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Forord

Dette er sluttrapporten for prosjektet ”Bærekraftig
bruk av utmark til husdyrbeiting: Økologiske effekter
av sauebeiting i høyfjellet” over programmet
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Hol; Beate Gudbrandsgård, Ragnar Hansehaug,
Torstein Kleppo og sameiet ”Søre Larsgard”,
Hallvard Lilleslett, Ingeborg Strid Sveingard og Leiv
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og grunneierlaget der Knut Nomeland er vår kontakt-
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også bidratt; Lars Arne Bay, Olav Branstveit, Georg
Gjøstein, Per Øyvind Grimsby, Kåre Hallingstad,
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Jæren Smalelag, JordForsk, Rolf Anker Ims, Nils J.
Lekve, Erika Leslie, Jon Lilleslett, Per Lilleslett,
Torleif Lye, Ivar Mysterud, Knut Nomeland, Kjell
Åge Norum, Joar Oltedal, Tor Punsvik, Livar
Ravndal, Arne Rian, Olav Romarheim, Olav Håkon
Sando, Kjell Inge Skjerveggen, Knut Sygnestveit,
Åke Søyland, Kjell Magne Tangen, Einar K. Time,
Ingvald Tjetland, Ragnhild Vikesland, Tom Warren,
Nigel G. Yoccoz, Eivind Østbye og Barbro Aasen. En
takk til dere alle!

Det er vårt håp at denne rapporten kan bidra til en
mer nyansert debatt om saueholdet i utmark og en
mer aktiv forvaltning av beitedyr i fjellheimen. Vi har
gitt rapporten undertittelen ”Korttidseffekter” for å
understreke at resultater fra denne rapporten bygger
på data innsamlet i en økologisk sett kort tidsperiode.
Prosjektet går videre for nettopp å kartlegge hva som
skjer på lenger sikt.

24. juni 2005, Oslo og Trondheim

Atle Mysterud og Gunnar Austheim
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Målsettingen for prosjektet «Bærekraftig bruk av
utmark til husdyrbeiting: Økologiske effekter av
sauebeiting i høyfjellet» har vært å klarlegge en del
av de konsekvenser sauebeiting har på vegetasjon,
smågnagere og virvelløse dyr i fjellet i Sør-Norge på
en i økologisk forstand kort tidsskala (5 år). 

Eksperimentene
Hoveddelen av prosjektet har vært et storskala (2.7
km2) innhegningseksperiment i Hol, Buskerud (kap.
2.1). Hegnet har vært delt i 9 mindre deler der det har
vært beiting av «høy tetthet av sau» (80 sau per km2

beitbart areal) i tre av delinnhegningene og «lav
tetthet av sau» (25 sau per km2) i tre hegn, mens tre
hegn var kontroller «uten sau». Forsøket ble startet
for fullt i 2002, og i 3 år har vi studert effektene av
sauebeiting på planter, smågnagere og virvelløse dyr.
Habitatet i Hol er relativt ”normalt” rikt for fjell-
områdene i Sør-Norge, og kan antas representativt for
store deler av f.eks. Hardangervidda. Vi har også
gjennomført et mindre utestengelses-eksperiment (10
innhegninger som ikke beites og 10 felter rett ved
som beites) i det svært næringsfattige fjellområdet i
Setesdal-Vesthei (Valle, Aust-Agder og Sirdal, Vest-
Agder). Denne delen startet i år 2000 og har pågått i
5 år.

Effekter av sauebeite på vegetasjonen (kap. 3)
I et sammenliknende studium av de to områdene (Hol
og Setesdal) har vi sett på i hvor stor grad viktige
plantetrekk og habitatenes miljøfaktorer kan forklare
variasjonen i forekomsten til urter og moser. Dette er
viktig grunnlagsinformasjon når vi seinere skal
analysere beiteeffekter eksperimentelt. For begge
plantegrupper var det en tendens til at artenes
forekomst var uavhengig av livshistorietrekk i Hol
(det subkontinentale, baserike området), mens miljø-
variasjonen (pH, fuktighet og ulike næringsstoffer)
forklarte en stor andel av urter og mosers variasjon. I
Setesdal hadde derimot livshistorietrekkene til urter
og moser stor betydning for artenes forekomst. Urter
med vegetativ formering hadde en høyere forekomst
sammenliknet med urter som formerer seg gjennom

frø. Vegetativ formering, livslengde og tilpasning til
fuktighet var positivt korrelert med forekomsten av
moser i dette mer oseaniske og basefattige området.
For begge plantegrupper forklarte miljøvariasjonen i
Setesdal en overraskende liten del av artsforekom-
stene. Den isolerte betydningen av livshistorietrekk i
Setesdal er en indikasjon på at miljømessig stress
utligner betydningen av miljøvariasjon i Setesdal.
Dette kan skyldes at et høyere beitetrykk i Setesdal
reduserer betydningen av habitatvariasjon sammen-
liknet med Hol, men en skal ikke utelukke alternative
og/eller tilleggsforklaringer. Eksempelvis kan jord
med lave kalsium og pH-verdier begrense reproduk-
sjon pga. aluminium toksisitet. De eksperimentelle
studiene av beite i hvert område vil over tid gi mer
kunnskap om den økologiske betydningen av beite
for begge disse plantegruppene.  

Effekter av sauebeite på planter i Hol, Buskerud
(kap. 4)
Vi studerte beiteffekter på rekruttering, overlevelse
og reproduksjon hos to ettårige urter. Det var en
lavere rekruttering av småengkall i områder med høyt
beitetrykk sammenliknet både med lave tettheter av
sau samt kontroll uten sau. Det samme rekrutterings-
mønsteret var tydelig for småmarimjelle (nesten
signifikant). Mål på frøproduksjon ved slutten av
vekstsesongen viste en tendens til høyere frøproduk-
sjon i kontroller sammenliknet både med høyt og lavt
beitetrykk for begge arter. 

Analyser av beiteeffekter fra 2001 til 2003 på fore-
komsten til noen av de antatt viktigste planteartene
for økosystemets funksjon, viser at stivstarr økte sin
forekomst ved høye tettheter av sau ved lave høyde-
nivåer, mens det ikke var endringer i kontroller.
Generelt var karplantedekket signifikant lavere ved
høy tetthet sammenliknet med kontroller. Vi gir også
en beskrivelse av planteproduksjonen i de viktigste
habitatene, og hvilke plantegrupper som dominerer.
Endringer i vegetasjonssamfunnene er forventet å
komme seinere enn endringer i demografi. 
De viktigste resultater på endringer av vegetasjon i

Sammendrag
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Hol vil derfor i hovedsak komme etter feltsesongen
2005.

Estimering av beitetrykk i Hol (kap. 5)
Helt sentralt for forvaltningen er å kunne måle beite-
trykket på vegetasjonen, men dette er svært vanskelig
i praksis. Ideelt sett ønsker vi å finne arter eller trekk
ved arter som vi kan overvåke og som responderer
mer på beiting enn på årlig variasjon i klima og
romlig variasjon i habitat. Vi målte beitetrykk,
blomstringsfrekvens og plantehøyde på 17 vanlige
urter i Hol somrene 2003 og 2004. Målet om å finne
gode indikatorer på beitetrykk ble bare delvis
oppfylt. Bruken av plantehøyde som et generelt mål
på beitetrykk er vanskelig pga. stor variasjon mellom
år. Av de 17 artene var 12 lavere den kalde og tørre
sommeren 2004 sammenliknet med den varmere og
våtere 2003. Imidlertid var det to arter (setergråurt og
gullris) der variasjonen mellom år var mindre enn
effekten av tetthet av sau. Plantehøyde viser en
gradvis nedgang med økende beitetrykk. Både seter-
gråurt og gullris er derfor aktuelle for videre over-
våking av beitetrykk av sau i norske høyfjell. Beite-
trykket på engsyre og fjelltistel økte trinnvis, ikke
gradvis, fra kontroll/lav til høy tetthet av sau. Dette
kan derfor brukes som et mål for å skille et lavt
beitetrykk fra et høyt, men det kan ikke skille mellom
ubeitete områder og områder med lavt beitetrykk.
Blomstringsfrekvens er ofte regnet som en indeks
som responderer fort på beiting, og vi fant en kraftig
effekt selv ved lav tetthet av sau. Frekvens av
blomster på både engsoleie og setergråurt var lav
både ved lav og høy tetthet av sau. Imidlertid varierte
blomstringsfrekvensen av setergråurt mye med
vegetasjonstype, og dette gjør den mindre egnet som
indikator på beitetrykk. 

Det totale beitetrykket varierte med hvor mange arter
man inkluderte i målingen; en økning i antall ikke
prefererte planter som ble tatt med senket estimatet
på totalt beitetrykk. Det totale beitetrykket var høyere
i 2003 enn i 2004, selv for samme tetthet av sau. Ut
fra disse beregningene kan beitetrykket for lav tetthet
av sau i Hol karakteriseres som ”lavt” (~10-25%),
mens våre hegn med høy tetthet av sau har et
”middels” beitetrykk (~30-50%), i samsvar med de
vurderingene som ble gjort av Yngve Rekdal, NIJOS
før eksperimentet startet. Studieområdet i Hol er
representativt for store områder i Sør-Norge. Vi
advarer mot å bruke denne metodikken i andre
økosystemer uten videre undersøkelser. 

Økologiske effekter av sauebeiting i Setesdal
Vesthei (kap. 6)
Store beitedyr har en sterk effekt på plantesamfunn i
alpine miljø. I tillegg kan interaksjoner mellom store
og små beitedyr gi både additive effekter (begge
beitedyr påvirker i samme retning) eller kompensa-
toriske effekter (beitedyrene påvirker i motsatt
retning) på planter. Gjennom et uthegningseksperi-
ment av sau undersøkte vi korttidseffekter (5 år) av
sauebeite på vegetasjonen i Setesdal Vesthei, et
område preget av at det er et sterkt beitet og lite
produktivt, oseanisk system. Uthegning av sau hadde
signifikante effekter på vegetasjonen. Karplante-
høyden økte, men smyle var den eneste karplanten
med en økt forekomst i uthegningene. Ingen av
gruppene graminoider (inkl. finnskjegg), urter eller
lyngarter viste endringer i den relative forekomsten
som kunne relateres til uthegning. I kontrast til dette
viste 7 mosearter en signifikant økning eller
reduksjon som respons til uthegningen. Fraværet av
sau ga altså en utskiftning av arter til fordel for
skogsmoser og fôrplanter, men ga ingen endringer i
artsrikdom eller dekning av karplanter eller moser.
Smågnagere hadde også effekter på vegetasjonen.
Smågnagerbeiting ga en reduksjon i karplantehøyde
og dekning samt at forekomsten til 3 mosearter ble
signifikant endret. Smågnagerbeite forklarte en
mindre del av endringer i vegetasjonen sammenliknet
med sau. Sauebeite var positivt korrelert med små-
gnagerbeite. Selv om additive effekter på de
observerte endringene i vegetasjonen i liten grad ble
funnet, var det en sterk positiv interaksjon mellom
sauefôrverdi og smågnagerbeite som indikerer
additiv beiting. I tillegg var noe av smågnager-
effektene kompensatoriske fordi den sauebeite-
resistente finnskjegg gikk signifikant tilbake som
følge av smågnagerbeite. Studiet indikerer at
beiteforbedring har en viktigere betydning for
struktureringen av beitedyrsamfunn enn tidligere
antatt, og at dette har direkte betydning for samlede
økologiske effekter av store og små beitedyr. 

Sauens beitevalg og tilvekst (kap. 7)
Vi har for første gang sikkert dokumentert at sauens
beitemønster påvirkes av tettheten av sau på beite.
Andelen smyle (middels beitekvalitet) i dietten øker
med antall sau på beite, mens andelen urter (høy
kvalitet) synker. Det er antatt at kvaliteten på beite
øker noe med høyde over havet, mens biomassen
synker. Sauen beiter i noe lavere høydelag i hegn
med mye sau, noe som kan gjenspeile at sauen i
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områder med høy tetthet er beitebegrenset og derfor i
gjennomsnitt velger mengde i større grad enn kvalitet
sammenliknet med i lav tetthets hegn. De tetthets-
avhengige effektene på beitemønster ga seg utslag i
redusert tilvekst på lammene ved høy tetthet; dette
var særlig markert for tvilling- og trillinglam og
effekten av tetthet økte fra 2002 til 2004. Resultatet
har stor betydning for måten man heretter bør analyse
vektvariasjon hos lam for å kunne si noe om beite-
trykket i våre fjellområder. Sauekontrollen har en
omfattende innsamling av data på lammevekter, og
det vil ha stor verdi å kunne bruke disse mer
systematisk i overvåkningssammenheng.

Smågnagere (kap. 8)
Det var lavere tilvekst om sommeren i markmus-
bestandene ved høy enn lav tetthet av sau, og dette ga
en lavere tetthet av markmus om høsten. Blir det mye
sau i et område, vil det altså bli mindre smågnagere.
Det var imidlertid ingen effekt av sauebeiting på
klatremusbestandene. Markmus har et større beite-
overlapp med sau enn det klatremus har, og dette
støtter derfor hypotesen om at sau og markmus
konkurrerer ved høy tetthet, men det kan også være
at sau fjerner skjul som gjør at markmus lettere blir
tatt av rovdyr. Det var bare ved høy tetthet av sau (80
sau per km2) at vi fant en effekt. Bestandsveksten til
markmus var noe høyere ved lav tetthet av sau enn
for kontroller uten sau, selv om forskjellen ikke var
signifikant. Dette vil si at det er minst like mye (og
kanskje mer) markmus ved 25 sau per km2 som i
områder uten sau. Tettheten av sau må altså være
relativt høy før vi ser en effekt på enkelte smågnager-
arter. 

Virvelløse dyr (kap. 9 og 10)
Vi fant ingen endringer i samfunnene av Diptera og
Hemiptera avhengig av bestandstetthet av sau.
Studier av beiteeffekter på Hemiptera i Skottland har
imidlertid vist en reduksjon i antall knyttet til beite-
relaterte endringer i vegetasjonssamfunnene. Siden
antallet plantearter var en viktig faktor for å beskrive
insekt-samfunnene i Hol (dominert av Diptera og
Hemiptera), er det sannsynlig at sauebeiting kan ha
langsiktige effekter på disse gruppene når det skjer
endringer i plantesamfunnene. Imidlertid var det
markerte effekter på billesamfunnet allerede andre
året med beiting. Artsmangfoldet av biller var lavere
ved høy tetthet av sau, mens det ikke var noen
forskjell på antallet arter i hegn med lite eller ingen
sau. Begge de to vanligste plantespisende billene ble

negativt påvirket av sauebeiting, men bare 1 av 3
biller som var rovdyr ble påvirket. For en av artene
kom den negative effekten av sauebeiting allerede
ved lav tetthet av sau. Den svakere effekten på biller
som er rovdyr kan antyde at trofiske kaskade-effekter
svekkes utover i næringskjeden.

Generell konklusjon (kap. 12)
Det er ingen tvil om at sau på utmarksbeite påvirker
fjelløkosystemet med de tettheter og den driftsform
av sau som vi har i dag. Vi har gjort et skritt på veien
for å forstå mer presist hvilke effekter sau på fjell-
beite har på planter (kap. 3-6), smågnagere (kap. 8)
og virvelløse dyr (kap. 9-10). Hvilke konklusjoner
kan forvaltningen trekke, og hva er veien videre for
både forskning og forvaltning? 

Tidligere studier har ofte sammenliknet ”beitede” og
”ikke beitede” områder, uten at man har angitt hvor
store beitetrykk vi snakker om. Flere av våre resul-
tater viser at en gradering av beiteeffekter avhengig
av beitetrykk er særlig viktig: (1) Rekruttering av
urter var lavere ved høy tetthet sammenliknet med
lav tetthet av sau og kontroll (kap. 4). (2) Det var stor
forskjell på effekten av høy og lav tetthet av sau på
vekstraten i bestandene av markmus (kap. 8). (3) Det
var forskjeller mellom billearter om de responderte
negativt ved lav tetthet eller først ved høy tetthet av
sau (kap. 10). Våre studier gir altså et nyansert bilde
av sauen som faktor i høyfjellsøkosystemet: vi kan
begrave det unyanserte bildet der fokus er effekter av
”sau” eller ”ikke sau”. 

Mye av argumentasjonen og debatten omkring saue-
beiting i medier i Norge har gått på det som kalles
”trofiske kaskade-effekter”, dvs. at finner man en
effekt på plantene, kan man automatisk spore
effekten videre på plantespisere og siden på rovdyr.
Det er i slike sammenhenger man har dratt inn både
fjellrev og snøugle basert på funn av antibeitestoffer i
planter. Vi fant effekter av sauebeiting på begge de
plantespisende billene (kap. 10), men ikke på mer
enn én av de 3 billeartene som er rovdyr. Selv om
antallet arter er lite, kan dette antyde at effekten av
sauebeiting blir svekket på høyere trofiske nivåer
(dvs. fra plantespisere til rovdyr i vårt tilfelle). Vi
skal selvsagt ikke dra dette enkeltresultatet for langt,
men det er en rekke forusetninger som må oppfylles
for å få en trofisk kaskade-effekt. Man bør være
forsiktig med å trekke effekter fra et trofisk nivå for
langt uten nærmere undersøkelser.
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Vi mener det er viktig for alle aktører å innse at
vurderinger av overbeiting i stor grad bygger på
målsettinger, og at de derfor er subjektive. For å
komme videre med en mer objektiv tilnærming er det
ønskelig å knytte spesifikke økologiske effekter til
beitetrykket av sau (tetthet relativt til beiteressurser).
Det er sentralt å innse at de samme tettheter av sau
kan gi forskjellige beitetrykk i områder med høyere
eller lavere produktivitet. 

Videre er det viktig å ta hensyn til beitehistorien til et
område. Våre studier tyder på at det sterkt beitede
Setesdalsområdet i stor grad er strukturert av beite (i
motsetning til Hol). Uthegningseksperimentet i
Setesdal viste også en økning av det viktige beite-
gresset smyle etter 5 år, samt at den totale fôrverdien
målt etter seleksjonsverdien på karplantene økte.

En hovedutfordring er nå å få resultater fra våre
relativt sett småskala økologiske forsøk opp til en
større skala (beitelagsnivå) der forvaltningen kan ta
resultatene i bruk. Det vi sikter mot er derfor en
objektiv måte å evaluere beitetrykket på i ulike
områder. Gjennom samarbeid med NIJOS vil vi i nær
framtid koble informasjon om tetthet av sau med
ressursgrunnlagskarter for å komme med slike grove
beitetrykkskarter for fjellområdene i Setesdal Vesthei

og Ryfylkeheiene og Hardangervidda. Da vil forvalt-
ere få et praktisk redskap for evt. å gå inn i områder
som peker seg ut med høyt beitetrykk. 

Det viktigste middelet en forvalter har til å redusere
(eller øke) beitetrykket er som regel å regulere
tettheten av beitedyret. Beitetrykket avgjøres
imidlertid ikke bare av antallet sau i et gitt område,
men også av hvor lang beitesesongen er. I tillegg vil
beitetrykket på en gitt planteart kunne bli uforholds-
messig mye større ved en utvidet beitesesong. 
Å endre lengden på beitesesongen kan i enkelte
tilfeller være en mindre kontroversiell måte å endre
beitetrykket på. Vi fant markert høyere bruk av vier i
starten, men ikke mot slutten av beitesesongen. Færre
beitedager vil redusere beitetrykket, og man får altså
en ”ekstra effekt” på vier siden bruken er høyest om
våren.

Vi understreker at dette studiet har operert over en
kort tidsskala, og at langtidseffektene kan gå i en
annen retning. Beiteforsøkene i Hol og Setesdal
fortsetter i hovedsak gjennom en videre bevilgning
fra programmet ”Landskap i endring”, NFR, og
prosjektet “Ecological effects of sheep grazing and
the economy of sustainable husbandry in alpine
habitats” for årene 2005-2007.
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1 Bakgrunn og målsetting

Atle Mysterud og Gunnar Austheim

Sauen klarer å utnytte planteressurser i områder som
er for marginale for mer intensivt landbruk, og sauen
danner derfor et viktig element i økonomien i bygde-
Norge. Fjellet utgjør ca. 50% av det norske land-
arealet og har vært av stor betydning i et norsk jord-
brukssystem som i stor grad har vært basert på bruk
av utmarka. Utnyttelsen av fjellbeite er påvist tilbake
til bronsealderen (Kvamme 1988; Moe et al. 1988),
og bruken har historisk sett også inkludert slått og
lavsanking (Reinton 1961; Austrheim 1998). Det har
imidlertid oppstått høylydte konflikter rundt den
intensiverte bruken av norske høyfjell til sauebeiting
fra 1920 og fram til i dag, særlig på Hardangervidda
(Warren & Mysterud 1995) og i Setesdal Vesthei og
Ryfylkeheiene (Mysterud & Mysterud 1999). Det er
flere årsaker til disse konfliktene, men de økologiske
effektene av sau på vegetasjon og dyreliv har stått
sentralt i debatten. Vi mangler imidlertid god, basal
økologisk kunnskap om effekter av ulike grader av
sauebeiting i norske fjell (se oversikter i Mysterud &
Mysterud 1999; Mysterud & Mysterud 2000a;
Mysterud & Mysterud 2000b; Mysterud & Mysterud
2000c; Bruteig et al. 2003). 

Det er godt dokumentert at store beitedyr kan påvirke
økosystemet gjennom prosesser som beiting,
tråkking, avføring og urinering (oversikter i Jefferies
et al. 1994; Hobbs 1996; Augustine & McNaughton
1998; Côte et al. 2004). Beiting er en viktig faktor for
plante dynamikk, men det er ofte vanskelig å
generalisere om effektene (Crawley 1997). Effektene
av beiting avhenger ofte av type beitedyr (Gómez &
González-Megías 2002), beite intensitet og frekvens
(Hobbs & Huenneke 1992), men også av skala (Olff
& Ritchie 1998), økosystem produktivitet (Huston
1979; Proulx & Mazumder 1998; Virtanen 1998),
klima og evolusjonær historie (Milchunas et al. 1988;
Milchunas & Lauenroth 1993; Cingolani et al. 2005)
og av den regionale mengden av potensielle 
kolonisatorer (Zobel 1997). 

Fjellområder i Norge og i mye av resten av Europa
har en evolusjonær historie med naturlig beiting
(Körner 1999). Imidlertid har både nåværende og
tidligere beitetrykk variert mye i tid og rom, og dette
er sannsynligvis viktig for utkomme av beiteeffekter
(Augustine & McNaughton 1998). Empiriske under-

søkelser med relevanse for å vurdere beiteeffekter i
Skandinaviske fjellhabitater kommer fra arktisk og
alpin tundra med fokus på reinsdyr- og smågnager-
beiting, mens effektene av sauebeiting på alpine
planter er lite studert (oversikt i Austrheim &
Eriksson 2001). Tidligere undersøkelser av effekter
av sauebeiting på vegetasjon i Norge har pågått ved
svært høye bestandstettheter (f.eks. hegn på 1 ha og
med ~300 sau per km2) der forskerne selv har påpekt
at resultatene ikke er direkte overførbare til områder
med mer «normalt» beitetrykk (Wielgolaski 1975a;
Wielgolaski 1975b; Wielgolaski 1976; Myrberget
1987; Mysterud & Mysterud 1999). Et sannsynlig
unntak er de grundige studiene av husdyrbeiting på
1950- og 60-tallet (Bjor & Graffer 1963), men disse
er utført på skogsmark. I Skottland og deler av USA
er det gjennomført mange grundige studier
(oppsummering i Hester 1996). Problemet er at
overføringsverdien ofte er liten. 

