hectares. In addition,
single trees and groups of spruce is scattered in a matrix of subarctic mountain birch-pine forests and
presently covers c. 2 million hectares.

Etterord
Takk til Per Holm Nygaard, NIBIO, for kommentarer til manus, og til Harald Kvaalen, NIBIO, for
informasjon om instituttets arbeid med spontan gran i Rogaland, årene 2014/15.
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