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Kulturlandskap
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Rausjøgrenda, Enebakk. Foto: Johan Ellingsen
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Kulturlandskap – mer enn kulisse!

• Viktig ressurs for produksjon 
av mat ”med tilleggsverdier” 
eller med lokalt særpreg

• Inneholder kulturhistoriske 
verdier (fornminner, 
gravrøyser, ferdselsårer, 
steingjerder etc.)

• Inneholder naturverdier 
(biologisk mangfold, 
økosystemtjenester: kan det 
også hende at karbonbinding i 
jord er høyere i semi-naturlige 
permanente beite-marker enn i 
kultiverte beiter?)

• Har estetiske verdier og utgjør 
en ressurs for reiselivet

Foto: Multiconsult, 13,3 Landskapsarkitekter



Gjengroing

Golsfjellet 2000/1928. Fotomontasje: Morten Clemetsen, copyright Aurland Naturverkstad



Skyldes gjengroingen klimaendringer 

eller opphør av bruk?

I et undersøkelsesområde på 161,5  km2 i Venabygdsfjellet har A. Bryn 

(Skog og Landskap) påvist at skoggrensa steg 32 meter fra 1959-2001 og at 

fjellbjørkeskogen har ekspandert over store arealer. 97% av gjengroingen skyldes opphør 

av bruk mens bare 3% skyldes klimaendringer . Klimaendringer etter 1995 har imidlertid 

akselerert gjengroingen og vil også skyve skoggrensen oppover.

Venabygdsfjellet 1959 Venabygdsfjellet 2001

Kilde:

Bryn, A.  2008.

Recent forest limit 

changes in south-east 

Norway: 

Effects of climate 

change or regrowth 

after abandoned 

utilisation. 

Norsk geografisk 

tidsskrift, Vol. 62, 

251-270, Oslo.



Klimaendringer og tre scenarier for støls-

og jordbrukslandskapet i Valdres

• Utgangspunkt:

• - nedskalerte scenarioer for daglig 

temperaturer og nedbør 

(tilgjengelig på internett): 

• 1. Normalperiode 1961-1990

• 2. Scenario B2 2071-2100

• 3. Scenario A2 2071-2100

• - kunnskap og modeller som er 

utviklet i Bioforsks strategiske 

instituttprogram WINDSUR (2004-

2008)

• Kilde: Høglind, M. og Norderhaug, A. 

2008. Klima og effekter på biologisk 

mangfold - scenario stølslandskapet i 

Valdres. Direktoratet for naturforvaltning 

Utreding 2008-10

Stølslandskapet i dag, med flere ulike 

semi-naturlige,

gamle kulturmarker (naturbeitemarker), 

som fortsatt er

i god hevd og spiller en viktig rolle for 

det biologiske mangfoldet.



Endrete temperatur og nedbørsforhold

Figuren viser temperaturendringer i forhold til normalen for scenario B2 og A2



Endrete nedbørsforhold

Figuren viser differensen i nedbør mellom normalperioden og scenario B2 og A2.



Scenario 1



Scenario 2



Scenario 2



Konklusjoner





Skogflåtten Ixodes ricinus

•Sykdommer:
– Lymes borreliose

– skogflåttencefalitt (TBE)

– anaplasmose

– tularemi (harepest)

– Babesiose 

– Rickettsia  (Flekktyfus)

– mange dyresykdommer.

•Elg, rådyr og hjortebestanden 
øker, flåtten øker i antall

•Er økningen av flått også 
klimarelatert?

Kilde: Preben Ottesen, Folkehelseinstituttet



Lyme borreliose 1997-2006

Spredt og kronisk sykdom
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• Tre stadier, ca. 10% får alvorlige 
plager

• Opptil 25 % kan ha antistoffer

Kilde: Preben Ottesen, Folkehelseinstituttet



Skogflåttencefalitt

• 3 % får permanente 
lammelser

• Ca. 1% dør

• 1 – 5 tilfeller per år i 
Norge

• Sverige: Mild 
foregående vinter og 
økt daglig 
minimumstemperatur 
denne og forrige 
høst-vinter-vår gir 
økning i TBE
(36 år serie, Lindgren 1998)

Kilde: Preben Ottesen, Folkehelseinstituttet



Nytt prosjekt, Vet. inst. 

og Folkehelseinstituttet

www.flattogflue.no

Kilde: Preben Ottesen, Folkehelseinstituttet



Miljøkrav

•Skogflåtten er sårbar for tørke. 

•Størst forekomst vil det være på 
fuktige steder med gress, små 
busker, kratt og i åpen skog med 
god bestand av hjortedyr.

•På steder der hjortedyrene ligger 
og hviler kan antallet flått være 
meget høyt. 

• I Norge er skogflåtten som 
hovedregel i aktivitet i perioden 
fra april til november.

Kilde: Preben Ottesen, Folkehelseinstituttet



Tiltak: utsetting av beitedyr

• Geiter og villsau er benyttet på 

øyene på Sørlandet for 

bekjemping av kratt og flått

• Flåttmengden på beitedyrene 

blir betydelig redusert etter 2-3 

år

• Varm vinter og varm vår (som i 

år) gir store mengder flått

• Beitedyrene må behandles mot 

flått 2-3 ganger i løpet av en 

sesong.

• Kilde: Gudbrand Kaurstad, Søgne



Takk for oppmerksomheten!