Langt mindre er kjent om interaksjoner mellom store
beitedyr og andre (veldig forskjellige) organismer,
som smågnagere, fugl (oversikter i Fuller 1996;
Fuller & Gough 1999) og virvelløse dyr (oversikt i
Côte et al. 2004). Vi kan forvente ulike responser
mellom og også innen ulike taksonomiske grupper.
Den relative betydningen av prosesser som konkur-
ranse, beiteforbedring og predasjon for å strukturere
samfunn av beitedyr er vanskelige å bestemme og har
vært et kontroversielt tema (McNaughton 1976;
Sinclair & Norton-Griffiths 1982; Sinclair 1985;
Fritz et al. 2002). Mellomarts-konkurranse oppstår
når en art reduserer delte beiteressurser ned til et nivå
hvor det ikke effektivt kan bli utnyttet av en annen art
(Bell 1971; Illius & Gordon 1987; Tokeshi 1999;
Murray & Illius 2000). Imidlertid kan også beite-
forbedring oppstå ved at en art senker plante-
biomassen ned til et passe nivå (Bell 1971;
McNaughton 1976; McNaughton et al. 1997), eller at
kvaliteten på gjenveksten er høyere (Alpe et al. 1999;
Arsenault & Owen-Smith 2002). Predasjon er sett på
som en hovedbegrensende faktor og sannsynligvis en
nødvendig komponent i de sykliske svingningene til
smågnagere i nordlige områder (Hanski et al. 1991;
Klemola et al. 2000; Hanski et al. 2001; Gilg et al.
2003), med mulige ringvirkninger (trofiske kaskade-
effekter) over på f.eks. fugl (Hagen 1952; Blomqvist
et al. 2002). Beiting kan redusere skjulet for smågna-
gere og dermed øke predasjonsfaren (Hewson 1982). 

Termer som “økologisk bærekraftig beitebruk” og
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“overbeiting” (Coughenour & Singer 2000; Mysterud
2005) er verdiladete begreper og basert på spesifikke
og ofte implisitt gitte definisjoner. For å komme
videre med en mer objektiv tilnærming er det
nødvendig å knytte spesifikke økologiske effekter til
beitetrykket av sau (tetthet relativt til beiteressurser).
Formålet med dette prosjektet er nettopp å klarlegge
hvilke økologiske effekter «normale» bestandstett-
heter av sau har med den driftsformen som er vanlig i
norske høyfjell.

Innenfor dette forsøket søker vi å klarlegge de
økologiske effektene av lav og høy tetthet av sau på
vegetasjon (kap. 3-6), smågnagere (kap. 8) og virvel-
løse dyr (kap. 9-10) samt klarlegge sauens beite-
økologi og enkelte viktige bestandsøkologiske
parametre ved lav og høy tetthet i et relativt nærings-

rikt høyfjellsøkosystem (kap. 7). Vi søker også å
finne metoder eller indekser for i felt å avgjøre hvor
stort beitetrykk det er av sau (kap. 5). Det er viktig å
innse at korttidseffekter kan virke forskjellig fra
langtidseffekter (Wiens 1989). På en kort tidsskala
vil beiting ofte øke plantekvalitet med å øke til-
veksten, som har mye nitrogen og gjennom å
redusere dødt materiale til nedbrytning (Crawley et
al. 2004). På lenger sikt kan endret konkurranse
mellom plantene føre til en endring i dekning av
planter mot mindre beitbare planter (Crawley et al.
2004), selv om det ikke alltid skjer (Augustine &
McNaughton 1998). På lenger tidsskalaer kan også
store beitedyr påvirke gjennom å forandre økosystem
dynamikken, for eksempel retningen på plante-
suksesjon. Vi har derfor valgt undertittelen ”kort-
tidseffekter” om de studier vi her presenterer.
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2 Den eksperimentelle designen 
og infrastrukturen

Atle Mysterud og Gunnar Austheim

Prosjektet har hatt et stort innhegnings-eksperiment i
Hol, Buskerud der vi har holdt sau ved ulik bestands-
tetthet (kap. 2.1), og et mindre utestengelses-
eksperiment i Setesdal Vesthei, Aust- og Vest-Agder
(kap. 2.2). 

2.1 Næringsrikt høyfjellsøkosystem (Hol, Buskerud)
2.1.1 Studieområdet i Hol, Buskerud
Studieområdet ligger ovenfor Minnestølen ikke langt
fra Strandavatnet i Hol, Buskerud (mellom 7°55’- 8°00’
og 60°40’ - 60°45’). Hol har et sub-kontinentalt alpint
klima med moderat til lav årlig nedbør (7-800 mm,
Førland 1993). Grunnfjellet består av metaarkose
(Sigmond 1998) og jorda er moderat baserik, særlig i
forsenkninger med sigevann. Selve innhegningen ligger
mellom 1050 og 1300 m o.h. i et alpint område. Nedre
grense for innhegningen er nær tregrensen, i lavalpin
sone, mens øvre grense går helt opp til mellom-alpin
sone. Det er enkelte spredte bjørketrær (Betula sp.) i de
nederste delene av hegnene, særlig mot øst. Vegeta-
sjonen er dominert av lyngheier med gress-dominerte
enger innimellom (Rekdal 2001b). For en mer utførlig
beskrivelse av vegetasjonen, se Rekdal (2001b).

Området hadde forut for inngjerding et lavt beite-
trykk av sau (<10 sau per km2). Området ligger i
Nordfjella villreinområde, men har bare helt
sporadisk blitt besøkt av enkeltdyr eller mulig
småflokker av villrein (Rangifer tarandus) om våren.
Dette skyldes delvis at store deler av stammen for
tiden står sør for RV50. Elg (Alces alces) og rådyr
(Capreolus capreolus) har blitt observert i hegnene
og kan bruke området til nattbeite. Beitepresset fra
andre store beitedyr enn sau er samlet svært lavt og
sannsynligvis helt uten betydning. 

2.1.2 Den eksperimentelle designen
Vi etablerte i 2001 en stor innhegning på 2.7 km2. Den
store innhegningen er delt i 9 hegn som hver fanger
opp en stor grad av variasjon i vegetasjonstyper og
høydenivåer (figur 1). De 9 hegnene er i gjennomsnitt
0.3 km2, men det ble en del variasjon i størrelse pga.
praktiske problemer med å sette opp gjerder i områder
med fjell i dagen. Totalt ble det brukt 17.3 km med
standard sauenetting (110 cm høy), og i tillegg danner
to mindre vann avgrensning av hegnene. 

Vi har kjørt en blokkvis randomisering, siden vege-
tasjonen endres noe fra øst til vest. Vi delte derfor de
9 hegnene inn i et østre, et midtre og et vestre område
(blokk), hver med 3 hegn. Innenfor hver av disse
områdene trakk vi tilfeldig om det skulle være høy
eller lav tetthet av sau eller kontroll helt uten sau. 

Prosjektet har hatt som mål å undersøke effekter av
sauebeiting med den driftsformen vi har i dag (kap. 1).
Vi var altså interessert i å dokumentere effekter av
bestandstettheter som ligger innenfor variasjons-
bredden på norsk utmarksbeite. Sommeren 2001 kartla
Yngve Rekdal, NIJOS, vegetasjonstypene i området
(figur 1), og utarbeidet en rapport med anbefalinger om
hva som er høye, midlere og lavere beitetrykk ut fra en
rent næringsmessig vurdering (Rekdal 2001b). Rekdal
vurderer beiteområdet i Hol (med ca. 10% engareal)
som relativt gjennomsnittlig for fjellbeiter i Sør-Norge.
Rekdal oppgir områder i Trøndelag med opp mot 30-
40% eng som svært rike. Vi kaller likevel området for
”rikt”, for å sette det i kontrast til det svært nærings-
fattige studieområdet i Setesdal.

Det ble regnet ut tettheter i forhold til nyttbart beite-
areal. Hva er så nyttbart beiteareal? På 1940-tallet ble
det gjennomført omfattende beitetakseringer av fjell-
beite i regi av Norges Vel (Tveitnes 1949). Deres
forslag er å fjerne impediment før man bestemmer
beitetrykk for et område (Tveitnes 1949). Rekdal har
i tillegg regnet bort areal med vegetasjonstypene 1a
Mosesnøleie, 1c Frostmark, letype, 2c Lavhei, 9a
Rismyr, 9c Gressmyr, 12b Blokkmark og selvsagt
vann (Rekdal 2001b). Ut fra den resterende sammen-
setningen ble et beitetrykk på 80 sau per km2 regnet
som ”middels”. Dette ble vår ”høy tetthet”. Vi valgte
så 25 sau per km2 som vår ”lav tetthet” (tabell 1). 

Man kan diskutere om 25 sau per km2 bør kalles lav
eller middels høy tetthet. Vi velger å kalle det ”lav
tetthet”, for å sette det i kontrast til ”høy tetthet”. Totalt
80 sau per km2 kan høres mye ut, men tatt i betraktning
at området er så vidt rikt, vil dette ligge innenfor
normalen i mange områder. Rekdal oppførte faktisk
hele 120 sau per km2 som ”høyt” beitetrykk for om-
rådet (Rekdal 2001b). Vi ønsker likevel ikke at 
næringen i utgangspunktet skal synes vi har for høyt
beitetrykk, og valgte derfor 80 sau per km2. Beite-
områdene i Setesdal er mye fattigere enn i Hol, og de
samme bestandstettheter vil gi ulike beitetrykk i de to
områdene. Forskjeller mellom delinnhegningene i
vegetasjonsdekning fører til at 80 sau per km2 beitbart
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areal, gir en tetthet som varierer mellom 56 og 72 sau
per km2 brutto areal (tabell 1). For lav bestandstetthet
var variasjonen mindre, mellom 19 og 21 sau per km2

brutto areal. Dette skyldes rene tilfeldigheter i
trekningen. Tetthetsnivåene vi har lagt oss på kan altså
fra sauenæringen vurderes som ”nokså høyt, men
akseptabelt” og et som ”middels/lavt” (mer i kap. 5). 

2.1.3 Gjennomføring
Eksperimentet har vært drevet i perioden 2002-2004.
Ingen sau har rømt ut av hegnene, og ingen sau utenfra
har kommet inn i hegnene. Eksperimentet har slik sett
vært meget vellykket. Alle sau er ”kvit norsk sau”
(tidligere kalt Dala) tilhørende Knut-Eirik Sveingard.
Både slipp og sanking var parvis for høy og lav tetthet
(innen en eller to dager), dvs. det var likt antall beite-
dager innenfor, men ikke mellom østre, midtre og
vestre områder. Etter innkjøringsåret har slipp og sank-
ing vært svært synkront for alle hegn. Sommeren 2003
døde to lam helt på slutten av beitesesongen (et tatt av
kongeørn og et mulig tatt av jerv), noe som førte til
tidligere sanking dette året. Tidspunkt for slipp og sank-
ing har vært bestemt av når Sveingard slipper eller
sanker sau i andre områder, slik at driftsformen har
vært lik det saueholdet selv praktiserer. Det er likevel
klart at en del andre har noe lengre beitesesong enn
dette. Detaljer om slipp- og sankedatoer er gitt i tabell 2.

2.2 Utestengelses-eksperiment i et næringsfattig
høyfjellsøkosystem (Setesdal)
Dette studiet skal avklare hvilke (hovedsakelig plante-)
økologiske konsekvenser sauebeiting har i et relativt
næringsfattig høyfjellsøkosystem (Setesdal Vesthei).
Denne delen er et studium av vegetasjonens sammen-
setning i 10 innhegninger (som ikke beites) og 10 felter
(som beites) plassert i Valle, Aust-Agder og Sirdal,
Vest-Agder i Setesdal Vesthei etablert i år 2000. 

2.2.1 Studieområdet i Setesdal Vesthei
Studieområdet ligger i lavalpin sone (900-1000 

m o.h.) i Setesdal Vesthei, i Sirdal, Vest-Agder og
Valle, Aust-Agder (58°59’N, 6°58’E). Området har et
oseanisk alpint klima med høy årlig nedbør (mellom
1170 og 1760, Førland 1993). Berggrunnen består av
prekambrisk granitt, som er svært bestandig, og det
gir sur og mineralfattig jord med lite næring
(Holtedahl 1969; Austrheim et al. 2005a). Våre egne
data fra 2000 viser også høy fuktighet i jorda og lav
produktivitet (Austrheim et al. 2005b).

Det er litt bjørk (Betula pubescence ssp.
czerepanovii) og vier (Salix lapponum) tilstede i
området, men den nåværende tregrensen går bare så
vidt over 800 m o.h. Bare 50 vaskulære plantearter
ble funnet i studieområdet i 2000 (Austrheim et al.
2005a). Graminoider dominerer (22 arter; 44%),
mens urter og vedaktige planter (hovedsakelig lyng,
Vaccinium spp.) begge står for 22% (14 arter).
Klonale planter med mulighet for å lage langlevde
geneter dominerer, og arter med seksuell reproduk-
sjon hadde lavere forekomst enn klonale arter
(Austrheim et al. 2005a). Totalt 51 bryofytter (moser
og lav) ble påvist i 2000. Arter med stabile flerårige
skudd og langlevde flyttbare arter dominerer (61%;
Austrheim et al. 2005b). Forekomsten av moser var
positivt korrelert med livslengde og fuktighet, men
negativt korrelert med evne til å produsere aseksuelle
propaguler (”gemmae”).  

2.2.2 Den eksperimentelle designen
De 10 innhegningene måler 20 × 50 m. De var designet
avlange for å fange opp litt av en høydegradient i vege-
tasjonstyper. Innhegningene ble lagt i (1) næringsfattige
områder som er typiske for heiene i Sirdal og Valle (og
derfor ikke representative for heiområdene i nordvest
der fyllitten kommer inn; Mysterud & Mysterud 1999);
(2) i de mer østlige deler av heiene for å få liten grad av
variasjon i klima (områder lengst vest i heiene har
betydelig mer nedbør); (3) i sørhellinger; (4) med antatt
lik brukshistorikk (stort sett har disse heiarealene blitt

Tabell 1. Oversikt over antall sau sluppet i hegnene, og de brutto og netto tettheter dette gir. Antall sau sluppet
i hegn ble utregnet basert på vegetasjonskartleggingen i 2001. 

Blokk Vestre Midtre Østre Totalt
Innhegning A B C D E F G H I
Behandling Kontroll Høyt Lavt Lavt Kontroll Høyt Kontroll Høyt Lavt

Brutto areal (da) 238 315 339 384 206 221 541 242 231 2716
Netto beiteareal (da) 188 220 255 316 160 198 374 208 176 2095
Netto sauetetthet 0 80 25 25 0 80 0 80 25
Brutto sauetetthet 0 56 19 21 0 72 0 69 19
Antall sau sluppet 0 18 6 8 0 16 0 17 4 69
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Tabell 2. En oversikt over slipp- og sankedatoer for hvert hegn, samt det eksakte antall søyer og lam sluppet i
Hol i perioden 2002-2004. 

Hegn B C D F H I

2002
Søyer 6 2 3 6 5 2
Lam 12 4 5 10 12 2
Slipp 29. juni 30. juni 24. juni 24. juni 29. juni 30. juni
Sanking 2. sept. 2. sept. 11. sept. 11. sept. 8. sept. 8. sept.

2003
Søyer 6 2 3 5 6 2
Lam 12 4 5 11 11 2
Slipp 26./28.juni 28.juni 27.juni 26.juni 27./28.juni 27.juni
Sanking 29. aug. 29. aug. 29. aug. 29. aug. 29. aug. 29. aug.

2004
Søyer 6 2 3 6 6 1
Lam 12 4 5 10 11 3
Slipp 22. juni 22. juni 22. juni 22. juni 22. juni 22. juni
Sanking 4. sept. 1. sept. 1. sept. 1. sept. 1. sept. 1. sept.

Den eksperimentelle designen i Setesdal Vesthei. Vegetasjonsendringer blir sammenliknet innenfor og utenfor de 10
uthegningene for å kunne dokumentere effekten av sauebeiting (foto Atle Mysterud).

mye brukt til sauebeiting i lang tid). Våre studier vil
derfor først og fremst si noe om tilsvarende områder i
heiene. Vi spredte hegnene for å fange opp en varia-
sjonsbredde i bestandstetthet av sau slik det ble oppgitt
av forvaltere fra både nærings- og naturvernsiden. 

2.2.3 Gjennomføring
Gjerdene ble satt opp før beitesesongen 2000, og har
vært i drift alle år (2000-2004). I Setesdal legger vi

ned gjerdene om vinteren, og setter de opp igjen før
beitesesongen begynner. Dette arbeidet har vært
gjennomført av lokale folk. Vi har hatt 3 episoder 
(1 i 2003, 2 i 2004) der lam har kommet inn i hegn,
pga. slurvete oppsetting av gjerdene. I hovedsak har
dette dreid seg om meget korte besøk, siden vi ikke
har funnet ekskrementer fra sau inne i hegnene. Vi
regner episodene som uheldige, men ikke avgjørende
for prosjektet.
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3 Effekter av sauebeiting på 
på vegetasjon – generell 
introduksjon

Gunnar Austrheim, Marianne Evju, Kristian Hassel
og Atle Mysterud

Endringer i sammensetningen av vegetasjonen pga.
beiting avgjøres særlig av forholdet mellom beite-
dyrets selektivitet og plantenes toleranse mot beiting
(Augustine & McNaughton 1998; Mysterud &
Mysterud 1999; Bruteig et al. 2003). Plantenes
toleranse mot beiting vil i stor grad avgjøres av
kombinasjonen av de ulike miljømessige (økologisk
tidsskala) og plantefysiologiske forutsetninger
(evolusjonær tidsskala) til gjenvekst (Strauss &
Agrawal 1999). Sauen er et svært selektivt beitedyr
(kap. 7). Planter som vokser fort er vanligvis også de
som selekteres av beitedyr (Danell et al. 1985;
Augustine & McNaughton 1998). Dette skyldes
sannsynligvis at strukturelt og kjemisk «forsvar»
medfører redusert vekst hos plantene (se diskusjon i
Strauss & Agrawal 1999). Det er vist at beiting kan
føre til en konkurranse-vridning som gjør at beite-
resistente planter får økt utbredelse (Augustine &
McNaughton 1998). Det er imidlertid mange
eksempler på at de mest prefererte plantene fortsetter
å dominere eller går fram under hardt beitepress
(Augustine & McNaughton 1998). Dette skyldes
delvis at rask gjenvekst er en alternativ strategi til økt
forsvar hos plantene (Van der Meijden et al. 1988),
men også at gjødsling og nedtråkking kan føre til mer
kompliserte interaksjoner (f.eks. Jónsdóttir 1991;
Miller et al. 1999). Flere undersøkelser tyder på at
habitatets produktivitet bestemmer mangfoldet av
plantearter og om det blir dominans av beiteresistente
planter (Jefferies et al. 1994; Augustine &
McNaughton 1998; Austrheim & Eriksson 2001).
Dette er bakgrunnen for å sammenlikne påvirkning
av sauebeiting på vegetasjonen i et relativt rikt
høyfjellsområde (tilsvarende forholdene på
Hardangervidda, kap. 2.1) og et svært fattig
høyfjellsområde (Setesdal Vesthei, kap. 2.2). Disse
områdene peker seg ut siden de også har mye sau
(Hardangervidda: ca. 56000 sau i 1994; Warren &
Mysterud 1995; Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene:
ca. 184000 i 1997; Mysterud & Mysterud 1999).

Det er godt undersøkt hvordan beiting påvirker arts-
mangfoldet av planter på lokal skala (alfa diversitet).

Middels grad av beiting er generelt antatt å gi det
høyeste artsmangfoldet lokalt (Grime 1973; Connell
1978). Storfebeiting i 18 områder og sauebeiting i 7
områder på skogsmark førte til generell økning i
mangfoldet (særlig middels grad av beiting), med
unntak av et område med svært næringsfattig lav og
røsslyngvegetasjon der beiting senket mangfoldet
(Bjor & Graffer 1963). Et annet studium fant at
beiting generelt økte mangfoldet i rike økosystemer,
mens mangfoldet i fattige økosystemer ble redusert
(Proulx & Mazumder 1998). Forskjellige effekter av
beiting på diversitet avhengig av produktivitet er også
dokumentert (Osem et al. 2002). Vi forventer derfor
at intermediært beitetrykk vil gi optimal diversitet
(alfa), men at den positive effekten vil være mindre i
næringsfattige områder. Kun to beitestudier har
eksplisitt undersøkt skala-avhengighet (Olff &
Ritchie 1998; Stohlgren et al. 1999). Intermediært
beitetrykk med storfe på stor romlig skala reduserer
variasjonen i artssammensetning mellom ruter (beta)
og den regionale diversiteten (gamma) selv om den
lokale diversiteten (alfa) øker (Olff & Ritchie 1998).
Andre har påvist at beiting kan ha liten effekt på
diversitet over en større skala der klima og jordbunn
er særlig avgjørende (Stohlgren et al. 1999). 

Flere beitestudier har vist at enkeltarters økologiske
respons kan relateres til artenes biologiske karakter-
trekk (Noy-Meir et al. 1989; Diaz et al. 1992;
McIntyre et al. 1995). En rangering av de ulike
karaktertrekkene i vegetasjonen gir videre mulighet
for hypoteser om hvilke mekanismer som gir
grunnlag for en bestemt artssammensetning (se f.eks.
Lavorel et al. 1997; McIntyre & Lavorel 2001).
Funksjonelle grupper knyttet til karaktertrekk som;
klonalitet, evne til utvikling av nye skudd, stor
spredningsevne etc. vil ha en positiv respons til beite.
Vedaktige planter (Salix spp., Vaccinium spp.) vil
kunne fremmes ved moderat beitetrykk pga. mindre
konkurranse med gress (Bjor & Graffer 1963), men
ved høyt beitetrykk vil vedaktige planter kunne gå
tilbake pga. at disse da beites i økende grad
(Wielgolaski 1975b). Urter er høyt prefererte, og
sjeldne urter kan gå ut ved høyt beitetrykk (eks.
mogop Pulsatilla vernalis), særlig i næringsfattig
habitat (Bjor & Graffer 1963). Forekomsten av moser
og lav vil gå tilbake ved sauebeite pga. nedtråkking
(Jónsdóttir 1991), men effekten vil sannsynligvis
være størst i vegetasjonssamfunn der lav er sjeldne,
siden sauen foretrekker å beite i rike vegetasjons-
samfunn hvor det er lite lav (Mysterud & Mysterud
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1999). Mindre gode beiteplanter er mer utsatt hvis de
står nær gode plantearter (Palmer et al. 2003).

Livshistoriene til ulike plantegrupper er altså
forskjellige, og vi kan forvente at beiting vil påvirke
disse ulikt. Kolonisering er et kritisk stadium i livs-
historien til planter. Evnen til å kolonisere er
forventet å ha en sterk effekt spesielt for urters
forekomst. Dette fordi mange av urtene er relativt
kortlivede og har mindre grad av klonal formering
sammenliknet med f.eks. graminoider (Eriksson &
Jakobsson 1998). Flere livshistorietrekk (frøstørrelse,
plantehøyde, tørrvekt av blad og spesifikt bladareal)
er antatt å være funksjonelt viktig i koloniserings-
fasen, og betydningen av disse trekkene er antatt å
øke i ekstreme habitater. 

Moser er en viktig plantegruppe med stabil dominans
i alpine miljøer fordi konkurransen fra karplanter er
begrenset. Det alpine miljøet er samtidig regnet som
ekstremt og lite produktivt sammenliknet med lavere-

liggende miljøer, og et studium av fjell- og lavlands-
bestander av fjellkrukkemose (Pogonatum dentatum)
viste en større investering i vegetativ vekst (i forhold
til seksuell reproduksjon), seinere kjønnsmodning og
lavere rekruttering fra sporer hos fjellbestander
sammenliknet med lavlandsbestander (Hassel 2003).
Alpine mosesamfunn er derfor forventet å være
dominert av moser som tåler en stor grad av miljø-
messig stress, dvs. langlivede arter med hovedsakelig
vegetativ reproduksjon og med store sporer i den
grad de har seksuell reproduksjon. Det er også
forventet å finne stor variasjon i artssammensetning
mellom mosesamfunn på grunn av variasjonen i
nedbør (oseaniske versus kontinentale områder) og
baserikhet i grunnen. 

Muligheten til å kompensere for tapt vev vil være
lettere der det er mye næring. Økt næringsstress ser
derfor ut til å favorisere saktevoksende planter med
kjemisk forsvar, mens planter som utvikles over et
visst nivå av næringstilgjengelighet ofte svarer med
økt vekst (Augustine & McNaughton 1998; se
spesifikt oppsummering av karbon-nærings
hypotesen i Jefferies et al. 1994; Hamilton et al.
2001). Effekter av beite på vegetasjonens diversitet
og sammensetning er altså et hovedfokus for
prosjektet. I påvente av lengre tidsserier har vi gjort
et sammenliknende studium av de to områdene der vi
har sett på i hvor stor grad viktige plantetrekk (funk-
sjonelle karaktertrekk) og habitatenes miljøfaktorer
kan forklare variasjonen i forekomsten til urter (kap.
3.3.1) og moser (kap. 3.3.2) i de to ulike alpine
habitatene; det sub-kontinentale, baserike (Hol,
kap. 2.1) og det oseaniske, basefattige (Setesdal, kap.
2.2). Vi har i tillegg sett på betydningen av miljø-
variasjon for (1) å identifisere de viktigste miljø-
variablene i hvert område, og (2) estimere den
relative betydningen av miljøvariasjon versus
dominerende betydning av bestemte livshistorie-
strategier hos både karplanter og moser.

3.1 Gjennomføring
3.1.1 Ruteanalyser
Forekomsten av karplanter, moser og lav ble kvanti-
fisert gjennom ruteanalyser (0.25 m2) i et stratifisert
rutedesign der rutene ble plassert tilfeldig, men
balansert mellom ulike vegetasjonstyper (innenfor
hvert beiteregime). Hver rute er videre delt inn i 16
småruter der forekomst ble registrert slik at frekvens-
verdier av de ulike artene kan gis for hver rute. Andre
relevante parametere som samles inn er variasjoner i

Gunnar Austrheim ved en av de 200 fastrutene i Setesdal
Vesthei. Innenfor hver rute på 50x50 cm bestemmes
frekvensen av arter innenfor hver av 16 mindre ruter 
(foto Atle Mysterud).



9

topografi (helningsgrad og eksposisjon) samt biotiske
parametere som dekningsgrad og høyde feltsjikt,
dekningsgrad bunnsjikt, dekning bar jord, strølag,
biomasse etc. Analysene på samfunnsnivå vil gi gode
kvantifiseringer av enkeltarters respons på varia-
sjoner i beitetrykk og andre relevante miljøparame-
tere. Variasjoner i diversitet (alfa, beta og gamma)
samt fordeling av ulike funksjonelle grupper vil
relateres til variasjoner i beitetrykk samt andre
relevante miljøvariabler. I Hol ble det somrene 2001
og 2003 analysert til sammen 20 ruter for hvert
gjentak (9 gjentak gir totalt 180 ruter, figur 2). Den
eksperimentelle designen (bortsett fra at det er
innhegninger av vegetasjon og ikke sau) til studiet i
Setesdal er lagt opp etter samme mønster som for
Hol; somrene 2000 og 2002 analyserte vi i Setesdal
200 ruter på tilsvarende måte. Vi foretar også
registreringer av artenes forekomst innenfor en stor
skala (20 × 50 m) for å kunne studere den relative
endringen i diversitet ved ulike næringsnivå på liten
(0.25 m2) og stor (1000 m2) skala. 

3.1.2 Jordprøver
Fra hver analyserute (180 i Hol; 200 i Setesdal) ble
det samlet inn ca. 0.5 kg med jord. Jordprøvene er
analysert for relevante næringsstoffer (P, K, Ca, Mg)
i tillegg til glødetap, tørrstoffinnhold, pH og total N
(bare i Hol). Dette er relevante faktorer for å forklare
variasjon i vegetasjonen og som det bør kontrolleres
for. Innsamlingen ble gjennomført i Setesdal i 2000

og i Hol i 2001. Jordprøvene både fra Setesdal og
Hol er analysert ved Jordforsk (Ås). 

3.2 Statistiske analyser
Vi brukte lineær regresjon for å analysere forholdet
mellom plantefrekvenser på en lokal og regional
skala og kontinuerlige plantetrekk for både karplanter
og moser. Effektene av kategoriske variabler på
mosefrekvenser ble analysert med ANOVA. Alle art-
frekvensverdier ble arcsine-transformert, mens
plantetrekkdata ble ln-transformert før analysene for
å stabilisere variansen. Hver region ble behandlet
separat fordi flere av artene fantes i begge regioner.

3.3 Resultater
3.3.1 Urter
Forskjeller i artsdiversitet mellom de to områdene
skyldes i hovedsak en høyere diversitet av urter i Hol
(54) sammenliknet med Setesdal (13). Sammen-
likning av plantetrekk mellom arter i hvert område
viser at frøvekten er signifikant høyere for urter i
Setesdal (Austrheim et al. 2005a). Plantetrekkene
forklarer også en større andel av variasjonen i urtenes
forekomst i Setesdal enn i Hol. Ingen av de målte
plantetrekkene var signifikant korrelert med urters
forekomst i Hol. Klonale urter hadde en signifikant
høyere forekomst enn seksuelt reproduserende urter
både på lokal (0.25 m2) og nesten signifikant høyere
på regional skala (hele området) i Setesdal, og plante
forekomst-plantetrekk korrelasjoner var generelt

Figur 2. En oversikt over de 180 feltene (mørk grønt) med detaljerte vegetasjonsstudier i Hol. Lyseegrønne
punkter angir 20 × 50 m ruter der mangfold av planter registreres. 
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høyere enn i Hol. De målte miljøvariablene (næring i
jord [Mg, Ca, P, K, Na], fuktighet [glødetap,
tørrstoff], pH) hadde ingen påvirkning på urtenes
fordeling i Setesdal, mens flere miljøvariabler var
korrelert med urtenes fordeling i Hol. Jordas pH var
isolert sett den viktigste variabelen i Hol, og en
økning i pH ga en høyere forekomst av urter med
store frø samt urter som hovedsakelig formerer seg
gjennom frø. 

Studiet viser at urter som reproduserer ved hjelp av
frø (i motsetning til vegetativt) er sterkt begrenset i
det sub-oseaniske, basefattige området (Setesdal),
samtidig som frøreproduserende arter med store frø
gjør det bedre ved høye pH verdier i Hol. Mulige
begrensende faktorer for rekruttering ved frø er lave
pH- og kalsiumnivå (som igjen kan være korrelert
med aluminiumtoksisitet) og høyt beitetrykk.
Utsåingseksperimenter med målinger av urters
rekruttering, og med pH og beite som
eksperimentelle faktorer er nødvendige for å teste
den relative betydningen av disse faktorene.      

3.3.2 Moser
Livshistoriestrategiene hadde en sterk innflytelse på
mosesamfunn i Setesdal. Langlivede moser med en
dioik strategi (nesten signifikant) og høye humiditets
indikatorverdier hadde høyere forekomster (på liten

skala) i Setesdal, mens grokornproduserende moser
hadde lavere forekomster (Austrheim et al. 2005b).
Ingen av de målte livshistorietrekkene var derimot
signifikant relatert til mosers forekomst i Hol.
Sammenligningen mellom områder viser en
signifikant høyere forekomst av basekrevende moser
i Hol, mens Setesdal har moser med høyere
indikatorverdier for oseanitet og temperatur.
Forskjellen i artsantall er imidlertid liten; totalt 58
moser i Hol (7.6 per 0.25 m2) og 50 i Setesdal (6.8
per 0.25 m2). Korrelasjoner mellom viktige miljø-
variabler og mosesamfunnenes struktur var generelt
flere og sterkere for Hol der også en stor andel av
moseartene var signifikant relatert til miljøet i
forhold til i Setesdal. 

En sammenligning av antatt viktige miljøfaktorer for
moser mellom Setesdal og Hol (tabell 3) viser ellers
signifikant høyere fuktighetsverdier (indirekte vist
gjennom mål på tørrstoff og glødetap) i Setesdal. Hol
har høyere verdier for kalsium og pH (selv om pH-
forskjellene var overraskende lave og ikke
signifikante), men lavere verdier av de andre
næringsstoffene (fosfor, kalium, magnesium og
natrium). Karplantesjiktet i Setesdal er imidlertid
både tettere og høyere enn i Hol. Andelen av åpen
jord er høyere i Setesdal samtidig som dekket av
kryptogamer (moser og lav) er signifikant lavere. Det

Tabell 3. Miljøvariabler målt for Setesdal (n = 200) og Hol (n = 181): (A) Vegetasjonsparametre,
(B) Jordparametre. * angir P < 0.05, ** P < 0.01 og *** P < 0.001 (t-test).

Setesdal Hol
gj.sn. SE P gj.sn. SE P

A. Vegetasjonsparametre
Karplantehøyde (cm) 14.08 0.39 *** 9.40 0.38
Karplantedekning (%) 73.59 0.97 ** 68.23 1.00
Kryptogamdekning (%) 30.99 1.54 53.29 1.75 ***
Bar jord (%) 16.73 0.46 *** 9.94 0.85
Artsrikdom karplanter 8.41 0.16 12.20 0.54 ***
Artsrikdom lav 5 0.54 11

B. Jordparametre
P (mg/100 g) 13.68 0.41 *** 6.05 0.27
K (mg/100 g) 42.5 1.14 *** 13.81 0.79
Ca (mg/100 g) 36.07 2.1 49.10 3.88 ***
Mg (mg/100 g) 21.21 0.97 *** 8.45 0.43
Na (mg/100 g) 6.73 0.24 *** 2.48 0.11
pH 4.41 0.002 4.45 0.03
DM (%, g/100g) 30.36 1.08 62.37 1.28 ***
LOI (%, g/100g) 70.35 1.97 *** 20.49 1.43
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siste er spesielt overraskende, fordi den oseaniske
regionen (Setesdal) med høy fuktighet er forventet å
ha en større dekning spesielt av moser sammenliknet
med det mer tørre subkontinentale området (Hol).
Høy tetthet av sau (< 10 dyr per km2 i Hol og opptil
75 dyr per km2 i Setesdal) er den mest åpenbare
forklaringen på de store forstyrrelsene i krypto-
gamdekket i Setesdal. Flere studier (Virtanen et al.
1997b; Virtanen 2000; Austrheim 2002) har
dokumentert at beite reduserer tettheten av både
moser og lav både direkte gjennom tråkk, og
indirekte gjennom at graminoider øver et større
konkurransetrykk på moser (Jónsdóttir 1991). 

Dekningen av kryptogamer (i hovedsak moser, men
lav er også inkludert) var signifikant høyere i Hol,
som også hadde en signifikant lavere andel bar jord
sammenliknet med Setesdal. Setesdal hadde
signifikant tettere og høyere karplantedekke enn Hol,
mens karplantediversiteten var høyere i Hol (tabell
3). Jordprøvene viste et høyere pH-nivå i Hol enn i
Setesdal, men forskjellene var ikke signifikante.
Kalsium var positivt korrelert med pH i Hol 
(r = 0.43, P < 0.001), men negativt med pH i Setesdal
(r = -0.52, P < 0.001). Prøvene fra Hol hadde også
signifikant lavere jordfuktighet sammenliknet med
Setesdal, og høy nedbør (som i Setesdal) kan ha
forårsaket utvasking av Ca (Kinzel 1983; Økland
1996). Kalsium er antatt å være et nøkkelnæringsstoff
(Økland & Eilertsen 1993; Økland 1996), og høyere
Ca-nivå i Hol enn Setesdal tyder på en høyere
produktivitet i Hol selv om fosfor, kalium, natrium og
magnesium hadde høyere verdier i Setesdal (tabell 3). 

3.4 Diskusjon og konklusjon
Den isolerte betydningen av livshistorietrekk i
Setesdal er en indikasjon på at miljømessig stress
utligner betydningen av miljøvariasjon. For begge
plantegrupper var de vegetativt reproduserende artene
dominerende, noe som tyder på sterke begrensninger
for seksuelt reproduserende arter. Rekrutterings-
begrensninger skulle samtidig favorisere langlivede
arter. Dette ble også funnet for moser i Setesdal. Vi
kunne forvente tilsvarende dominans av langlivede
urter, men kunnskapen om variasjonen på livslengde
er så langt for mangelfull. Et sentralt spørsmål for
begge plantegrupper er hvilket miljømessig stress
som bidrar til en homogenisering av vegetasjonen i
Setesdal slik at noen livshistoriestrategier blir
dominerende både lokalt og regionalt. Vi har tidligere
nevnt at den store forskjellen i beitetrykk mellom
regioner er en veldig sannsynlig forklaring på den
signifikant lavere kryptogamdekningen samt det
høyere arealet med åpen jord i Setesdal. Den negative
effekten av beite på seksuell reproduksjon er også
vist i flere studier (Edwards & Crawley 1999; Fischer
& Wipf 2002). Vegetativ formering er antatt å være
mer vanlig i stressede habitater (de Kroon & Van
Groenendael 1997), slik som for graminoider
påvirket av beite (f.eks. Jónsdóttir 1991). 
Alternativt (eller i tillegg) kan jord med lave 
kalsium- og pH-verdier begrense reproduksjon 
pga aluminiumtoksisitet (Roem et al. 2002). 
De eksperimentelle studiene av beite i hvert 
område vil over tid gi mer kunnskap om den
økologiske betydningen av beite for begge disse
plantegruppene.    
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4 Effekter av sauebeite på planter
i Hol, Buskerud

Gunnar Austrheim, Marianne Evju, Kristian Hassel,
Synnøve Lindgren og Atle Mysterud

De rådende modeller for planters respons til beite
tilsier som tidligere nevnt en positiv effekt av et
middels beitetrykk på karplantediversiteten (figur 3,
Grime 1973; Connell 1978). Generelt er konkur-
ransesterke, skyggetolerante suksesjonsarter
forventet å dominere ved lave beitetrykk (vedvekster,
moser og lav), mens beitetolerante og resistente arter
(graminoider) vil dominere ved høye beitetrykk.
Dette er en betydelig forenklet modell, og nivået for
et optimalt beitetrykk vil variere med faktorer som
systemets produktivitet (Proulx & Mazumder 1998)
og områdets beitehistorie (Milchunas et al. 1988;
Cingolani et al. 2005). Etableringen av et eksperi-
mentelt design på landskapsnivå i Hol gir mulighet til
å studere hvordan de beitetrykk som sauenæringen
oppfatter som lave og moderate (kap. 2.1) påvirker
vegetasjonen (diversitet, artssammensetning og
biomasse), samt mer spesifikt hvordan ulike arter og
plantebestander responderer på beite (abundanse,
morfologi, rekruttering, reproduksjon og demografi).
Det er også viktig å påpeke at studieområdet i Hol
med moderat produktivitet og en begynnende fase av
gjengroing etter at beitetrykket ble redusert de siste
tiårene, antakelig er svært representativt for mye av
fjellbeitene i Norge. Hoveddelen av korttidseffektene
på planter i Hol vil bli analysert etter sommeren
2005. Vi presenterer her målinger av biomasse-

produksjon (kap. 4.1), enkelte foreløpige resultater
på vegetasjonsendringer av utvalgte arter (kap. 4.2),
samt resultater fra et delprosjekt om demografiske
responser av småengkall og småmarimjelle (kap.
4.3).

4.1 Biomasseproduksjon
4.1.1 Gjennomføring
Sommeren 2001 hadde vi 54 små nettingbur 
(0.25 m2) plassert i gressnøleier fordelt på de 9
delinnhegningene i Hol. Sommeren 2002 var burene
plassert i lyngvegetasjon. Burene hindret beite
innenfor de ulike beiteregimene, og biomasse ble
høstet etter endt vekstsesong og sortert i fire ulike
vekstformgrupper (urter, graminoider, vedvekster og
kryptogamer) og seinere tørket og veid. Vi vil etter 5
år måle effekten av ulik beiteintensitet på plante-
produksjonen innenfor vegetasjonstyper som i
utgangspunktet har ulik produktivitet (gressnøleier
og lyngvegetasjon). Tidligere studier har vist at beite
kan øke produktiviteten sammenliknet med
vegetasjon som ikke beites (se f.eks. Olofsson et al.
2001), men det er rimelig å anta at effekten vil
variere både med beitetrykk og vegetasjonens
produktivitet. Samtidig vil endringer i produkti-
viteten være relatert til artssammensetning, fordi
beite kan øke andelen av graminoider på bekostning
av andre vekstformgrupper (Stark et al. 2002).  

4.1.2 Resultater
Total biomasse for bærlyng- og engsamfunn var
207.6 (n = 54, år 2002) og 100.2 g/m2 (n = 54, år
2001) tørr vekt. Bærlyngsamfunn er dominert av
vedvekster (85%) slik som blåbær (Vaccinium
myrtillus), fjellkrekling (Empetrum hermaphroditum)
og blålyng (Phyllodoce caerulea), mens graminoider
(6%), moser og lav (8%) og urter (1%) er sjeldnere.
Årlig produksjon av graminoider og urter er 13.1 og
1.3 g/m2 respektivt. Engsamfunn er dominert av
graminoider (47%) som stivstarr (Carex bigelowii)
og smyle (Deschampsia flexuosa), vedvekster (31%),
urter (12%) og moser og lav (9%). Årlig produksjon
er 47.3 og 12.1 g/m2 respektivt. Verken 2001 eller
2002 hadde ekstreme klimatiske forhold, og den
årlige produksjonen er vurdert til å være sammen-
lignbar mellom år (G. Austrheim, ikke publ. data).

4.2 Beiteffekter på karplanter 
4.2.1 Gjennomføring og statistiske analyser
Vi bygger i disse analysene på det samme materiale
som i kap. 3.1.1, dvs. data på frekvens i 180 ruter

Figur 3. En generell modell for hvordan artsriksdom
og artsammensetning for planter vil utvikle seg ved
ulike beitetrykk (omarbeidet etter Grime 1973;
Connell 1978).
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(figur 2 i kap. 3) i 2001 og 2003. Vi analyserte
dekningen av vaskulære planter (%, arcsin-
kvadratrot-transformert), plantehøyde (cm) og
abundanse av viktige beiteplanter. For sistnevnte
brukte vi planteabundanse vekst per felt fra sommeren
2001 til sommeren 2003 som respons variabel
(ln[(N2003+1)/(N2001+1)]). Vi fjernet ruter der den spesi-
fikke arten ikke fantes i verken 2001 eller 2003. Vi
brukte i alle analyser lineære “mixed” effekt modeller
(Lindsey 1999) med delhegn som tilfeldig faktor siden
vi har flere observasjoner innen hegn. Tetthet av sau
ble brukt som kategorisk variabel, mens høyde over
havet ble brukt som en kontinuerlig kovariat. 

4.2.2 Resultater
Karplantedekningen var signifikant lavere ved høy
tetthet av sau sammenliknet med kontroll, mens
dekningen ved lave tettheter og kontroller var like
(tabell 4). Det var ingen sammenheng mellom saue-
tetthet og vegetasjonens høyde. Abundansen til
stivstarr økte fra 2001 til 2003 ved høye tettheter av
sau, men ikke i kontroller. Stivstarr var mer vanlig i
lavereliggende områder, og beite hadde større effekt
på stivstarr ved lave nivåer. En tilsvarende trend var
tydelig ved lave tettheter av sau. Det var ingen effekt
av sauetetthet på abundansen til blåbær eller smyle,
mens de to urtene gullris og skogstorkenebb viser
tendenser til å gå tilbake ved høye tettheter sammen-
liknet med kontroller (tabell 4). 

4.3 Rekruttering og reproduksjon hos ettårige urter
Urter er sterkt preferert av sau (kap. 7) samtidig som
sauebeite kan ha positive effekter på plantenes evne
til rekruttering og reproduksjon. For arter knyttet til
åpne habitat vil beite også være en forutsetning for
bevaring av levedyktige populasjoner over tid
(Bruteig et al. 2003). For ettårige urter vil også en
kort vekstsesong sette begrensninger for plantenes
evne til å spire, blomstre og sette frø.  

Dette studiet ser på effekter av sauebeite på 
rekruttering og frøproduksjon hos småengkall 
(Rhinanthus minor ssp. minor L.) og småmarimjelle
(Melampyrum sylvaticum L.) i Hol. Begge artene er
halvparasittiske ettårige urter tilhørende maske-
blomstfamilien (Scrophulariaceae) og gressarter er
viktige vertsplanter (Mossberg et al. 1993). Begge
artene har en vid utbredelse fra nemoral til lavalpin
sone, og småmarimjelle er observert opp mot 1350 m
o.h. i Jotunheimen, mens småengkall er funnet 1200
m o.h. i Oppland. (Lid & Lid 1994). 

Hovedhypotesen (H1) er at rekruttering og frø-
produksjon av småmarimjelle og småengkall er best i
områder med et middels beitetrykk av sau sammen-
liknet med høytetthetsområder og kontroller. En viss
grad av beite (forstyrrelse) kan antas å redusere
konkurransen om begrensede ressurser mellom
individene. Beite vil derfor kunne forhindre
ekskludering av mindre konkurransedyktige arter.
Kortvokste planter vil for eksempel kunne ha en fordel
da lav høyde gjør at de unngår å bli beitet, mens de
samtidig nyter godt av redusert konkurranse om lys da
høyere omkringliggende vegetasjon blir beitet. En
naturlig antagelse er derfor at relativt små ettårige
urter som småmarimjelle og småengkall rekrutterer og
reproduserer best i middels beitede områder.

En alternativ hypotese (H2) vil være at rekruttering og
frøproduksjon av småmarimjelle og småengkall er
best i kontrollområder sammenliknet med beitede
områder. De to halvparasittiske urtene er i likhet med
mange andre halvparasitter tilnærmet avhengig av en
vert for å kunne fullføre sin livssyklus og sette frø
(Seel & Press 1993). Den halvparasittiske strategien
kan dermed gi plantene en dobbelt risiko ved beite da
de både risikerer de negative effektene av selv å bli
beitet og en negativ effekt av at verten(e) de
parasitterer beites. En slik dobling av risikoen kan
tenkes å gi en høyere rekruttering og frøproduksjon i
kontrollområder sammenliknet med beitede områder,
og at middels beitede områder derfor ikke gjør det
best som predikert i H1.

4.3.1 Gjennomføring
I hvert av de ni hegnene ble det lagt ut fire ruter (50
cm × 50 cm), totalt 36 for alle behandlingene. De fire
rutene innen hvert hegn ble lokalisert i samme
habitat; sørvendt lesidesnøleie dominert av gressarter
og urter ved ca. 1150 m o.h. Hver rute ble videre
inndelt i 16 småruter (12.5 cm × 12.5 cm). I åtte av
smårutene ble vegetasjonsdekket fjernet, mens i de
øvrige åtte smårutene ble vegetasjonsdekket beholdt
inntakt. Innen hver 50 cm × 50 cm rute ble det sådd
ut 50 frø av småmarimjelle, småengkall, stormari-
mjelle og snøsøte i hver sin smårute (12.5 cm ×
12.5 cm) hvor vegetasjonsdekket var fjernet og i en
smårute hvor vegetasjonsdekket var inntakt. Disse
frøene var samlet inn i samme område sommeren
2001 og sådd ut høsten 2001. For hver smårute med
utsådde frø på forstyrret (vegetasjonsdekket fjernet)
og uforstyrret mark (vegetasjonsdekket intakt) var det
en rute der det ikke ble sådd ut noen frø. Disse rutene
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fungerte som kontroller for en eventuell lokal
frøbank. Både behandlingene ”vegetasjonsdekke
fjernet” og ”vegetasjonsdekke intakt” samt ruter med
frø og ruter uten frø ble arrangert i en sjakk-
brettdesign. Artenes fordeling på småruter ble trukket

ut tilfeldig. Både stormarimjelle og snøsøte hadde
svært dårlig spiringsprosent, og data fra disse 
artene ble ikke behandlet. Data fra ruter der
vegetasjonsdekket var fjernet er heller ikke videre
behandlet her.

Tabell 4. Resultater fra lineære ”mixed” effekt modeller (med “delhegn” som tilfeldig faktor) som beskriver
(A) karplantedekke og (B) høyde i 2003 og endringer i abundanse til (C) stivstarr, (D) smyle, (E) gullris, (F)
skogstorkenebb og (G) blåbær fra 2001 til 2003 (ln[(N2003+1)/(N2001+1)]). Ruter der disse plantene ikke var
tilstede i enten 2001 eller 2003 ble ekskludert fra analysene.

Parameter Estimat SE df T P

A. Dekning av vaskulære planter
Intercept 1.2314 0.3216 166 3.829 0.000
Høy tetthet vs. kontroll -0.0936 0.0318 6 -2.948 0.026
Lav tetthet vs. kontroll -0.0058 0.0317 6 -0.183 0.861
Høyde over havet -0.0002 0.0003 166 -0.793 0.429

B. Plantehøyde
Intercept 19.2212 10.7596 166 1.786 0.076
Høy tetthet vs. kontroll 0.4992 1.2888 6 0.387 0.712
Lav tetthet vs. kontroll 0.6662 1.2878 6 0.517 0.624
Høyde over havet -0.0079 0.0092 166 -0.852 0.395

C. Frekvens av stivstarr
Intercept -4.4295 3.0981 45 -1.430 0.160
Høy tetthet vs. kontroll 11.0114 3.7393 6 2.945 0.026
Lav tetthet vs. kontroll 8.3009 4.3243 6 1.920 0.103
Høyde over havet 0.0036 0.0025 45 1.421 0.162
(Høy tetthet vs. kontroll)*Høyde over havet -0.0087 0.0031 45 -2.835 0.007
(Lav tetthet vs. kontroll)*Høyde over havet -0.0067 0.0035 45 -1.885 0.066

D. Frekvens av smyle
Intercept 0.9977 0.8513 144 1.172 0.243
Høy tetthet vs. kontroll 0.2591 0.1820 6 1.424 0.204
Lav tetthet vs. kontroll 0.0235 0.1809 6 0.130 0.901
Høyde over havet -0.0009 0.0007 144 -1.330 0.186

E. Frekvens av gullris 
Intercept 0.4851 0.9767 31 0.497 0.623
Høy tetthet vs. kontroll -0.2777 0.1500 6 -1.851 0.114
Lav tetthet vs. kontroll -0.1233 0.1556 6 -0.793 0.458
Høyde over havet -0.0004 0.0008 31 -0.511 0.613

F. Frekvens av skogstorkenebb
Intercept -1.7674 2.3796 40 -0.743 0.462
Høy tetthet vs. kontroll -0.3158 0.2438 6 -1.295 0.243
Lav tetthet vs. kontroll 0.0172 0.2645 6 0.065 0.950
Høyde over havet 0.0017 0.0020 40 0.834 0.409

G. Frekvens av blåbær
Intercept 0.8375 0.7860 129 1.066 0.289
Høy tetthet vs. kontroll -0.2956 0.1842 6 -1.605 0.160
Lav tetthet vs. kontroll -0.1005 0.1842 6 -0.546 0.605
Høyde over havet -0.0006 0.0006 129 -0.962 0.338
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Individene som spirte våren 2002 ble merket ved
hjelp av tannpirker med tape og registrert med
individnummer, noe som gjorde at hvert enkelt
individ kunne følges gjennom hele sesongen.
Gjennom fem målinger i tidsrommet 18. juni til 1.
september ble rekruttering registrert. Registreringene
for de ulike feltene ble gjort omtrent i samme rekke-
følge ved hver måling, og med systematisk variasjon
mellom de ulike beiteregimene. Ved sesongens siste
måling ble alle overlevende individer samlet inn og
tørket i tørkeskap (60ºC i 3 dager). Etter tørking ble
frøvekt og antall frø registrert. Kun frø som ble ansett
å være spiredyktige ble veid og talt. I tillegg ble det
også foretatt registrering av miljøet i ruten slik som
jordfuktighet, vegetasjonshøyde, prosent vegetasjons-
dekke, beite i analyserute og tråkk i analyserute.
Jordfuktighet ble målt for alle smårutene ved alle
måletidspunkt (unntatt måling 2) ved hjelp av en
jordfuktighetsmåler (Theta probe) (Austrheim &
Eriksson 2003). I datamaterialet ble det lagt inn
fuktighetsverdier for måling 2 som tilsvarer
gjennomsnittet av fuktigheten registrert for småruten
ved måletidspunkt 1 og 3. Vegetasjonshøyde ble
anslått etter høyden på den dominerende vegeta-
sjonen i ruten. Prosent vegetasjonsdekke ble anslått
etter hvor stor del av smårutene som var vegetasjons-
dekt. 

Beiteskade på de merkede individene ble registrert på
en ordinal skala: ubeitet (0), skade på blad (1), skade
på hovedstengel (2) og død (3). Det var vanskelig å
avsløre repetert beiting da det i enkelte tilfeller var
vanskelig å skille mellom nye og gamle skader. I en
del tilfeller var det vanskelig å vite om individene var
død som følge av beite. Nedvisnede individer ble
ikke registrert som død som følge av beite. Planter
hvor hele den overjordiske stengelen var fjernet
(beitet nedenfor første node) ble regnet som døde
som følge av beite (3 på beiteskadeskalaen). Tråkk i
rute ble registrert som en kategorisk variabel (ikke
tråkk og tråkk). Her var problemet å avsløre om tråkk
var nye eller satt på et tidligere tidspunkt. Ved
innhøsting av plantene ved måling 5 ble det foretatt
registrering av insektangrep på frukt etter skalaen
ingen angrep (0), mindre enn 50% av fruktene
angrepet (1) og mer enn 50% av fruktene angrepet
(2). Andre faktorer som insektbeite av blad,
soppangrep, virusangrep, møkk i rute ble også
registrert gjennom sesongen. Da det ikke ble funnet
forskjeller mellom behandlingene, er disse faktorene
utelukket fra de videre analysene av datamaterialet. 

4.3.2 Statistiske analyser
Forskjeller i rekruttering mellom de ulike behand-
lingene kontroll, lavt og høyt beitetrykk av sau ble
undersøkt i generaliserte lineære ”mixed” modeller
(GLMM). Forskjellene mellom de ulike behandlings-
typene er gitt gjennom bruk av kontraster. I modellen
er rekruttering en binomisk fordelt responsvariabel
med antall planter rekruttert vs. antall utsådde frø.
Tid og rute nøstet innen felt er behandlet som
tilfeldige forklaringsvariabler, mens beite, fuktighet
og interaksjonen mellom disse er fikserte. Variasjon i
frøantall (totalt frøantall per individ) og frøvekt (total
frøvekt per individ) ved høsting ble analysert i en
vanlig lineær ”mixed” modell (LME) med både
fikserte (beite og fuktighet) og tilfeldige faktorer
(rute nøstet inne felt). Frøtall-dataene ble ln-
transformert før analysene. Forskjeller i beiteskade
på individer av småmarimjelle og småengkall ble
analysert i en modell hvor alle tidspunkt var inkludert
samt for hvert enkelt måletidspunkt separat. For å
finne den beste modellen og som samtidig inneholdt

Synnøve Lindgren måler og merker individuelle planter
for studier av rekruttering i Hol (foto Atle Mysterud).
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færrest mulig parametere, ble AIC (Akaike Informa-
tion Criteria) brukt i alle analysene. Modellen med
den laveste AIC verdien ble ansett for å forklare
datasettet best, og tolkningen av resultatene er derfor
basert på denne analysen. Analysene på rekruttering
ble gjort i R vs. 1.8.0, mens analyser på frøantall,
frøvekt og beiteskade ble gjort i S-Plus vs. 6.1. 

4.3.3 Resultater
Rekruttering
Det ble ikke funnet signifikante forskjeller i
rekruttering hos småmarimjelle over tid mellom
behandlingene kontroll, lav og høy tetthet av sau.
Mønsteret i dataene går likevel i retning av en høyere
rekruttering i kontrollområder, etterfulgt av lavt

beitede områder (som rekrutterer tilnærmet like bra
som kontrollene) og til slutt høyt beitede områder
(figur 4). Høy jordfuktighet hadde en sterk
signifikant positiv effekt på rekruttering over tid
(tabell 5). Småengkall hadde en signifikant lavere
rekruttering over tid i områder med et høyt beitetrykk
av sau sammenliknet med både kontrollområder og
områder med et lavt beitetrykk av sau (figur 5).
Mønsteret i dataene for øvrig antyder at kontroll-
områder har den beste rekrutteringen, men at lavt
beitede områder rekrutterer tilnærmet like bra.
Jordfuktighet syntes imidlertid, i motsetning til det
som ble funnet for småmarimjelle, å ha liten
betydning for rekrutteringen av småengkall 
(tabell 5).

Figur 4. Figuren viser gjennomsnittlig rekruttering (samt standardfeil) for småmarimjelle per rute i kontroll,
og i områder med lav og høy tetthet av sau ved de ulike registreringstidspunktene (tid 1-5; spenner fra 18. juni
til 1. september).

Tabell 5. Resultater fra analyser av rekruttering av småmarimjelle og småengkall i en lineær ”mixed” modell.
Se tekst for nærmere forklaring.

Estimat SE df T P

A. Småmarimjelle

Intercept        -2.8271 0.3955 143 -7.148 0.000
Høy tetthet vs. kontroll -0.7337 0.3935 6 -1.864 0.112
Høy tetthet vs. Lav tetthet  -0.6189 0.3959 6 -1.563 0.169
Fuktighet 0.0269 0.0064 143 4.190 0.000

B. Småengkall

Intercept       3.4002 0.4493 144 7.568 0.000
Høy tetthet vs. kontroll  -3.1685 0.6424 6 -4.933 0.003
Høy tetthet vs. Lav tetthet  -2.6820 0.5956 6 -4.503 0.004
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Figur 5. Figuren viser gjennomsnittlig rekruttering (samt standardfeil) for småengkall per rute i kontroll, og i
områder med lav og høy tetthet av sau ved de ulike registreringstidspunktene (tid 1-5; spenner fra 18. juni til
1. september).

Frøantall
Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller i
frøantall mellom kontrollområder, lavt beitede og
høyt beitede områder verken for småmarimjelle eller
småengkall (tabell 6). Mønsteret i dataene går likevel
i retning av at kontrollområder produserer flest frø
etterfulgt av lavt og til slutt høyt beitede områder
(figur 6 & 7). 

Frøvekt
Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller i
total frøvekt for individer mellom de ulike
behandlingene kontroll, lav tetthet og høy tetthet av
sau for verken småmarimjelle eller småengkall
(tabell 7). Tendensen var likevel en noe lavere frøvekt
for planter i de beitede områder og at frøvekten per
individ var lavest i områder med høy tetthet av sau
(figur 8 & 9). Jordfuktigheten ved måletidspunktet
hadde ingen effekt på frøvekt.

Beiteskade
Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller i
beiteskade over tid på individer av småmarimjelle
(figur 10) eller småengkall (figur 11) mellom
kontrollområder, områder med lav tetthet eller
områder med høy tetthet av sau. Sammenligninger
mellom behandlingene ved hvert måletidspunkt
(unntatt tid 1 som var før sauen ble sluppet ut på
beite) viste derimot en signifikant høyere andel
beiteskader i områder med en høy tetthet av sau ved
måletidspunkt 2, 3 og 4 for småmarimjelle og ved
måletidspunkt 3 og 4 for småengkall sammenliknet
med kontrollområder. 

4.4 Diskusjon og konklusjon
Vi fant en nedgang i dekningen av vaskulære planter
ved høy tetthet av sau fra sommeren 2001 til
sommeren 2003 (kap. 4.2). Av de undersøkte plante-
artene var det bare stivstarr som viste en signifikant

Tabell 6. Resultater fra analyser av frøantall i lineære ”mixed” modeller. Se tekst for nærmere forklaring.

Estimat SE df T P

A. Småmarimjelle

Intercept        0.0701 0.0253 1764 2.774 0.006
Kontroll vs. Høy tetthet  -0.0630 0.0358 6 -1.762 0.129
Kontroll vs. Lav tetthet  0.0416 0.0358 6 -1.162 0.289

B. Småengkall

Intercept       0.4037 0.1996 1764 2.023 0.043
Kontroll vs. Høy tetthet  0.3749 0.2823 6 -1.328 0.232
Kontroll vs. Lav tetthet  0.2926 0.2823 6 -0.037 0.340
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Figur 6. Gjennomsnittlig frøproduksjon per rute (samt standardfeil) for småmarimjelle i kontrollområdene
uten sau og i områder med lav og høy tetthet av sau.

Figur 7. Gjennomsnittlig frøproduksjon per rute (samt standardfeil) for småengkall i kontrollområdene uten
sau og i områder med lav og høy tetthet av sau.

Tabell 7. Resultater av analyser på frøvekt (ln-transformert) i modeller med både fikserte og tilfeldige
forklaringsvariabler. Se tekst for nærmere forklaring.

Estimat SE df T P

A. Småmarimjelle

Intercept        0.00134 0.00056 1764 2.408 0.016
Kontroll vs. Høy tetthet  -0.00128 0.00079 6 -1.618 0.157
Kontroll vs. Lav tetthet  -0.00100 0.00079 6 -1.272 0.250

B. Småengkall

Intercept 0.00586 0.00285 1764 2.053 0.040
Kontroll vs. Høy tetthet  -0.00541 0.00386 6 -1.401 0.211
Kontroll vs. Lav tetthet  -0.00486 0.00386 6 -1.257 0.255
Fuktighet -0.00001 0.00003 26 -0.389 0.700
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endring; den gikk fram i hegn med høy tetthet av sau.
Tidsrommet er imidlertid så vidt kort, at vi venter
med en videre diskusjon av vegetasjonsendringer til
neste fase av prosjektet (kap. 12.8). Vi diskuterer
derfor resultatene på demografiske endringer hos
småengkall og småmarimjelle, siden demografiske
endringer kommer før endringer i vegetasjonens
sammensetning.

Rekruttering av småengkall over tid var signifikant
høyere i kontrollområder og i områder med et lavt
beitetrykk av sau enn i områder med et høyt beite-
trykk av sau. Ingen signifikante forskjeller ble funnet
mellom behandlingene for småmarimjelle selv om
mønsteret i rekruttering er lik mønsteret funnet hos

småengkall; høyest rekruttering i kontrollområder,
etterfulgt av områder med lavt beitetrykk og til slutt
områder med høyt beitetrykk. Det ble ikke påvist
noen signifikante effekter av sauebeite på frøproduk-
sjon (antall frø) eller frøvekt, verken for småmari-
mjelle eller småengkall. Mønsteret i dataene for
begge arter var imidlertid at både det totale
frøantallet og total frøvekt per individ er høyest i
kontrollområder, etterfulgt av lavt og til slutt hardt
beitede områder. En signifikant lavere rekruttering av
småengkall i områder med høyt beitetrykk sammen-
liknet med både kontrollområder og områder med et
lavt beitetrykk av sau, samt at kontrollområder synes
å ha en svakt høyere rekruttering enn områder med
lavt beitetrykk er en tentativ støtte til den alternative

Figur 8. Figuren viser gjennomsnittlig frøvekt samt standardfeil per frø/rute/behandling for småmarimjelle.

Figur 9. Figuren viser gjennomsnittlig frøvekt samt standardfeil per frø/rute/behandling for småengkall.



Figur 10. Gjennomsnittlig grad av beiteskade per individ av småmarimjelle ved de ulike tidspunktene for de
ulike behandlingene lav og høy tetthet av sau, samt kontroll. Høyt beitede områder hadde en signifikant
høyere andel beiteskade enn kontrollområder både ved måletidspunkt 2, 3 og 4. * Signifikant forskjellig på 
P = 0.01 nivå.
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hypotesen H2, fordi H1 tilsa at områder med lavt
beitetrykk skulle ha høyest rekruttering. Den totale
effekten av beite synes derfor å være negativ for
begge. Til tross for tilsynelatende små forskjeller i
rekruttering mellom kontroller og områder med lavt
beitetrykk, er det en klar tendens til produksjon av
flere og tyngre frø i kontrollområder sammenliknet
med områder med lavt beitetrykk. Dette kan ha en
sammenheng med en lavere andel av frøproduserende
individer blant rekruttene i områder med lavt beite-
trykk (mindre enn 50% av rekruttene produserte frø
for begge arter) sammenliknet med kontroller (mer

enn 80% av rekruttene produserte frø for begge
arter).

Plantenes evne til å kompensere for eventuelle beite-
skader kan også bidra til å forklare eventuelle
forskjeller eller manglende forskjeller mellom
behandlingene med tanke på både rekruttering og
frøproduksjon. Kompensering gjennom gjenvekst,
produksjon av nye reproduktive enheter eller
gjennom økt investering i gjenværende reproduktive
enheter (for eksempel ved å øke mengden frø per
frukt eller gjennom å øke frøvekten per frø) er

Figur 11. Figuren viser gjennomsnittlig grad av beiteskade per individ av småengkall ved de ulike
tidspunktene for de ulike behandlingene lavt og høyt beitetrykk av sau, samt kontroll. Høyt beitede 
områder hadde en signifikant høyere andel beiteskade enn kontrollområder både ved måletidspunkt 3 og 4. 
* Signifikant forskjellig på P < 0.01 nivå; ** Signifikant forskjellig på P < 0.001 nivå.
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Allerede etter én beitesesong (september 2002) var det synlige forskjeller i andelen smyle som blomstret i hegn uten sau
og i hegn med høy tetthet av sau. Hegn med høy tetthet av sau til høyre på begge bilder (foto Atle Mysterud).
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observert både hos småmarimjelle (Lehtilä &
Syrjänen 1995) og småengkall (Huhta et al. 2000).
Både småmarimjelle (Lehtilä & Syrjänen 1995) og
småengkall (Huhta et al. 2000) var i et klippeforsøk
(simulert beiting) i stand til å kompensere for lettere
skade (10%), mens begge opplevde redusert rekrut-
tering og frøproduksjon ved middels (ca. 50%)
skade. Ved alvorlig (75%) skade var småengkall ute
av stand til å kompensere (dvs. døde), mens små-
marimjelle var i stand til delvis kompensasjon. Disse
simulerte beitestudiene viser at både småmarimjelle
og småengkall har mekanismer som gjør dem i stand
til å kompensere etter å ha blitt beitet/skadet.
Betingelsene for vekst var gode sommeren 2002 da
både temperatur og fuktighetsmålingene for området
lå godt over normalen, så plantene hadde trolig gode
forutsetninger for å kunne kompensere helt eller
delvis etter lettere eller moderate beiteskader. Flere
individer av både småmarimjelle og småengkall med
beiteskade produserte frø, så det er naturlig å anta at
plantene i alle fall har en viss evne til kompensering.

I den alternative hypotesen (H2) ble det predikert en
høyere rekruttering og frøproduksjon i ubeitede
områder sammenliknet med beitede områder. Denne
hypotesen ble framsatt på bakgrunn av at halv-
parasitter sannsynligvis opplever økt risiko ved beite
da de i tillegg til å risikere og bli beitet selv også
risikerer negative konsekvenser av at verten de
parasitterer beites. Halvparasitter er ofte i stand til å
fullføre livssyklus uten å være tilknyttet en vert
(Matthies 1995), men mange har likevel en bedre
vekst og/eller frøproduksjon når de er knyttet til en
vert (Gibson & Watkinson 1991; Matthies 1995).
Dette er også funnet hos både småmarimjelle og
småengkall hvor planter knyttet til vert både hadde
bedre vekst og høyere antall grener, blad, knopper,
blomst og modne frøkapsler (Seel & Press 1993).
Disse funnene er også delvis i samsvar med egne

observasjoner fra studiet hvor småengkall uten
tilknytning til vert (vegetasjonsdekket fjernet) var
kortere og tilnærmet ute av stand til å sette frø 
(S. Lindgren, pers. obs.). Tendensen i dataene med
best rekruttering av småmarimjelle i kontrollområder
er i tråd med andre funn eller observasjoner om at
arten har høyest frekvens på ubeitet (Bjor & Graffer
1963) og/eller uforstyrret mark (Huhta & Rautio
1998). Småengkall er også i studier funnet å ha
lavere rekruttering på forstyrret (klippet) eng
sammenliknet med uforstyrret eng (Huhta & Rautio
1998). Funnene over indikerer at småmarimjelle og
småengkall i større eller mindre grad er avhengig av
vert for best mulig vekst og/eller frøproduksjon.
Tendenser til en høyere rekruttering og frøproduksjon
i kontrollområder sammenliknet med beitede
områder kan derfor være et resultat av redusert
overlevelse og/eller frøproduksjon for halvparasitter i
beitede områder som følge av redusert kompense-
ringsevne etter skade på eller fjerning av vert.

Tendensen til en lavere rekruttering og reproduk-
sjonen i beitede sammenliknet med ubeitede områder
antyder at beite er ugunstig for plantene og at
kontrollområder vil ha best rekruttering på sikt.
Hvorvidt dette faktisk skjer gjenstår å se. Dette
studiet ble utført etter bare 1 år med inngjerding, slik
at planter i kontrollfelt ikke har vært utsatt for
langtids gjengroingseffekter. Dersom effekten av
gjengroing som forventet ut fra H1 påvirker artene
negativt, for eksempel gjennom redusert frø-
produksjon og mangel på rekrutteringsnisjer, så kan
et middels beitetrykk være mest optimalt for små-
marimjelle og småengkall i et lengre tidsperspektiv.

De demografiske studiene viser klart at vi kan
forvente effekter på vegetasjonens sammensetning
etter hvert som tiden går i Hol.
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5 Bruk av urter og livshistorie-
trekk som indikatorer på 
beitetrykk 

Marianne Evju, Atle Mysterud, Gunnar Austrheim og
Rune H. Økland

Beitetrykket er definert som hvor stor del av
tilgjengelig biomasse sauen utnytter. Fjellområdene i
Norge byr på variabel kvalitet for sau, og en gitt
tetthet av sau vil derfor føre til ulike beitetrykk i
ulike områder avhengig av hvor mye beite som er
tilgjengelig. Målet med dette delprosjektet var å
undersøke om vi kan finne kombinasjoner av
urtearter og livshistorietrekk som kan brukes som en
indeks på beitetrykk av sau i norske fjell. Beite-
trykket på en enkeltart er avhengig av tilgjengelighet
av andre planter og habitater (Vesk et al. 2004), og
man kan derfor forvente at effekten av en gitt saue-
tetthet varierer mellom økosystemer. Trekk som
velges (plantehøyde, blomstringsfrekvens eller beite-
trykk på enkeltarter) bør ideelt sett være mer påvirket
av sauetetthet enn av årlig variasjon i klima og
romlig variasjon i habitat.

Det man i siste instans er mest interessert i, er
endringer i vegetasjonsdekning over tid. Ved over-
våkning av beiteområder er en mye brukt metode
periodevis å undersøke fastpunkter (Goldsmith 1991;
Bühler & Schmid 2001). Ulempen med slik over-
våkning er at endringer i artssammensetning ofte
oppdages relativt seint, dvs. når enkelte sjeldne arter
allerede har forsvunnet (Bühler & Schmid 2001). En
kan forvente endringer i demografi eller strukturen på
vekststadiene til enkeltarter før man får effekter på
hele plantesamfunn. Andre måter å overvåke beiter
på inkluderer høyde på gress (Hall & Bryant 1995;
Clary & Leininger 2000) og urter (Anderson 1994)
og andel urter som blomstrer (Anderson 1994). For
en presis tilstandsvurdering kan det være en fordel å
måle på ulike arter og trekk som responderer på ulike
nivåer av beiting (Bühler & Schmid 2001). Det kan
også være en fordel å inkludere ett sett av arter som
et gitt beitedyr i utgangspunktet har lav, middels og
høy preferanse for (Mysterud 2005). Ved økende
beitetrykk vil sannsynligvis de mest prefererte 
artene respondere først (hvis de ikke er svært
tolerante).

Sauen foretrekker urter foran gress og vedaktige
planter (Bowns & Bagley 1986; Hæggström 1990,

kap. 7). Urter har relativt liten evne til å tolerere
beiting (Bowns & Bagley 1986). Siden de er relativt
lette å identifisere, og det også er relativt lett å se om
de er beitet, er det i utgangspunktet interessant å se
om de kan fungere som mål på generelt beitetrykk.
Vi målte beitetrykk (andel spist av totalt antall),
plantehøyde og blomstringsfrekvens på 17 vanlige
urtearter som varierer i beiteverdi for sau. For å være
brukbar som en indikator, bør et trekk for en gitt art
vise en gradvis økning eller nedgang fra kontroll via
lav tetthet av sau til høy tetthet av sau, eller (2) vise
en endring bare ved høyt beitetrykk. Det er også
viktig at responsen på beiting er konsistent mellom år
og i rom, med andre ord at variasjon på grunn av
næringstilgang og høyde over havet er mindre enn
variasjon på grunn av beitetrykk (Evju et al. 2005).

5.1 Gjennomføring
Vi tok utgangspunkt i de 180 permanente plante-
feltene (kap. 3.1.1). Basert på fordelingen av arter i
2001 (Austrheim et al. 2005a), valgte vi de arter som
forekom i mer enn 10% av feltene. Arter som ikke
ble inkludert til tross for at de forekom i over 10% av
feltene var fjellveronika (Veronica alpina), der små
individer var vanskelig å skille fra den mindre
vanlige dvergmjølke (Epilobium anagagallidifolium),
to ettårige arter (fjelløyentrøst Euphrasia frigida og
småmarimjelle Melampyrum sylvaticum), og to arter
som bare ble bestemt ned til slektsnivå; marikåpe
(Alchemilla sp.) og løvetann (Taraxacum sp.). To
mindre vanlige arter som potensielt er viktige beite-
planter for sau ble inkludert; tepperot (Potentilla
erecta) og føllblom (Leontodon autumnalis), til stede
i henholdvis 8.9% og 7.2% av alle feltene.
Nomenklaturen følger Lid & Lid (1994). 

I utgangspunktet søkte vi å samle data fra 10
individer av hver art i 3 tilfeldig valgte felt i hvert
delhegn. Dette gir for hver behandling (beitenivå)
totalt 90 individer fra 9 felt. Fordi ikke alle arter var
like jevnt fordelt i studieområdet, ble ikke dette
oppnådd for alle arter. Antall delhegn per art varierte
fra 5 til 9, og antall felter per behandling fra 3 til 15.
Man fulgte en fast rekkefølge også på sub-felt nivå.
Hvis man ikke fant nok individer, tok vi tilfeldig flere
felter plassert nord, øst, sør og vest for det perma-
nente feltet for å få nok individer. 

På hver plante noterte vi om den var beitet eller ikke,
om den hadde blomster/knopper/frukt eller ikke, og
målte plantehøyde i cm.



24
Ta

be
ll 

8.
 O

bs
er

ve
rt

e 
ve

rd
ie

r 
av

 b
ei

te
fr

ek
ve

ns
,b

lo
m

st
ri

ng
sf

re
kv

en
s 

og
 p

la
nt

eh
øy

de
 f

or
 h

ve
r 

ko
m

bi
na

sj
on

 a
v 

ar
t,

be
ha

nd
lin

g 
og

 å
r

(±
bo

ot
st

ra
p 

SE
).

 n
 =

 x
1,

x 2
,x

3
an

gi
r

an
ta

ll 
hh

v.
 in

di
vi

de
r,

fe
lte

r 
og

 d
el

he
gn

 d
er

 in
ns

am
lin

g 
ha

r 
fo

re
gå

tt.
 S

el
ek

sj
on

sr
an

g 
er

 g
je

nn
om

sn
itt

et
 o

ve
r 

fo
rs

kj
el

lig
e 

se
le

ks
jo

ns
ve

rd
ie

r 
(d

et
al

je
r 

i K
au

sr
ud

 e
t a

l. 
20

05
).

A
rt

B
eh

an
dl

in
g

B
ei

te
fr

ek
ve

ns
 (

%
)

P
la

nt
eh

øy
de

 (
cm

)
B

lo
m

st
ri

ng
sf

re
kv

en
s 

(%
)

Se
le

ks
jo

ns
-

ra
ng

20
03

20
04

20
03

20
04

20
03

20
04

A
lc

he
m

il
la

 a
lp

in
a 

L
.

K
on

tr
ol

l
0.

0 
±

0.
0

0.
0 

±
0.

0
8.

4 
±

0.
43

6.
7 

±
0.

22
23

.2
 ±

9.
1

34
.0

 ±
7.

7
15

n 
=

 5
68

,2
5,

9
L

av
 te

tth
et

3.
3 

±
3.

2
0.

0 
±

0.
0

9.
3 

±
0.

33
7.

3 
±

0.
27

32
.0

 ±
4.

6
35

.8
 ±

7.
6

H
øy

 te
tth

et
9.

9 
±

8.
3

4.
6 

±
2.

5
8.

6 
±

0.
34

5.
9 

±
0.

26
20

.5
 ±

5.
3

29
.1

 ±
6.

6
B

is
to

rt
a 

vi
vi

pa
ra

(L
.)

 
K

on
tr

ol
l

2.
8 

±
2.

6
0.

0 
±

0.
0

7.
8 

±
0.

38
6.

4 
±

0.
34

5.
1 

±
3.

9
3.

3 
±

3.
2

14
S.

F.
G

ra
y

L
av

 te
tth

et
16

.1
 ±

3.
3

2.
0 

±
1.

9
7.

3 
±

0.
35

8.
1 

±
0.

44
2.

1 
±

1.
3

19
.0

 ±
4.

1
n 

=
 5

77
,2

7,
9

H
øy

 te
tth

et
7.

6 
±

2.
1

8.
3 

±
2.

9
5.

7 
±

0.
39

5.
4 

±
0.

40
0.

0 
±

0.
0

5.
4 

±
4.

1
G

er
an

iu
m

 s
yl

va
ti

cu
m

L
.

K
on

tr
ol

l
0.

0 
±

0.
0

0.
0 

±
0.

0
16

.1
 ±

1.
1

11
.1

 ±
0.

99
1.

7 
±

1.
1

6.
7 

±
4.

1
10

n 
=

 6
01

,4
1,

9
L

av
 te

tth
et

5.
4 

±
2.

8
2.

8 
±

2.
0

14
.9

 ±
0.

74
10

.7
 ±

0.
60

1.
4 

±
0.

88
0.

76
 ±

0.
69

H
øy

 te
tth

et
19

.3
 ±

5.
4

3.
9 

±
2.

1
14

.7
 ±

1.
0

10
.7

 ±
0.

87
5.

5 
±

3.
6

4.
2 

±
2.

3
H

ie
ra

ci
um

 a
lp

in
um

L
.

K
on

tr
ol

l
8.

0 
±

4.
4

0.
0 

±
0.

0
6.

7 
±

0.
40

5.
1 

±
0.

42
6.

4 
±

3.
4

9.
5 

±
3.

5
1

n 
=

 4
68

,2
3,

9
L

av
 te

tth
et

23
.8

 ±
7.

6
1.

3 
±

1.
2

9.
8 

±
1.

1
5.

4 
±

0.
46

14
.4

 ±
4.

5
2.

5 
±

1.
5

H
øy

 te
tth

et
25

.8
 ±

11
.1

15
.3

 ±
8.

8
5.

4 
±

0.
28

4.
4 

±
0.

27
0.

0 
±

0.
0

0.
0 

±
0.

0
L

eo
nt

od
on

 a
ut

um
na

li
s

L
.

K
on

tr
ol

l
1.

1 
±

1.
0

0.
0 

±
0.

0
9.

4 
±

0.
62

6.
5 

±
0.

31
23

.8
 ±

5.
3

8.
4 

±
3.

2
7

n 
=

 4
05

,2
0,

9
L

av
 te

tth
et

6.
0 

±
3.

6
0.

0 
±

0.
0

7.
2 

±
0.

55
6.

0 
±

0.
37

5.
8 

±
2.

0
10

.2
 ±

2.
9

H
øy

 te
tth

et
30

.4
 ±

5.
6

10
.0

 ±
7.

5
6.

8 
±

0.
59

6.
3 

±
0.

56
1.

7 
±

1.
5

5.
0 

±
3.

2
O

m
al

ot
he

ca
 n

or
ve

gi
ca

K
on

tr
ol

l
0.

0 
±

0.
0

0.
0 

±
0.

0
11

.9
 ±

0.
49

8.
7 

±
0.

31
17

.4
 ±

6.
3

16
.9

 ±
4.

0
4

(G
un

ne
ru

s)
Sc

hu
ltz

 B
ip

. &
 F

.W
.S

cm
id

t
L

av
 te

tth
et

39
.3

 ±
10

.1
12

.7
 ±

4.
7

7.
2 

±
0.

33
6.

3 
±

0.
33

0.
0 

±
0.

0
2.

5 
±

1.
5

n 
=

 4
96

,2
4,

7
H

øy
 te

tth
et

60
.7

 ±
10

.7
17

.6
 ±

6.
3

4.
5 

±
0.

28
4.

1 
±

0.
21

0.
0 

±
0.

0
0.

0 
±

0.
0

O
m

al
ot

he
ca

 s
up

in
a

(L
.)

 D
C

.
K

on
tr

ol
l

0.
0 

±
0.

0
0.

0 
±

0.
0

2.
3 

±
0.

18
1.

8 
±

0.
12

1.
6 

±
0.

93
26

.2
 ±

6.
3

12
n 

=
 5

15
,2

2,
8

L
av

 te
tth

et
2.

7 
±

1.
6

0.
0 

±
0.

0
2.

2 
±

0.
16

1.
2 

±
0.

11
3.

2 
±

1.
8

19
.3

 ±
6.

3
H

øy
 te

tth
et

1.
1 

±
1.

0
0.

0 
±

0.
0

2.
5 

±
0.

19
2.

0 
±

0.
09

8
2.

7 
±

1.
7

26
.4

 ±
6.

8
Po

te
nt

il
la

 e
re

ct
a

(L
.)

 
K

on
tr

ol
l

0.
0 

±
0.

0
0.

0 
±

0.
0

18
.7

 ±
1.

0
14

.1
 ±

1.
1

72
.5

 ±
8.

3
68

.0
 ±

10
.6

8
R

äu
sc

he
l

L
av

 te
tth

et
6.

3 
±

5.
5

0.
0 

±
0.

0
11

.2
 ±

0.
98

16
.4

 ±
1.

1
28

.8
 ±

8.
6

50
.4

 ±
20

.6
n 

=
 2

52
,1

3,
5

H
øy

 te
tth

et
38

.5
 ±

6.
7

36
.4

 ±
26

.6
15

.3
 ±

1.
7

11
.2

 ±
0.

92
31

.1
 ±

0.
90

54
.8

 ±
15

.7
P

yr
ol

a 
m

in
or

L
.

K
on

tr
ol

l
0.

0 
±

0.
0

0.
0 

±
0.

0
3.

9 
±

0.
18

4.
2 

±
0.

25
0.

0 
±

0.
0

3.
3 

±
1.

9
9

n 
=

 4
03

,1
9,

8
L

av
 te

tth
et

2.
0 

±
1.

8
0.

0 
±

0.
0

4.
9 

±
0.

41
4.

5 
±

0.
35

2.
0 

±
1.

8
3.

8 
±

2.
2

H
øy

 te
tth

et
13

.6
 ±

2.
5

6.
3 

±
4.

5
4.

4 
±

0.
22

4.
0 

±
0.

21
0.

0 
±

0.
0

1.
6 

±
1.

5
R

an
un

cu
lu

s 
ac

ri
s

L
.

K
on

tr
ol

l
1.

5 
±

1.
4

0.
0 

±
0.

0
12

.3
 ±

1.
2

11
.7

 ±
1.

6
9.

6 
±

4.
1

15
.8

 ±
6.

1
6

n 
=

 4
61

,2
4,

9
L

av
 te

tth
et

10
.6

 ±
2.

9
12

.5
 ±

5.
1

8.
4 

±
0.

63
10

.6
 ±

0.
66

0.
0 

±
0.

0
3.

0 
±

2.
9

H
øy

 te
tth

et
12

.8
 ±

3.
4

24
.7

 ±
6.

5
6.

8 
±

0.
64

9.
0 

±
0.

65
0.

0 
±

0.
0

0.
0 

±
0.

0
R

um
ex

 a
ce

to
sa

L
.

K
on

tr
ol

l
3.

3 
±

2.
3

0.
0 

±
0.

0
10

.1
 ±

0.
96

9.
8 

±
1.

0
3.

1 
±

2.
0

6.
3 

±
3.

5
5

n 
=

 5
69

,2
8,

8
L

av
 te

tth
et

8.
9 

±
2.

7
3.

3 
±

3.
3

8.
2 

±
0.

52
9.

8 
±

1.
1

1.
0 

±
0.

99
2.

2 
±

1.
4

H
øy

 te
tth

et
22

.9
 ±

7.
2

21
.6

 ±
7.

5
5.

9 
±

0.
35

7.
0 

±
0.

81
0.

0 
±

0.
0

1.
0 

±
0.

98



25

Datainnsamlingen ble gjort i juli og august i 2003 og
2004. Sommeren 2004 var kjøligere og tørrere enn
2003. Gjennomsnittlig dagtemperatur på Geilo var
12.3°C og 10.0°C for juni og juli i hhv. 2003 og
2004. Total nedbør i samme perioder var hhv. 
164.0 mm og 129.1 mm. 

5.2 Statistiske analyser
Vi regnet først ut gjennomsnittlige verdier for plante-
høyde, beitefrekvens og blomstringsfrekvens for hver
art, år (2003 og 2004) og behandling (kontroll, lav
tetthet av sau og høy tetthet av sau). Vi brukte
bootstrapping (1000 gjentak) for å beregne standard-
feil. 

Vi bygde så lineære ”mixed” effekt modeller (LME)
for å se på effekter av behandling og år på trekk, og
evt. om det var interaksjon mellom disse. Vi brukte
behandling (beitenivåer) og år som faste effekter og
felt nestet innen delhegn som tilfeldige effekter
(Crawley 2003). Plantehøyde (+1) ble ln-transformert
og standardisert. Frekvensdata ble arcsin-kvadratrot-
transformert.

Vi bygde så mer detaljerte modeller der vi også
inkluderte andre forklaringsvariabler som vegeta-
sjonstype, høyde over havet, eksposisjon og hellning
så vel som jordvariable (pH, N, P, K, Ca, Mg, Na,
tørrstoff innhold og glødetap). Alle kontinuerlige
variable ble ln-transformert før analysen. Vi brukte
AIC og modell-forenklingstester på lineær modeller
(LM) for å finne en god modell. Den beste modellen
ble så analysert med LME. 

Beitetrykk måles ofte som grad av utnyttelse av de
viktigste beiteplantene (Holechek et al. 1999). Vi
undersøkte effekten på estimatet på beitetrykk av å
inkludere flere arter. Vi regnet derfor ut beitetrykk
ved å inkludere gradvis flere arter med lavere og
lavere seleksjon av sau (basert på mål fra Kausrud et
al. 2005). Analyser ble utført i S-Plus vs. 6.2.

5.3 Resultater
Observerte verdier av beitefrekvens, blomstrings-
frekvens og plantehøyde for alle arter er presentert i
tabell 8.

5.3.1 Beitetrykk – enkeltarter
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) ble beitet
både ved lav og høy tetthet av sau, men bare høy tett-
het var signifikant forskjellig fra kontroller (tabell 9).
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Tabell 9. Oversikt over de beste modeller for planteartstrekk kombinasjoner med signifikant effekt av beiting
på (A) beitefrekvens, (B) plantehøyde og (C) blomstringsfrekvens.

Trekk
Planteart Faktor l.s. estimat SE df T P

A. Beitefrekvens
G. sylvaticum Intercept 0.000 0.039 64 0.000 1.000

Høy tetthet vs. Kontroll 0.197 0.052 6 3.786 0.009
Lav tetthet vs. Kontroll 0.055 0.053 6 1.040 0.338
År 0.000 0.046 64 0.000 1.000
Høy tetthet*År -0.157 0.061 64 -2.549 0.013
Lav tetthet*År -0.026 0.063 64 -0.419 0.677

L. autumnalis Intercept 0.011 0.035 28 0.317 0.753
Høy tetthet vs. Kontroll 0.301 0.055 6 5.420 0.002
Lav tetthet vs. Kontroll 0.049 0.059 6 0.838 0.434
År -0.011 0.050 28 -0.224 0.824
Høy tetthet*År -0.197 0.078 28 -2.507 0.018
Lav tetthet*År -0.049 0.083 28 -0.592 0.558

O. norvegica Intercept 0.000 0.123 38 0.000 1.000
Høy tetthet vs. Kontroll 0.717 0.171 4 4.192 0.014
Lav tetthet vs. Kontroll 0.448 0.176 4 2.541 0.064
År 0.000 0.104 38 0.000 1.000
Høy tetthet*År -0.561 0.158 38 -3.556 0.001
Lav tetthet*År -0.295 0.152 38 -1.937 0.060

Pyrola minor Intercept -0.137 0.062 19 -2.213 0.039
Høy tetthet vs. Kontroll 0.115 0.033 5 3.533 0.017
Lav tetthet vs. Kontroll 0.0027 0.036 5 0.075 0.943
Ln(Ca) 0.035 0.015 10 2.340 0.037

R. acris Intercept 0.008 0.043 23 0.180 0.859
Høy tetthet vs. Kontroll 0.196 0.057 6 3.435 0.014
Lav tetthet vs. Kontroll 0.110 0.056 6 1.956 0.098

R. acetosa Intercept 0.017 0.045 27 0.372 0.713
Høy tetthet vs. Kontroll 0.215 0.064 5 3.383 0.020
Lav tetthet vs. Kontroll 0.045 0.062 5 0.716 0.506

S. alpina Intercept 0.000 0.058 16 0.000 1.000
Høy tetthet vs. Kontroll 0.326 0.082 5 3.983 0.011
Lav tetthet vs. Kontroll 0.068 0.071 5 0.956 0.383

S.virgaurea Intercept -0.404 5.891 24 -0.067 0.946
Høy tetthet vs. Kontroll 32.900 9.004 5 3.654 0.015
Lav tetthet vs. Kontroll 25.059 12.787 5 1.960 0.107
År -0.048 0.092 24 -0.521 0.607
Ln(Høyde) 0.064 0.831 24 0.077 0.940
Høy tetthet*År -0.359 0.135 24 -2.666 0.014
Lav tetthet*År 0.258 0.159 24 1.621 0.118
Høy tetthet*Ln(Høyde) -4.510 1.268 24 -3.556 0.002
Lav tetthet*Ln(Høyde) -3.515 1.808 24 -1.945 0.064
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Trekk
Planteart Faktor l.s. estimat SE df T P

B. Plantehøyde
S. virgaurea Intercept 0.539 0.0376 362 14.319 <0.001

Høy tetthet vs. Kontroll -0.195 0.0552 5 -3.536 0.017
Lav tetthet vs. Kontroll 0.021 0.0647 5 0.316 0.765
År -0.321 0.0217 362 -1.478 0.140
Høy tetthet*År -0.0093 0.0325 362 -0.287 0.775
Lav tetthet*År -0.108 0.0387 362 -2.784 0.006

O. norvegica Intercept 505.155 170.372 469 2.965 0.003
Høy tetthet vs. Kontroll -0.279 0.037 4 -7.627 0.002
Lav tetthet vs. Kontroll -0.122 0.035 4 -3.445 0.026
År -0.107 0.018 469 -6.077 <0.001
Ln(Høyde) -70.764 23.926 14 -2.958 0.010
Ln(pH) -323.044 110.254 14 -2.930 0.011
Høy tetthet*År 0.088 0.027 469 3.230 0.001
Lav tetthet*År 0.072 0.026 469 2.737 0.006
ln(pH)*ln(Høyde) 45.309 15.483 14 2.926 0.011

C. Blomstringsfrekvens
L. autumnalis Intercept 0.244 0.037 28 6.509 <0.001

Høy tetthet vs. Kontroll -0.227 0.059 6 -3.871 0.008
Lav tetthet vs. Kontroll -0.187 0.062 6 -3.008 0.024
År -0.159 0.051 28 -3.143 0.004
Høy tetthet*År 0.193 0.080 28 2.406 0.023
Lav tetthet*År 0.204 0.085 28 2.401 0.023

O. norvegica Intercept* 0.028 0.055 24 0.510 0.615
Høy tetthet vs. Kontroll -0.234 0.045 4 -5.153 0.007
Lav tetthet vs. Kontroll -0.202 0.044 4 -4.617 0.010
Vier habitat vs. rishei 0.147 0.068 14 2.153 0.049
Snøleie vs. rishei 0.206 0.062 14 3.340 0.005
Gresseng vs. rishei 0.175 0.101 14 1.736 0.105

R. acris Intercept 0.143 0.041 23 3.495 0.002
Høy tetthet vs. Kontroll -0.143 0.057 6 -2.501 0.047
Lav tetthet vs. Kontroll -0.128 0.056 6 -2.265 0.064

Det var mindre beiting ved høy tetthet i 2004 enn i
2003 (dvs. en behandling*år interaksjon). Samme
mønster ble observert for føllblom (Leontodon
autumnalis) og setergråurt (Omalotheca norvegica);
sistnevnte art var noe sjeldnere beitet i lavtetthetsom-
råder i 2004 enn i 2003 (tabell 9, figur 12). Fire arter
ble beitet like mye i 2003 som 2004 (tabell 9). De
beste modeller for engsoleie (Ranunculus acris),
engsyre (Rumex acetosa) og fjelltistel (Saussurea
alpina) inkluderte bare behandling som forklarings-
variabel og med signifikant forskjell bare mellom

kontroll og høy tetthet. For engsoleie (Ranunculus
acris) var det ingen forskjell mellom lav og høy
tetthet (l.s. estimat = 0.086, T = 1.657, P = 0.149),
men det var forskjell mellom lav og høy tetthet for
engsyre (Rumex acetosa, l.s. estimat = 0.171,
T = 2.736, P = 0.041) og fjelltistel (Saussurea alpina,
l.s. estimat = 0.258, T = 3.644, P = 0.015). Beiting på
perlevintergrønn (Pyrola minor) skjedde bare ved
høy tetthet og økte med økende kalsiumnivåer i jorda
i høytetthetshegn (tabell 9, r2 = 0.552). Effekten av
kalsium skyldtes effekten fra en enkelt observasjon



(Ca nivå 247.0 mg/100g og sterkt beitet). Beite-
trykket på gullris (Solidago virgaurea) var avhengig
av både beitenivå (figur 12), år og høyde over havet,
og interaksjonene mellom behandling og år og
behandling og høyde over havet (tabell 9). Beite-
trykket var høyere i høy tetthetshegn enn i kontroll
(tabell 9), men ikke signifikant høyere enn i lav tett-
hetshegn (l.s. estimat = 7.841, df = 5, T = 0.592,
P = 0.579). Beitetrykket ved høy tetthet var lavere i
2004 enn i 2003, og sank med økende høyde over
havet.

5.3.2 Beitetrykk – totalt
De mest beitede urtene var gullris (lav tetthet: 34.0%,
høy tetthet: 60.1%), setergråurt (lav tetthet: 26.0%,
høy tetthet: 39.1%), engsyre (lav tetthet: 6.3%, høy
tetthet: 22.2%) og fjelltistel (lav tetthet: 6.5%, høy
tetthet: 31.3%). Beitetrykket totalt ved høy tetthet var
derfor 37.8% når bare de fire mest foretrukne urte-
artene ble inkludert (fjellsveve Hieracium alpinum,
fjelltistel, gullris og setergråurt), men falt til 17.6%
når alle 17 arter var inkludert. Tallene for lav tetthet
var hhv. 19.8% (4 arter) og 7.5% (17 arter, figur 13). 

5.3.3 Plantehøyde
Hele 12 arter var signifikant lavere i 2004 enn i 2003,
og dette er flere enn forventet ut fra tilfeldigheter 
(P < 0.0001; binomisk test). Plantehøyde var påvirket
av beitenivå for bare to arter. For setergråurt økte
plantehøyde fra kontroller via lav til høy tetthet
(tabell 9; høy mot lav: l.s. estimat = -0.157,
T = -4.452, P = 0.011). Det var imidlertid også en
effekt av år (lavere i 2004 enn i 2003) og også inter-
aksjon mellom år og behandling (figur 12). Plante-
høyde sank dessuten med både høyde over havet og
pH. Plantehøyde for gullris var lavere i hegn med høy
tetthet av sau enn i kontroller (tabell 9) og i hegn med
lav tetthet (l.s. estimat = -0.216, T = -3.251,
P = 0.023). Det var interaksjon mellom behandling
og år; plantehøyde var lavere i lavtetthetsområder i
2004 (figur 12). 

5.3.4 Blomstringsfrekvens
Blomstringsfrekvens av føllblom (Leontodon
autumnalis) var lavere ved høy og lav tetthet enn i
kontroller uten sau. Det var imidlertid interaksjon
mellom behandling og år; blomstring var sjeldnere i
2004 enn i 2003 i kontrollområdene, men mer vanlig
i områder med sau (tabell 2c). Sauetetthet var eneste
variabel som forklarte variasjon i blomstring hos
engsoleie (R. acris) (tabell 9). Blomstringsfrekvens

var nesten null der sau var tilstede, men det var ingen
forskjell mellom høy og lav tetthet (l.s. estimat høy
mot lav tetthet = -0.016, df = 6, T = -0.279,
P = 0.789). Setergråurt blomstret ikke i hegn med
høy tetthet, og den blomstret bare i 2 av 8 plott med
lav tetthet i 2004. Blomstringsfrekvensen var høyere i
snøleier og i vierbusk-habitat enn i rishei-habitat.

5.4 Diskusjon og konklusjon
Målet om å finne gode indikatorer på beitetrykk fra
ulike arter og trekk på urter ble bare delvis oppfylt.
Bruken av plantehøyde som et generelt mål på beite-
trykk er vanskelig pga. stor mellomårs-variasjon
(klima) for dette trekket. Av de 17 artene var 12
lavere den kalde og tørre sommeren 2004 sammen-
liknet med den varmere og våtere 2003. Imidlertid
var det to arter (setergråurt og gullris) som begge
viste en effekt av beitenivå der mellomårs-
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Figur 12. Plantehøyde (    ) og beitetrykk (    ) for a)
setergråurt og b) gullris i områder med ingen, lav
tetthet og høy tetthet av sau, i 2003 (fylte symboler)
og 2004 (åpne symboler). 



variasjonen var mindre enn effekten av beitenivå. I en
annen undersøkelse av en urteart (Trillium grandi-
florum), var årlig variasjon i stengelhøyde relativt
liten sammenliknet med effekten av beiting av hvit-
halehjort (Odocoileus virginianus) på dette trekket
(Anderson 1994). Det kan derfor være at selv om
variasjonen mellom år er stor på mange arter, så kan
likevel arter foretrukket av sau være egnet for å
indikere beitetrykk. Både setergråurt og gullris er
derfor aktuelle for videre overvåking av beitetrykk av
sau i norske høyfjell. Plantehøyde viser en gradvis
nedgang med økende beitetrykk.  

Beitetrykket på engsyre og fjelltistel økte trinnvis,
ikke gradvis, fra kontroll/lav til høy tetthet av sau.
Dette kan derfor brukes som et mål for å skille et lavt
beitetrykk fra et høyt, men det kan ikke skille mellom
ubeitete områder og områder med lavt beitetrykk.
Det samme gjelder for perlevintergrønn, men her var
det også en effekt av kalsiumnivå (Ca) i jorda. Perle-
vintergrønn er derfor mindre egnet, siden vi kan få
uønsket variasjon avhengig av næringsforhold. 

Blomstringsfrekvens er ofte regnet som en indeks
som responderer fort på beiting (Anderson 1994;
Augustine & Frelich 1998), og vi fant da også en
kraftig effekt selv ved lav tetthet av sau. Frekvens av
blomster på både engsoleie og setergråurt var nær
null både ved lav og høy tetthet av sau. Imidlertid
varierte blomstringsfrekvensen av setergråurt mye
med vegetasjonstype, og dette gjør den mindre egnet
som indikator på beitetrykk. 

Tettheter av sau er data som er lett tilgjengelig for
norske beiteområder gjennom NIJOS. Vårt studium i
Hol dekker vanlige tettheter av sau på beite (25 vs.
80 sau per km2). Området i Hol er representativt for
store fjellområder i sørlige deler av Norge, med det
som kan anses å være en ganske gjennomsnittlig
kvalitet for sauen (~10 % eng; Rekdal 2001b). Hva
tilsvarer så disse tetthetene i beitetrykk med denne
tilgangen på engareal? I en bred gjennomgang anser
man av lavt beitetrykk er rundt 32%, moderat beite-
trykk 43% og hardt beitetrykk 57% utnyttelse av de
viktigste beiteplantene (Holechek et al. 1999). Vi har

29

Gunnar Austrheim og Marianne Evju ved en av de 180 fastrutene i Hol. Vegetasjonen er langt mer artsfattig og sparsom i
de høyereliggende områdene som på bildet enn lenger ned i høydegradienten (foto Atle Mysterud).
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i vår undersøkelse vist at antall arter man måler på i
stor grad vil påvirke estimatet (figur 13). Siden urter
utgjør 20-30% av dietten til sauen i Hol (kap. 7),
mens gressarter utgjør 50-60%, er det mulig, men
ikke sikkert, at vi underestimerer beitetrykket noe
ved å se kun på urtene. Tilgjengligheten av arter vil
også avgjøre om dette er tilfelle. Grunnen til at vi
ikke ser på gressarter er rett og slett at det er
vanskelig å måle beitetrykk, siden gresset ofte rykkes
opp ved basis. Det er derfor vanskelig å se at det
faktisk er beitet på gress. Summen er uansett at vi
kommer nokså nær middels og lavt beitetrykk med
hhv. 80 og 25 sau per km2 (figur 13), og det stemmer
veldig bra med den vurderingen som Yngve Rekdal

fra NIJOS gjorde basert på vegetasjonskarter i
forkant av studiet (Rekdal 2001b).

Det er ikke sikkert at våre resultater er overførbare 
til andre områder. I Setesdal-Vesthei for eksempel, er
det få urter som er vanlige, og bare 2 av 8 arter med
beiteeffekter er tilstede i Setesdal (Austrheim et al.
2005a). Selv samme art kan vise ulik respons på
beiting i to ulike økosystem (Vesk & Westoby 2002),
og andre studier har vist at enkle mål på trekk ikke
alltid er konsistente mellom ulike økosystemer
avhengig av klima og vegetasjonsstruktur samt
beitehistorikk (Vesk et al. 2004).

Figur 13. Beitetrykk, målt som andel beitet av viktige beiteplanter ved lav (    ) og høy (    ) tetthet av sau og
med et økende antall planter av synkende grad av seleksjon. I a) og b) er alle 17 arter inkludert, mens in c) og
d) er bare de åtte artene med signifikant beiteeffekt inkludert.
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6 Økologiske effekter av 
sauebeiting i Setesdal-Vesthei

Gunnar Austrheim, Atle Mysterud, Kristian Hassel,
Marianne Evju og Rune Økland

Beite er en kompleks økologisk prosess, og effekten
av beite på vegetasjonen er avhengig av faktorer slik
som miljø (evolusjonær historie, klima og produkt-
ivitet), egenskaper ved beitedyrene (type beitedyr og
beiteintensitet) i tillegg til studiets skala (Milchunas
& Lauenroth 1993; Jefferies et al. 1994; Augustine &
McNaughton 1998; Mulder 1999; Austrheim &
Eriksson 2001). I arktiske og alpine system med en
lang evolusjonær beitehistorie (Oksanen et al. 1995;
Oksanen & Virtanen 1995; Körner 2002), er arts-
poolen dominert av beitetolerante graminoider og
resistente dvergbusker og moser (Oksanen 1990;
Olofsson et al. 2001). Konkurransen mellom arter og
deres relative evne til å motstå eller tolerere beite er
avhengig både av klimatiske faktorer og produkt-
ivitet. For eksempel favoriserer beite graminoider i
forhold til dvergbusker i oseaniske miljø, mens
dvergbusker konkurrerer sterkere i mer kontinental
tundravegetasjon (Oksanen & Virtanen 1995;
Olofsson et al. 2001). Graminoider responderer også
raskt til næringstilførsel (Grellmann 2002; Nilsson et
al. 2002), og både møkk fra beitedyr samt økt
nitrogentilgjengelighet forårsaket av beite er blitt
funnet å øke graminoider samt redusere mose-
abundanser (Olofsson et al. 2001; Stark et al. 2002). 

Tamrein, villrein og sau er de dominerende store
beitedyr i Skandinavisk alpin tundra i dag som de har
vært siden forhistorisk tid (Austrheim & Eriksson
2001). I tillegg kan effekten av smågnagere på
tundravegetasjon være sterk og til og med overgå
effekten av reinsdyr i Nord-Skandinavia selv i år med
moderate smågnagertettheter (Olofsson et al. 2004).
Graminoider og urter utgjør hoveddelen av dietten til
reinsdyr og sau (Mysterud 2000), samt smågnagere
som lemen (Batzli 1993) og markmus (Hansson
1983; Henttonen & Hansson 1984), men vi har i dag
veldig begrenset kunnskap om redusert beiting av
store beitedyr kompenseres av økende grad av 
smågnagerbeite eller motsatt. 

Basert på det 5-årige utestengelses-eksperimentet i
Setesdal Vesthei (kap. 2.2), undersøker vi her
effekten av sau på både karplanter og moser i et
lavproduktivt oseanisk miljø, samt undersøker

spørsmålet om kompensatorisk eller additiv beite av
store og små beitedyr (Austrheim et al. 2005c).
Området har en forhistorisk tradisjon for bruk av
utmark til sauebeite, og planter med en høy toleranse
(graminoider) og resistens (dvergbusker) til beite
dominerer artspoolen sammen med moser. To
deskriptive studier som ble gjort før beitebehand-
lingen viste en generell mangel på plante-miljø
interaksjoner (Austrheim et al. 2005a; Austrheim et
al. 2005b, kap. 3). Resultatene tyder på at sterkt
miljømessig stress utligner betydningen av miljø-
messig heterogenitet som den viktigste bestemmende
faktoren for vegetasjonens sammensetning, noe som
favoriserer beitetolerante og langlivede planter med
vegetativ reproduksjon. 

En analytisk stimodell for de viktigste korttids,
plante-beitedyr-interaksjonene er presentert i figur
14. Følgende suksesjonsprosesser er predikert som en
effekt av at beitedyr stenges ute:

H1 Blant karplanter er graminoider forventet å gå
tilbake som en følge av redusert etablering i tettere
mosetepper (Virtanen et al. 1997a). Vi forventer
videre at artsresponsen varierer avhengig av livs-
historiestrategi. Sterkt prefererte fôrplanter med en
høy grad av vegetativ formering slik som smyle er
forventet å øke i områder med redusert beite (H1A),
mens planter som er resistente til beite (for eksempel
finnskjegg) er forventet å gå tilbake (H1B) på grunn av
konkurranse (Pakeman 2004). Siden området er
eksponert for et langtids beitepress, forventer vi en
positiv effekt av å stenge ute sau på den totale fôr-
verdien (plantenes grad av selektering multiplisert
med abundanse). Selekterte beiteplanter med en

Figur 14. Stianalytisk modell som viser de predi-
kerte sau-plante interaksjonene i Setesdal Vesthei.
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sterkere avhengighet av seksuell reproduksjon slik
som urter (f. eks. fjellsveve og gullris) er ikke
forventet å være i stand til en rask positiv respons
pga. en sterk begrensning både i sikre etablerings-
nisjer samt frø (Austrheim et al. 2005a). 

H2 Sterkt beite reduserer dominerende moser og lav i
både oseaniske og kontinentale områder, slik at
resistente moser innen bjørnemosefamilien 
(Polytrichaceae) og sigdmoseslekten (Dicranum
spp.) favoriseres (Helle & Aspi 1983; Väre et al.
1996; Virtanen 2000; Olofsson et al. 2004). Mose-
abundanser er generelt forventet å øke som et resultat
av redusert tråkk (Jónsdóttir 1991; Van der Wal et al.
2001; Van der Wal & Brooker 2004), spesielt i et
oseanisk miljø der jordfuktighet ikke er begrensende
(Økland 1997). Likevel, effekten av sauebeite på
både karplanter og moser og konkurranseinter-
aksjonen mellom grupper av planter er forventet å
være sterkt avhengig av hvordan smågnager-
samfunnet responderer til redusert sauebeite. 

To alternative prediksjoner for effekten av sauebeite
på smågnagere kan framsettes: H3A Hvis det er
konkurranse mellom sau og smågnagere (og beite-
dyrtettheten er høy i forhold til ressursnivået, Steen
et al. 2005, kap. 8), er smågnagerbeite forventet å
være kompensatorisk (beitedyrene påvirker i motsatt
retning). Vi forventer dermed økt beiting av små-
gnagere innenfor uthengningene. H3B Hvis sauebeite
virker gunstig på smågnagerbestander (som kan
forventes ved lave sauetettheter, Steen et al. 2005),
vil ekskludering av sau redusere smågnagerbeite.
Beiteeffekten av et beitedyrsamfunn er dermed
forventet å være ulik avhengig av om konkurranse
eller beiteforbedring er den viktigste mekanismen for
strukturering. I følge H3A er smågnagere forventet å
utligne mulige uthegningseffekter, mens H3B gir
additive beiteffekter (beitedyrene påvirker i samme
retning, Ritchie & Olff 1999), og vil dermed øke
konkurransefordelen graminoider har på bekostning
av dvergbusker og moser. 

6.1 Gjennomføring og statistiske analyser
Vi har allerede i kap. 2.2 gitt en oversikt over den
eksperimentelle designen i Setesdal, og det er
registreringer fra de 200 fastrutene som danner
grunnlaget for dette arbeidet.

Vi undersøkte effekter av behandling (kategorisk
variabel, utgjerding av sau), smågnagerbeite

(kontinuerlig) og mulige interaksjoner på både 
univariate [planteabundanser, karplantehøyde og -
dekning, mosedekning, prosent bar jord, finnskjegg
(biomasse og strø) dekning og fôrverdi] og 
multivariate (artsabundanse-matriser) respons-
variabler ved bruk av relativ endring over tid 
[ln (Nyear2+1)/(Nyear1+1)]. Sauebeite er antatt å være lik
mellom områder, og gjennomsnittlig sauetetthet på
stor skala (1.27 ± 0.04 SE), som er den relevante
skala for å evaluere preeksperimentelt beitetrykk,
varierte like mye mellom år som mellom områder
(ANOVA: F = 2.67, P = 0.031 og F = 2.54,
P = 0.007, respektivt). 

For både univariate og multivariate modeller, er det
brukt en kovarianse tilnærming der alle hovedeffekter
og alle mulige toveis interaksjoner ble inkludert i
utgangsmodellen som er definert av stimodellen
(figur 14). For moseresponsene (artsgruppe eller
enkeltarter), ble sauebeite, smågnagerbeite og
karplantehøyde og dekning brukt som prediktor-
variable, mens kryptogamdekke uttrykker effekten av
moser i tillegg til sau- og smågnagereffekt når
karplanteresponser ble analysert. For alle univariate
responser ble lineære ”mixed” effekt modeller
(LME) brukt med område som en tilfeldig variabel
for å ta hensyn til at rutene er avhengig av område.
Unntak er gjort for modeller som ikke konvergerer
ved bruk av den iterative begrensende maksimal
sannsynlighetsmetode (REML) der område var en
fiksert faktor i ANOVA. 

Utvelgelse av modeller ved bruk av AIC kriteriet ble
brukt i lineære modeller siden AIC ikke har noen
betydning i LME med bruk av REML (Crawley
2003). Bare den beste modellen vurdert fra AIC ble
inkludert i LME. Problemet med et stort antall nuller
i planteabundanse-datamatriser ble minimert
gjennom å ekskludere alle sjeldne arter (forekom i <
5 ruter) før analysen, slik at antall gjenværende arter
var 15 moser, 13 graminoider, 11 urter og 8 ved-
vekster. I tillegg ble nært beslekta arter aggregert for
å øke abundansen til taxa med funksjonelt like livs-
historier (Austrheim et al. 2005b), og for å unngå
effekter av mulig feilbestemming når vi sammen-
liknet moseabundanser i 2000 og 2004. Polytrichum
coll. inkluderer Polytrichum commune, Polytrichas-
trum formosum, P. longisetum og P. alpinum.
Plagiothecium coll. inkluderer P. nemorale,
P. denticulatum, og P. laetum. Brachythecium coll.
inkluderer B. reflexum, B. salebrosum og B. starkei.
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Vi ekskluderte ikke ruter uten forekomst i 2000 og
2004 siden fravær av arter kan være en behandlings-
effekt spesielt for dynamiske mosepopulasjoner.
Forskjeller i moseartsrikhet ble bare analysert
mellom beitebehandlinger innen år, og basert på
enkeltartstaxa registrert ved hvert tidspunkt. 

Effekten av beitedyr på den relative endringen i
multivariate responser (karplanter og moser) og
interaksjoner mellom spesifikke plantegrupper og
beitedyr ble undersøkt ved bruk av to alternative
lineære, multivariate tilnærminger. Først ble det brukt
en tvunget ordinasjonsteknikk, Redundancy Analyses
(RDA; Rao 1964), for å undersøke den direkte
relasjonen mellom multivariate responsvariable (alle
karplanter og moser) og begge beitedyrene.
Mosedekke og karplantehøyde ble inkludert som
forklaringsvariabler i modeller med karplanter og
moser som responser respektivt. I tillegg undersøkte
vi for andre vegetasjon-beitedyr relasjoner ved bruk
av alle mulige undergrupper av planter (alle planter,
graminoider, vedvekster og urter). Forover seleksjon
med statistisk testing vha. uavgrensede Monte Carlo
permutasjonstester (499 permutasjoner) ble brukt i
første omgang til å bestemme bidraget av hver
variabel. Det unike bidraget ble funnet gjennom å
spesifisere andre relevante kovariabler i partiell RDA
(effekten av kovariabler på modellen ble da fjernet).
En variasjonsoppdelingstilnærming med partiell
RDA (Borcard et al. 1992; Økland & Eilertsen 1994;
Økland 2003) ble brukt for å beregne variasjon som
var delt mellom variabler. Variasjonskomponentene
er gitt som den relative variasjon forklart istedenfor
den absolutte andelen av variasjon forklart (delt på
total variasjon) i samsvar med Økland (1999). En
Principal Component Analysis (PCA) ble brukt til å
redusere antallet responsvariabler innen graminoider,
moser, vedvekster og urter. For hvert sett av respons-
variabler ble det testet for den relative effekten av
alle mulige kovariabler i LME. Tre komponent
responsvariabler ble brukt for hver artsgruppe. For å
teste graminoidresponser for eksempel, ble små-
gnagerbeite, sauebeite og kryptogamdekke inkludert
som kovariabler. Typiske myrarter ble ekskludert fra
matrisen som ble brukt i RDA og PCA fordi våte
habitater vanligvis blir unngått av sauen (kap. 7).
Arter som ikke inngikk var mosene Sphagnum spp.,
Aulacomnium palustre, Mylia anomala, M. taylorii,
Ontodoschisma denudatum og Polytrichum strictum,
samt graminoidene Eriophorum vaginatum og E.
angustifolium. Både RDA og PCA er basert på en

korrelasjonsmatrise siden ruteverdiene ble videre
brukt i lineære modeller (Quinn & Keough 2002).
Ikke-lineære responser i de multivariate modellene er
ikke sannsynlig fordi gradientlengden var < 1.5 S.D.
enheter for alle akser (Økland 1990).

Alle data ble ln-transformert før analyse med unntak
av frekvensdataene (planteabundanse og vegetasjons-
dekke) som ble arcsin transformert for å stabilisere
variansen. Alle analysene ble utført i S-Plus vs. 6.2
(Crawley 2003), med unntak av RDA-analysene som
ble utført i CANOCO 4.5 (Ter Braak & Smilauer
2002).

6.2 Resultater
En oversikt over de vanligste artene av karplanter og
moser er gitt i tabell 10, mens en oversikt over
forskjeller i sentrale parametre i beitede og ikke
beitede felter er gitt i tabell 11.

6.2.1 Vegetasjons-samfunnets respons på beiting
Både sau og smågnagere hadde signifikante unike
effekter på den relative endringen i vegetasjonen
(inkludert både karplanter og moser) fra 2000 til
2004 (tabell 12). En oppdeling av vegetasjonsdataene
i ulike vekstformgrupper (jfr. figur 14) viste ingen
effekter av sauebeite på endringer i graminoid-
abundanse som prediktert i H1, mens mosene hadde
en respons i samsvar med H2. I tillegg til sauebeite
var smågnagerbeite og endringer i karplantehøyde
begge signifikante variabler i en modell med mose-
endringer som respons. Sauebeite alene forklarte
42% av variasjonen og var den eneste variabelen med
et signifikant unikt bidrag til modellen (tabell 12).
Endringer i frekvensen til vedvekster, urter eller alle
karplanter som egen gruppe, kunne ikke forklares av
sauebeite, smågnagerbeite eller mosedekke. 

De ovenforstående resultatene i RDA ble i hovedsak
støttet av PCA. Signifikante effekter av sauebeite på
moser ble funnet for PCA-akse 1 og 4 (T = 1.99,
P = 0.048 og T = 2.09, P = 0.037, respektivt), mens
smågnagere hadde effekt på akse 2 (T = 2.23, P =
0.027). Verken sau eller smågnagere hadde en signifi-
kant effekt på graminoider, vedvekster eller urter. PCA-
akser 1–4 forklarte 39% og 44% av den totale varia-
sjonen for moser og graminoider, mens vedvekster og
urteaksene 1–4 bare forklarte 25%. Ingen akse var
signifikant relatert til sauebeite eller smågnagerbeite i
PCA med alle plantetaxa (47) inkludert, men bare 17%
av den totale variasjonen ble forklart med akse 1–4. 
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Tabell 10. Rangering av abundansen (gjennomsnittlig abundanse for alle ruter) for de vanligste karplantene
og mosene. Abundanse verdier er basert på data fra alle 200 ruter i år 2000. Seleksjonsverdier angir sauens
beitepreferanser (data fra Kausrud et al. 2005).

Karplanter Gjennomsnittlig Seleksjons Gjennomsnittlig
abundanse verdier Moser abundanse 

Vaccinium myrtillus 78.9 0.3 Dicranum scoparium 36.8
Deschampsia flexuosa 74.2 3.0 Barbilophozia floerkei 35.6
Nardus stricta 69.9 0.5 Polytrichum coll. 35.1
Empetrum sp. 35.4 0 Barbilophozia lycopodioides 25.6
Vaccinium uliginosum 30.3 0.2 Pleurozium schreberi 24.9
Trientalis europaea 24.3 0 Sphagnum girgensohnii 7.6
Vaccinium vitis-idaea 21.4 0 Brachythecium coll. 6.6
Carex bigelowii 19.7 2.0 Rhytidiadelphus squarrosus 5.1
Anthoxanthum odoratum 19.4 2.2 Sphagnum capillifolium 4.6
Carex brunnescens 18.8 2.0 Pohlia nutans 3.8
Andromeda polifolia 17.2 0 Polytrichum strictum 3.6
Molinia caerula 8.1 0.6 Plagiothecium coll. 3.6
Rubus chamaemorus 7.3 0 Sphagnum russowii 2.8
Juncus filiformis 7.3 0.4 Ptilidium ciliare 2.7
Viola palustris 7.1 2.0 Sphagnum compactum 2.1
Agrostis capillaris 6.6 1.3 Dicranum fuscescens 2.0
Trichophorum cespitosum 5.3 0.4 Polytrichum juniperinum 1.8

Tabell 11. Gjennomsnitt (±SE) for viktige vegetasjonsparametere i beitede og ubeitede habitater i 2000, 2002
og 2004. Statistisk testing av beiteeffekter refererer til endringer over år for variablene [ln (N2000+1)/(N2004+1)].
* P < 0.05, ** P < 0.01, *** P < 0.001. Se teksten for detaljer.

2000 2002 2004 Effekten av beitedyr

Sau*
Små- Små-

Variabler Beitet Ubeitet Beitet Ubeitet Beitet Ubeitet Sau gnagere gnagere

Karplantehøyde 14.04 13.75 14.38 15.85 15.96 17.5 * *** ns
± 0.50 ±0.56 ±0.48 ±0.52 ±0.46 ±0.5

Karplantedekning 72.10 74.15 71.13 74.10 69.70 72.85 ns *** ns
±1.23 ±1.35 ±1.43 ±1.31 ±1.36 ±1.28 

Kryptogamdekning 27.80 34.80 27.20 33.62 ns *** ns
±2.10 ±1.99 ±2.29 ±2.30 

Bar jord 17.55 15.92 20.43 16.10 ns *** ns
±1.11 ±1.29 ±1.89 ±1.51

Finnskjegg dekning 32.35 35.81 33.47 36.30 31.07 32.27 ns * ns
±2.46 ±2.80 ±2.66 ±2.92 ±2.38 ±2.66

Finnskjegg strø dekning 12.35 14.85 13.05 16.28 16.12 17.43 ns ns ns
±1.14 ±1.39 ±1.22 ±1.50 ±1.24 ±1.45

ln(Fôrverdi indeks) 6.15 5.95 6.16 6.02 6.15 6.05 * * ns
±0.04 ±0.05 ±0.04 ±0.04 ±0.04 ±0.04



Karplantehøyde økte mer i inngjerdede ruter enn i
beitede ruter (T = 2.86, P = 0.005), mens kryptogam-
dekket (T = –0.33, P = 0.739) og karplantedekket 
(T = 0.64, P = 0.522) ikke ble påvirket. Smågnagerne
hadde en sterk signifikant negativ effekt på karplante-
høyde (FLH; T = –4.85, P < 0.001), karplantedekke
(FLC, T = –7.51, P < 0.001) og kryptogamdekke 
(T = –3.98, P < 0.001) og førte til en økning i
andelen bar jord (T = 6.53, P < 0.001) fra 2000 til
2004. Fôrverdiindeksen økte kontinuerlig over tid i
innhegningene, og endringer i relativ fôrverdi var
positivt relatert til inngjerdingsbehandlingen 

(T = 2.14, P = 0.034) og negativt relatert til små-
gnagerbeite (T = 2.13, P = 0.03). Antallet karplante-
arter (gjennomsnittlig 8.53 ± 0.17 SE i 2004) var
ikke påvirket av å gjerde ut sau over tid. Antallet
mosearter (gjennomsnitt 5.92 ± 0.16 SE) var
signifikant høyere på ubeitede (gjennomsnitt 
6.30 ± 0.22 SE) sammenliknet med beitede områder
(gjennomsnitt 5.53 ± 0.23 SE) i 2004, men en
liknende forskjell ble funnet i 2000 (gjennomsnitt
5.66 ± 0.20 SE og 5.06 ± 0.19 SE respektivt). 

6.2.2 Plantearters respons på beiting
Som predikert fra H1A, smyle (figur 15) var den eneste
karplantearten som økte over tid som en respons til
utestenging av sau (T = 2.84, P = 0.006). I kontrast til
H1B, gikk to av de mest vanlige graminoidene, finn-
skjegg og seterstarr (Carex brunnescens), tilbake
uavhengig av beite (T = –2.64, P = 0.009 og 
T = –3.18, P = 0.002 respektivt). Noen trender var
tydelige for andre arter, og endringer for de 12 mest
vanlige artene er vist i figur 15. Finnskjegg var den
eneste karplanten med en signifikant respons til
smågnagere som førte til en sterk reduksjon i
karplantedekket fra 2002 til 2004 (ANOVA med
område inkludert som en fiksert faktor; F = 21.29,
P < 0.001). Andelen strø (død finnskjegg) økte over
tid uavhengig av sauebeitebehandling (T = 2.50,
P = 0.013). Endringer i kryptogamdekke hadde ingen
effekter på noen karplante. 

Mange moser responderte signifikant til ekskludering
av sau i samsvar med H2 (tabell 13). Plagiothecium
coll. og Brachythecium coll. gikk tilbake i innheg-
ninger, mens Polytrichum coll. økte med sauebeite.
Barbilophozia floerkei gikk tilbake med sauebeite, og
Barbilophozia lycopodioides gikk tilbake med små-
gnagerbeite bare i ruter som var beitet av sau.
Straminergon stramineuma, Pohlia nutansb og
Cephalozia bicuspidatac økte med redusert beite (a:
sau og smågnagere, b: sau og smågnagere og c. sau,
smågnagere, sau*smågnagere respektivt). Endringer i
karplantehøyde eller -dekning hadde ingen effekt på
enkeltarter av mose. 

6.2.3 Beitemønster
Vi fant en signifikant positiv interaksjon mellom
beite av sau og smågnagere (T = 2.32, P = 0.021),
som tyder på at disse har additive effekter på planter
(cf. H3B). Sauebeiteintensitet, dvs. gjennomsnittlig
mengde sauemøkk på beita kontroller (på en liten

Tabell 12. Variasjonsoppdeling av de relative
endringer i vegetasjonen for (A) alle karplanter (46
taxa) og (B) moser (15 taxa). Bare forklaringsvari-
abler med en signifikant variasjon ble inkludert. For
(A) S | R angir variasjonen forklart av sau (S) ikke
delt med smågnagere (R), R| S angir variasjonen
forklart av R ikke delt med S, S ∩ R angir delt
variasjon, S U R angir total variasjon. For (B) S | R U
FLH angir variasjon forklart av sau (S) ikke delt av
smågnagere (R) og karplantehøyde (FLH), R| S U
FLH angir variasjon forklart av R ikke delt av S og
FLH, FLH | S U R angir variasjon foklart av FLH
ikke delt av S og R, S ∩ R| FLH angir delt variasjon
mellom R og S ikke delt av FLH, S ∩ FLH | R angir
delt variasjon mellom S og FLH ikke delt av R,
R ∩ FLH | S angir delt variasjon mellom R og FLH
ikke delt av S, S ∩ R ∩ FLH angir delt variasjon
mellom S, R og FLH, S U R U FLH angir total
variasjon. Test statistikk refererer seg til en Monte
Carlo permutasjonstest med 499 permuteringer.

Variasjons- Variasjon Relativ F P
komponenter forklart variasjon 

forklart

A
S | R 0.010 53 2.045 0.002
R | S 0.008 42 1.573 0.044
S ∩ R 0.001 5
S U R 0.019 100 1.875 0.002

B
S | R U FLH 0.014 42 2.756 0.002
R | S U FLH 0.008 24 1.649 0.086
FLH | S U R 0.008 24 1.540 0.090
S ∩ R | FLH 0 0
S ∩ FLH | R 0 0
R ∩ FLH | S 0.001 3
S ∩ R ∩ FLH 0.002 6
S U R U FLH 0.033 100 2.207 0.004
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skala; 1.274 ± 0.045), varierte mellom år (F = 3.10,
P = 0.015) og områder (F = 5.89, P < 0.001), men var
ikke relatert til finnskjegg (dekning eller abundanse)
eller fôrverdiindeks. Smågnageraktivitet (reder,
tunneler eller møkk) ble registrert i så mye som 70%
av alle ruter i 2004: 76% i sauebeita ruter (gjennom-
snittlig 4.75 subruter per rute) og 64% av ubeita
(gjennomsnittlig 3.39 subruter per rute). Små-
gnagerbeite var positivt relatert til fôrverdiindeks i
2002 (T = 3.92, P < 0.001), men det ble ikke funnet
noen sammenheng med finnskjegg (abundanse og
dekning).

6.3 Diskusjon og konklusjon
Empiriske resultater som viser planteøkologiske
effekter i uthegningseksperimenter i arktiske og
alpine habitat er tvetydige, og effektene synes å være
avhengige av økosystem så vel som beitedyr
(Oksanen & Moen 1994; Austrheim & Eriksson
2001; Olofsson et al. 2004). Denne 5-årige utheg-
ningen av sau fra et graminoiddominert alpint habitat
med hardt beite over lang tid hadde klar innvirkning
på vegetasjonen, selv om effektene varierte mellom
planters vekstformgrupper. Karplantehøyden økte,
men bare smyle økte sin abundanse innenfor utheg-
ningene. Det var ikke noe belegg for sauebeite-
effekter eller konkurranseeffekter fra mose på
graminoid-vegetasjonen generelt. Abundansene til
moseartene både minket og økte innenfor innheg-
ningene, men mosedekket eller moseartsrikdommen
økte som forventet.  Smågangerbeitet minsket
karplantehøyden, karplante- og mosedekket, og

reduserte abundanse og dekning av finnskjegg. Noe
overraskende fant vi at utestengning av sau minsket
mengden av smågnagerbeite, noe som tyder på en
additiv effekt av sauer og smågnagere på planter. 

Mosevegetasjon synes å være spesielt dynamisk som
en respons på opphør av beite i arktiske og alpine
habitat. Moser økte både i et høyarktisk, oseanisk
habitat når reinsdyr ble ekskludert (Van der Wal &
Brooker 2004) og i et oseanisk til subkontinentalt
område når reinsdyr og smågnagere ble ekskludert
(Olofsson et al. 2004). Utestengning av reinsdyr og
smågnagere ga også en forbigående økning av moser
som suksessivt ble overvokst av graminoider
(kontinentale snøleier: Virtanen et al. 1997a; Virtanen
2000). Vårt uthegningseksperiment bekrefter mose-
samfunnenes dynamiske natur etter opphør av beite,
og fire ulike mekanismer kan være involvert:
utestengning av sau (1) gir en reduksjon av typisk
forstyrrelsesbetingede pleurocarpe arter slik som
Brachythecium coll. (B. reflexum hovedsakelig) og
Plagithecium coll.; og (2) øker abundansen for kort-
livede kolonister slik som Pohlia nutans og
Cephalozia bicuspidata. Videre, (3) sauebeite
favoriserer beiteresistente Polytrichum coll. (Helle &
Aspi 1983; Väre et al. 1996; Virtanen 2000; Olofsson
et al. 2004); og (4) beitedyrene gir en nedgang i
abundansen for levermoser slik som Barbilophozia
lycopodioides (sau og smågnager) og B. floerkei
(sau), som har sin største utbredelse i boreale skog-
system. Andre typiske skogsmoser (Pleurozium
schreberi and Ptilidium ciliare) synes også å øke i

Tabell 13. Lineære ”mixed” modeller (LME) av effekten å ekskludere sau og smågnagerbeite på den relative
endringen i moseabundanser. De korresponderende endringene for beita og ubeita ruter er vist i figur 15. 

Arter Variabler Verdi SE df T P

Brachythecium coll. Sau 0.42 0.20 189 2.16 0.032
Plagiothecium coll. Sau 0.28 0.14 189 2.07 0.040
Polytrichum coll. Sau 0.24 0.12 189 2.04 0.042
Pohlia nutans Smågnagere -0.69 0.29 188 -2.34 0.020

Sau -0.32 0.19 188 -1.68 0.094
Straminergon straminum Sau -0.33 0.13 188 -2.58 0.011

Smågnagere -0.49 0.21 188 -2.34 0.021
Cephalozia bicuspidata Smågnagere -0.73 0.26 187 -2.70 0.008

Sau -0.33 0.15 187 -2.18 0.030
Sau*Smågnagere 0.71 0.35 187 2.02 0.045

Barbilophozia Sau*Smågnagere -0.56 0.28 189 -2.00 0.047
lycopodioides
Barbilophozia floerkei Sau -0.44 0.20 189 -2.18 0.030
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uthegningene (G. Austrheim, ikke publ. data) noe
som forsterker forklaring 4. Den sterke utskiftningen
av mosearter antyder at den forventede økningen i
kryptogamdekke kan være en sekundær effekt;
økningen i mosebiomasse vil først foregå etter
etableringen av mer typiske gjengroingsmoser.
Videre, fraværet av en sterk økning i krypto-
gambiomassen i uthegningene er dermed også mest

sannsynlig en viktig årsak til de moderate effektene
på karplanter etter utestengning av sau. 

Av stor betydning for økosystemets funksjon, og med
mulige trofiske kaskade-effekter er om prefererte
beiteplanter og beiteresistente arter går tilbake eller
øker. En spesielt viktig plante i så henseende er den
sterkt beiteresistente og konkurransekraftige finn-

Figur 15. En oversikt over endringer i frekvens av karplanter i Setesdal Vesthei fra år 2000 til 2004. Merk at
det bare er smyle som endres signifikant som en følge av sauebeiting (se tekst).
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skjegg (Rawes & Welch 1969; Grant et al. 1996b)
som dekket nesten 50% av det totale karplantedekket
i våre studieruter (tabell 10). Vi fant ingen negative
uthegningseffekter på finnskjegg (planteabundanse
og dekke) som forventet på forhånd, og vi foreslår at
komplekse sau-plante-interaksjoner betinget av
smågnagere kan forsinke mulige sauebeiteeffekter på
finnskjegg. Likevel, økningen av en viktig beite-
plante, smyle (kap. 7, Kausrud et al. 2005), i
uthegningene i vårt studieområde samsvarer med
resultatene i skotske studier (Grant et al. 1996a;
Grant et al. 1996b; Hulme et al. 1999; oversikts-
artikkel av Pakeman 2004), og utestengning av sau
ga også en økning i totale fôrverdier. Dette indikerer
at opphør av beite gir en økning i lite tolerante og
beitesensitive planter (dvs. høyt selekterte beite-
planter) i forhold til beiteresistente planter, noe som
kan forventes i tidligere sterkt beitede habitater
(Bråthen & Oksanen 2001). I et kort tidsperspektiv er
dette en utskiftningseffekt fordi karplanteartsrik-
dommen ikke ble påvirket av uthegningen av sau. 

Variable bestandsstørrelser av smågnagere betyr at de
årlige effektene på planter kan variere fra dramatiske
til neglisjerbare, men flere studier indikerer en
signifikant effekt på lang sikt (cf. Moen & Oksanen

1998; Olofsson et al. 2004). Spesielt vinterbeitet kan
være hardt med sterke effekter både på moser og
graminoider, mens effektene av sommerbeite synes å
være små selv i smågnagerår (Andersson & Jonasson
1985; Moen et al. 1993; Hamback & Ekerholm 1997;
Virtanen et al. 1997a; Grellmann 2002). Vinter-
beiteffekter var mest sannsynlig de dominerende
smågnagereffektene også i vårt studium. Smågnagere
ga en signifikant reduksjon av finnskjegg fra 2002 til
2004, og etterlot bare strø i mange ruter. For
graminoider og urter er næringsrike vinterlagrings-
organ (rhizomer) eneste vinterføde av god kvalitet for
smågnagere, og dette reduserer plantens mulighet til
gjenvekst neste vår. Spor etter lagre av løkorganer fra
finnskjegg i smågnageres vinterhabitat (G.
Austrheim, pers. obs.) gjør det sannsynlig at den
svært vanlige finnskjegg med store ”løkorgan” i tette
tuer kan være spesielt sårbar for smågnageres
vinterbeite. Likevel, forekomsten av potensielt
vinterfôr (finnskjegg) kan ikke forklare forskjeller i
smågnagerbeite mellom behandlinger, og vi foreslår
at næringsøkning forårsaket av sauebeitet er hoved-
årsaken til beiteforbedringseffekten fordi smågnagere
foretrekker gjødslede habitat gjennom vinteren
(Grellmann 2002). Sesongmessig variasjon i
smågnagerbeite betyr at sauers effekter på små-
gnagere gjennom sommeren vil skille seg fra vinter-
effekter. Vi fant i Hol konkurranseeffekter på
markmus gjennom sommeren ved høye (80 per km2)
sammenliknet med lave (25 per km2) sauetettheter,
med kontrollene uten sau midt i mellom (kap. 8).
Den relative effekten av sesong på smågnagerbeite og
smågnageres vekstrater er ennå ikke avklart (men se
Hamback & Ekerholm 1997; Hörnfeldt 2004). 

Den planteøkologiske effekten av et saueforbedret
smågnagerbeitepress var forventet å være additiv, og
dette studiet støtter indirekte en sterk diettoverlapp
mellom beitedyr (og dermed additivt beite sensu
Ritchie & Olff 1999) fordi smågnagerbeite økte med
sauens fôrverdiindeks på ruteskala. Både sau og
smågnagere ga en signifikant reduksjon i karplante-
høyde og abundansen til to mosearter (Straminergon
stramineum, Cephalozia bicuspidata), mens
Barbilophozia lycopodioides gikk tilbake med små-
gnagerbeite bare i ruter med sauebeite. Minst to
faktorer kan være mulige forklaringer på mangelen
av sterkere additive effekter på planter. For det første,
det var en sterk effekt av smågnagerbeite på finn-
skjegg, og dermed en kompenserende effekt som
bidrar til å redusere finnskjegg abundanser i

Finnskjeggen er resistent mot sauebeiting, men under-
søkelsene i Setesdal Vesthei har avslørt at smågnagere
beiter rotskuddene (foto Atle Mysterud).
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beitemark med sau, hvor finnskjegg normalt er en
suveren konkurrent. For det andre, flere ruter som ble
beitet av smågangere ble totalt ryddet for biomasse,
og effekter på vegetasjonen er dermed i hovedsak
sekundære; dvs. den forventede konkurransefordelen
for graminoidene vil først oppstå i de etterfølgende år
hvis vekstvevene (meristemene) ikke er ødelagt.  

Vårt 5-årige eksperimentelle studium ble utført i en
sterkt beitet region, og tidligere studier på plante-
abundans-plantetrekk-interaksjoner (Austrheim et al.
2005a; Austrheim et al. 2005b, kap. 3) antyder at
beite har redusert vegetasjonens heterogenitet. Vårt
studium har bekreftet at utestengningen av sau hadde
signifikante effekter på flere vegetasjonsparametre,
gjennom å skape en utskiftning av arter som fremmer
sterkt prefererte beiteplanter (smyle) og gjengroings-
moser, mens andre beitebetingede arter gikk tilbake.
Videre, sterke endringer i vegetasjonen er forventet i
de kommende årene fordi flere av beiteeffektene er

forventet å være sekundære. I et langt tidsperspektiv,
er et graminoiddominert arktisk eller alpint system
forventet å endre seg i retning av moserik tundrahei
(Zimov et al. 1995; Olofsson et al. 2001; Van der Wal
& Brooker 2004), muligens med kolonisering av trær
(bjørk) som i dag har en begrenset utbredelse som
sannsynligvis er et resultat av beite. Tidskalaen for
slike endringer som en respons til beite er hoved-
sakelig ukjent. En positiv sau-smågnager-interaksjon
indikerer at additive effekter kan akselerere
endringen fra steppe til tundra på grunn av en
sekundær reduksjon av smågnagertettheter. Likevel,
sterk forstyrrelse av smågnagere er ikke nødven-
digvis korrelert med smågnageres bestandsvekstrater,
og en positiv interaksjon mellom sau og smågnagere
i løpet av en smågnagertopp sier lite om hvordan sau
vil påvirke smågnagerdynamikken og dermed øko-
systemets funksjon på lang sikt. Videre studier av
både planter og beitedyr er nødvendige for å avdekke
slike langtidsdynamikker og mekanismene bak. 
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7 Sauens beiteøkologi og tilvekst

Atle Mysterud, Kyrre Kausrud, Camilla Iversen,
Kristina Ehrlinger, Yngve Rekdal, Øystein Holand og
Gunnar Austrheim

Sauens beiteøkologi er en viktig «nøkkel» for å forstå
og til å forutsi de effekter sau har på øvrig dyreliv og
vegetasjon. Særlig avgjørende er kunnskaper om
hvordan beitevalget avhenger av bestandstetthet.
Hvis andelen av en gitt beiteplante i dietten øker med
tetthet av sau, vil en økning i antall sau på beite føre
til en mer enn proporsjonalt stor økning i uttaket av
denne planten sett i forhold til antall sau. God
kunnskap om hvordan sauen beiter avhengig av
tetthet og andre faktorer som værforhold (vegeta-
sjonsutvikling) og gjennom en sesong vil øke
forståelsen av sauen som faktor i høyfjellsøko-
systemet. Denne kunnskapen koblet sammen med
vegetasjonskart vil på sikt gjøre det mulig å utvikle
beitemodeller som kan predikere effektene av saue-
beiting på vegetasjonen på en landskapsskala (f. eks.
Armstrong et al. 1997a; Armstrong et al. 1997b).
Mange studier viser at demografien til store beitedyr
endres med økende tetthet (Sæther 1997; Gaillard et
al. 2000), men det er for drøvtyggere gjennomført få
studier av i vilken grad bestandstetthet påvirker beite-
valget (men se Freeland & Choquenot 1990;
Choquenot 1991; Mellado et al. 2003). Tetthets-
avhengighet i beiteprosesser er sannsynligvis særlig
avgjørende (Choquenot 1991), selv om andre faktorer
som territoriell atferd, sosialt stress og økende
forekomst av sykdommer (Joly & Messier 2005) og
parasitter (Stanko et al. 2002) også kan medvirke i
regulering av bestander. 

Sauen er klassifisert som en gressbeiter (Hofmann
1989), selv om den står mellom-beiterne relativt nær.
Sauen har altså en relativt bred diett som også
inkluderer mye urter. En opererer ofte med en
preferanse-rekkefølge på urter>gress>starr/andre
halvgress>lyng/busker/trær (Nedkvitne et al. 1995),
men det er helt klart at mye av valget til sauen skjer
på artsnivå innenfor disse plantegruppene. Sauen
beiter gjerne 7-11 timer per dag, og hviler ofte om
natten (Nedkvitne et al. 1995). Sau på utmarksbeite
har sesongmessige leveområder på ca. 3-25 km2

(Warren & Mysterud 1991; Warren et al. 1993;
Larsen 1997), men få studier er gjennomført i
høyfjellet. Dyr uten erfaring på beite kan ha ekstensiv
arealbruk (Warren & Mysterud 1993). Generelle

beskrivelser av sauens bruk av vegetasjonstyper og
diett foreligger. I Setesdal-Vesthei og Ryfylkeheiene
beitet både rygjasau og spælsau mye i rishei, gress-
snøleie, og mindre i mosesnøleie og gressmyr (Bjåen
1998). Bruken av gressnøleie økte utover i sesongen
for begge raser. Sauene hvilte mest i lavhei og mose-
snøleie, og på snø og ved strender når det var varmt.
Sauen beitet på dagen og lite eller ingenting om
natten. Ett annet studium i Setesdal Vesthei-Ryfylke-
heiene fant at rygjasauen brukte gressnøleie mest
(Bergman 1997). Sauen i Trollheimen beitet mest i
blåbær-blålynghei og musøresnøleier (Melby &
Orvik 1986). Sauen i Knutshø beitet mest i vier-
dvergbjørkhei og i snøleiesamfunn (Gausemel 1988).
Selv om disse studiene også påviser variasjon i
bruken gjennom sesongen, er det forbausende lite
som er gjort for å forklare variasjoner i habitat-
bruken, og ingen studier har knyttet bruken mot
variasjoner mhp. tetthet av sau på beite. Det knytter
seg også stor interesse til å se om eventuelle tetthets-
avhengige endringer i beitemønster påvirker
tilveksten på lammene.

I det videre analyserer vi derfor i detalj hvordan
bestandstetthet og andre relevante faktorer påvirker
sauens beitevalg og bruk av vegetasjonstyper 
(kap. 7.1), høydegradienten (kap. 7.2) samt tilvekst
(kap. 7.3).

7.1 Sauens beitevalg og bruk av vegetasjonstyper
Det er helt avgjørende å skille i ulike skalaer i tid og
rom for å forstå beiteprosesser (Johnson 1980; Senft
et al. 1987). I vårt tilfelle kan man se på dette som et
hierarki fra diettvalg, via valg av ”flekker” innen
vegetasjonstype til valg mellom ulike vegetasjons-
typer. Sau har i tidligere studier vist seg å skille
mellom plantearter, men de responderer også på
hvordan planteartene er fordelt på en større skala
(Edwards et al. 1994). Valg av vegetasjonstyper
innenfor hegn ligger typisk på et nivå der sauen kan
nå dette i løpet av en dag (Tyler & Hargrove 1997),
og i slike tilfeller kan man bruke den såkalte “idell-
fri fordelings-teorien” (IFD; Fretwell & Lucas 1969)
til å forutsi hvordan sauen endrer habitatbruk med
økende tetthet. 

Flere studier har undersøkt om hjortedyr følger forut-
sigelser fra denne teorien, men man har funnet at dyr
har ulik reproduksjon avhengig av habitat (Conradt et
al. 1999; Pettorelli et al. 2001; Pettorelli et al. 2002),
og at tetthetsavhengig habitatvalg derfor ikke jevner
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ut “fitness”. Andre studier har ikke funnet brudd på
IFD (rådyr: Wahlström & Kjellander 1995; grå
kenguru Macropus giganteus: Ramp & Coulson
2002). Hvithalehjort (Odocoileus virginianus) fulgte
ikke IFD i et eksperiment med to nivåer av ressurser
(Kohlmann & Risenhoover 1997). Bare noen få
studier, og ingen fullt eksperimentelle, har vist at
beitevalget er tetthetsavhengig (Freeland &
Choquenot 1990; Choquenot 1991; Mellado et al.
2003). Esler (Equus asinus) i Australia økte inntaket
av lavkvalitets beite dominert av en enkelt gressart
(Sehima nervosa) med økende tetthet, og økte
dermed inntaket av nitrogen og mineraler (Freeland
& Choquenot 1990). Tilsvarende effekter av tetthet
på diett og demografiske variable har blitt påvist for
geit på sterkt beitede områder i tørre gressmarker
(Mellado et al. 2003). Ingen har sett på vilken skala
eventuelle tetthetseffekter er sterkest. 

Vi ville derfor undersøke om beitemønsteret til sauen
varierte med bestandstetthet, fra diettvalg, via valg av
flekker innen vegetasjonstype og til valg av vege-
tasjonstype. Vi forventer at sauen ved høy tetthet
også inkluderer en del beiteplanter av noe lavere
kvalitet (Borkowski 2000), og at dietten derfor er
bredere ved høy tetthet. Vi undersøker også om søyer
og lam velger ulik diett; utfra teori (Demment & Van
Soest 1985; Illius & Gordon 1987) forventer man at
små drøvtyggere (som lam) søker beite av høyere
kvalitet enn større drøvtyggere (som søyer).

7.1.1 Gjennomføring
Data til denne delen ble samlet inn i perioden 28. juni
til 29. august 2002, med bare en foreløpig analyse av
enkelte aspekter ved beitevalg basert på tilsvarende
data fra 2003 og 2004. Vi gikk innpå sauen med
kikkert og registrerte eksakt sted, og det var som
regel mulig å komme på 20-50 m så sikker identi-
fisering var mulig. All sau er merket individuelt med
øremerke, samt halsbånd med nummer. Både
halsbånd og nummerbrikke var i farger, og de fleste
individer hadde en unik fargekombinasjon for å lette
identifisering. 

Vi brukte en stratifisert randomisering for å
bestemme rekkefølgen sauen ble fulgt. Familie-
gruppen var den minste stabile sosiale enhet, og ble
brukt som innsamlingsnivå. Selv om en del familie-
grupper ofte gikk sammen i grupper, var dette ikke
stabilt over tid. For hver dag trakk vi tilfeldig om vi
skulle begynne i østre eller vestre del, og deretter

hvilket hegn, og fra vilken retning (ovenfra eller
nedenfra). Når alle sau var registrert i et hegn, gikk vi
til neste.

På hvert sted bestemte vi posisjon med GPS, og vi
noterte aktivitet (beite eller hvile) og registrerte
vegetasjonstype (Rekdal 2001b). Hvis sauen beitet,
samlet vi også følgende ekstra informasjon (alle data
bare for år 2002):

(1a). Fin skala beiting (plantart/gruppe nivå) -
direkte observasjon
Vi plasserte en 1 m2 aluminiums ramme der vi så at
sauen beitet. Innenfor denne identifiserte vi
dekningen av alle vaskulære planter ned til artsnivå,
med unntak av vier (Salix spp.; S. glauca, S.
lapponum, S. lanata og evt. hybrider) og graminoider
(Poaceae, Juncaceae og Cyperaceae) som ble slått
sammen i grupper. Vi noterte antall bittmerker på en
gitt art. 

(1b) Fin skala beiting (plantart/gruppe nivå) -
ekskrement analyser
Vi samlet inn ekskrementer (n = 60 per år) fra kjente
individer, og passet på å få en relativt lik fordeling
avhengig av tetthet, alder (søye vs. lam) og gjennom
sesongen. Prøvene ble frosset ned og senere analysert
for plantearts/gruppe sammensetning med mikro-
histologiske analyser (Stewart & Stewart 1970;
Takatsuki 2003; Cortés et al. 2003) av Barbro
Dahlberg. Dahlberg har lang erfaring med denne
metodikken, og bruker en fast prosedyre (1 ml
ekskrementer kokes med 4 ml salpetersyre). For hver
prøve ble to paralleller kjørt.

(2) Mellom (innen vegetasjonstype) skala
For hvert tredje beitested (n = 102), gjorde vi de
samme registreringene av plantedekning i et tilfeldig
punkt 10 m unna (Mysterud et al. 1999). Hvis vi
tilfeldigvis havnet i et vann eller over et gjerde, tok vi
en ny retning. 

(3) Grov skala (valg av vegetasjonstype)
Vegetasjonstypene i området er klassifisert i 10 typer,
og tilgjengeligheten ned til en skala på 2 ha er
kartlagt sommeren 2001 (Rekdal 2001b). For å unngå
for mange manglende observasjoner i analysene
(Aebischer et al. 1993), slo vi sammen til 5 hoved-
typer (snøleier, myr, eng, rishei og lavhei), og fjernet
vann og blokkmark. 
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7.1.2 Statistiske analyser
Diettsammensetning ble estimert som proporsjoner.
For å få et mål på usikkerhet, lagde vi konfidensinter-
valler ved hjelp av bootstrapping med 1000 kjøringer
(Efron & Tibshirani 1993). Vi brukte lineære
”mixed” effekt modeller med ”sau identitet” innen
”hegn” som en tilfeldig effekt for å unngå
pseudoreplikasjon (Crawley 2003), og testet om det
var effekter av tetthet, alder på sau og tid på
sesongen. For ekskrement analysene brukte vi i
hovedsak vanlige lineære modeller. Diett
proporsjoner ble transformert som arcsin(kvadrat-
rot(observert/100))”. Diettbredde ble utregnet både
totalt og separat for hver familiegruppe med det
normaliserte Levin’s mål på nisjebredde (Hanski
1978): BA=((Σpi

2)-1 -1)/(n-1) der pi er predikert
diettproporsjon av art i, og n er totalt antall beitetyper
tilgjengelig. Vi testet for tetthetseffekt med lineære
”mixed” effekt modeller som ovenfor.

Fin skala – planteseleksjon
Seleksjon defineres normalt som når bruk er høyere
enn forventet utfra tilgjengelighet (Thomas & Taylor
1990). Definisjonen av hva som er tilgjengelig er ofte
avgjørende for resultatene, og vi analyserte derfor
dette med ulike metoder der målet på tilgjenglighet
varierer for å se om resultatene er sikre. Seleksjon av
en gitt art kan variere avhengig av hvilke andre
planter som er tilgjengelige, og det er derfor bedre å
rangere artene relativt til hverandre (Aebischer et al.
1993). Metode 1. Seleksjon (rangering) av art x er
gitt av S1x=gx/nx der gx er antall beitesteder arten er
beitet på (bruk), og nx er antall steder der x var
tilgjengelig. Vi kan da beregne den relative andelen
(Ux) i dietten av art x (Û1x) som Û1x=S1xcx/Σ( S1c)
der cx er den relative dekning av x. Vi ekskluderte
arter der n < 5. Metode 2. Seleksjon (rangering) av
art x, R2x , er gitt ved S2x=(cgx/cxg) der c er Σcx og
g er Σgx. Vi kan da beregne den relative andelen av
art x (Û2x) som Û2x=S2x cx/c=(cgx/cxg) (cx/c) =
gx/g. Vi ekskluderte arter der n < 5. Metode 3. Hvis
cn,x er prosent dekning av art x på beitested n, og ß
er en bivariat funksjon med verdi +1, hvis art x var
observert brukt (beitet på) på beitested n, og –1 hvis
ikke, vil for art x summen ς x = Σ(ß log(cn,x)) gi
seleksjon (rank) som S3x= (ς x-ςx min)/(ς max - 
ς x min). Dette tilsvarer i store trekk Ivlev’s 
Ei –index (Ivlev 1961), og gir den relative andelen av
art x i dietten som Û3x=S3x cx/Σ( S3x cx ).
Konfidensintervaller for S3x (Û3x) ble laget ved
hjelp av bootstrapping og 1000 kjøringer (Efron &

Tibshirani 1993). Ekskrementanalyser. Hver planteart
(eller gruppe) x fra de mikrohistologiske analysene
ble gitt seleksjonsrang Sfx= fx/cx der fx er andel
fragmenter av en gitt art av det totale antallet
fragmenter. For å teste for tetthetsavhengighet, brukte
vi metode 3 som kan regnes ut for hvert beitested, og
vi brukte derfor beitesteder innen hegn som en
tilfeldig effekt (Crawley 2003). Vi brukte modell-
seleksjon med Akaike’s Information Criterion (AIC;
Burnham & Anderson 1998; Johnson & Omland
2004), og brukte korrigert AICC=AIC+2K(K+1)/
(N-K+1) når nødvendig (N/K<40), der N er antall
observasjoner og K er antall frithetsgrader.

Mellom-skala seleksjon (innen vegetasjonstype)
For å sammenlikne vegetasjonsdekning på de
faktiske beitestedene med tilfeldige punkter 10 m
unna, brukte vi parvise t-tester på ln-transformerte
dekningsdata. Vi gjorde dette på hele materiale og
oppdelt på høy og lav tetthet. Vi begrenset også
materiale til tilfeller der begge punktene var innen
samme vegetasjonstype.

Grov skala – valg av vegetasjonstype
Vi evaluerte habitat (vegetasjonstype) seleksjon ved
hjelp av komposisjonsanalyse
(Aebischer et al. 1993). Vi regnet alle habitattyper
innenfor et hegn som tilgjenglig for individer
innenfor et gitt hegn. Vi brukte lynghabitat som
nevner i log-ratioene, og unngikk manglende
tilgjengelighet ved å slå sammen vegetasjonstyper (se
ovenfor). Vi testet for effekter av tetthet (høy/lav),
aktivitet (beite/hvile), sesong (tidlig/seint) ved hjelp
av MANOVA (Aebischer et al. 1993). 

For å få en vurdering av betydning av beite kvantitet
og kvalitet som en faktor for habitat seleksjon, regnet
vi ut en ”beiteverdi” (G) for hver vegetasjonstype, for
hvert beitested som Gan= Σ(Saxcx,n ) (Mysterud et
al. 1999), der Sax er seleksjonsverdi for art x med
metode 1, og cx,n er dekning av art x på beitested n.
Videre er G’n = Gn hn der hn er vegetasjonshøyde 
på beitested n for å kontrollere for større biomasse
ved høyere vegetasjon. Gi snitt and Gi’snitt
= (G’1,i+G’2,i+G’3,i+G’m,i)/m ble brukt som et
beste estimat på beiteverdi av vegetasjonstype i. 

Alle analyser ble gjort i S-Plus (Crawley 2003),
unntatt deler av komposisjonsanalysen som ble gjort
direkte i Microsoft Excel.
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7.1.3 Resultater
Beitevalg 
De dominerende planteartene i dietten til sau i Hol
var smyle (D. flexuosa), gulaks (Anthoxanthum
odoratum) og engsyre (Rumex acetosa) (tabell 14).
Sett under ett var diettsammensetningen estimert ved
direkte observasjon og ekskrement analyser sterkt
korrelerte (tabell 14; metode 1: rpe = 0.96, P < 0.001;
metode 2: rpe = 0.80, P < 0.001; metode 3: rpe 
= 0.94, P < 0.001). Som forventet, var vedaktige
planter som vier (Salix spp.) overrepresentert i
ekskrementer. 

Foreløpige analyser av variasjoner i beitevalg mellom
årene 2002 til 2004, viser ulikt mønster for de ulike
grupper av planter (figur 16). Andelen smyle i dietten
økte utover i beitesesongen, og var høyere hos søyer
enn lam. I 2002 var andelen smyle høyere i dietten
ved høy tetthet, særlig seint på sesongen. Dette
mønsteret var langt mindre markert i 2003 og 2004.
Hovedeffekten disse årene var forskjellen mellom
søyer og lam (oppsummert i figur 17). Resultatet for
2002 var kvalitativt likt enten vi analyserte direkte
observasjoner eller data fra ekskrementer, med
unntak av at alderseffekten var svakere i analysene
basert på direkte observasjoner (tabell 15). Andelen
urter i dietten følger i stor grad det motsatte
mønsteret sammenliknet med smyle (figur 17). Urter
spises mindre utover i sesongen, og særlig ved høy
bestandstetthet av sau (tetthet: T = -2.043, P = 0.043;
dato*tetthet: T = 2.311, P = 0.022). Det er en tendens
at lam ved høy tetthet spiser mer urter enn søyer
(alder: T = 2.284, P = 0.024; alder*dato: T = -1.535,
P = 0.127; alder*tetthet: T = -1.535, P = 0.127).

Andelen vier i dietten sank utover i beitesesongen 
(T = -2.997, P = 0.003), og var høyere for lam enn for
søyer (T = 4.413, P < 0.001). Det var ingen hoved-
effekt av tetthet (T = 0.937, P = 0.350). Det var ingen
klar variasjon mellom år (2003 vs. 2002: T = - 0.714,
P = 0.477; 2004 vs. 2002: T = 1.365, P = 0.174).

Vi fant ingen korrelasjon mellom sauetetthet og diett
bredde i 2002 (rpe = 0.06, P = 0.30). 

Seleksjon av beite
De høyest selekterte (dvs. når vi ser på bruk i forhold
til tilgjengelighet) urter var setergråurt (Omalotheca
norvegica), svæve (Hieracium spp.), fjelltistel
(Saussurea alpina), løvetann (Taraxacum spp.), gullris
(Solidago virgaurea) og engsoleie (Ranunculus acris)
sammen med gressartene gulaks (Anthoxanthum
odoratum) og fjelltimotei (Phleum alpinum) og sopp
(tabell 14). De minst foretrukne artene/gruppene var
lav, moser, blåbær (Vaccinium myrtillus), krekling
(Empetrum nigrum), skogstjerne (Trientalis europeae),
vier (Salix lanata) og musøre (S. herbacea). De
arter/grupper som var vanligst på beiteplassene som
krekling (Empetrum nigrum), blåbær (Vaccinium
myrtillus), engsyre, gulaks, smyle, fjellbjørk (Betula
nana), musøre (Salix herbacea), lav og mose var både
blant de minst og mest selekterte (tabell 14). De tre
ulike måtene å estimere seleksjon utfra direkte obser-
vasjon ga likt resultat. Seleksjon for smyle sank i hegn
med lav tetthet over tid, men ikke i hegn med høy
tetthet (dato*tetthet; df = 421, T = 3.180, P = 0.022).

Valg innenfor vegetasjonstype 
Bare 39 av de 102 punktene plassert 10 m unna i en
tilfeldig retning havnet i samme vegetasjonstype. Basert
på de 39 punkter med samme type, fant vi ingen 
forskjell mellom beitesteder og de tilfeldige stedene.
Det var høy korrelasjon mellom plantedekning på de
parvise stedene (rPe = 0.784, P < 0.001) og derfor lite
variasjon på denne skalaen (og derfor ikke markert 
seleksjon). Sammenlikner vi beiteverdier på beitesteder
med tilfeldige steder innenfor eng (gj.sn. 1.04 vs. 1.02;
df = 99, T = 0.18, P = 0.860), lavhei (gj.sn. 0.31 vs.
0.28; df = 0.39, T = 32, P = 0.698) og snøleier (gj.sn.
0.58 vs. 0.53; df = 120, t = 0.63, P = 0.528) fant vi
ingen forskjeller, men det var høyere beiteverdier på
beitesteder enn tilfeldige steder innenfor vegetasjons-
typene rishei (gj.sn. 0.70 vs. 0.47; df = 135, T = 4.15,
P < 0.001), myr (gj.sn. 0.90 vs. 0.55; df = 25, T = 3.15,
P = 0.004) og ”andre” (gj.sn. 0.39 vs. 0.04; df = 6,
T = 9.37, P < 0.001).

Figur 16. Sammensetning av dietten til sau i Hol
somrene 2002-2004 i hegn med lav og høy tetthet av
sau. Dette er rådata, ikke justert for andre faktorer
som også påvirker beitevalg som alder på sau og dato
(se tekst).
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Valg av vegetasjonstype
Sauens valg av vegetasjonstype (oversikt over tilgjeng-
elighet i tabell 16) varierte avhengig av om sauen
beitet eller hvilte (Pillai-Bartlett trace = 0.544,
P < 0.001). Sauens bruk av vegetasjonstyper var ikke
tilfeldig når de beitet (χ2 = 37.3, P < 0.001), men
seleksjonen endret seg ikke med tetthet (Pillai-Bartlett
trace = 0.179, P = 0.147) eller tid på sesongen (tidlig
vs. seint; Pillai-Bartlett trace = 0.165, P = 0.189). Det
var heller ingen interaksjon mellom tid på sesongen og
tetthet (Pillai-Bartlett trace = 0.073, P = 0.678). Eng

var den mest foretrukne vegetasjonstypen etterfulgt av
snøleie, lavhei, myr og med rishei – det vanligste
habitatet – som minst foretrukket (tabell 17). Når vi
estimerte beiteverdi (Gi mean), kom eng ut med klart
høyest verdi. For andre vegetasjonstyper var det
mindre variasjon, og de lå omtrent på det halve av eng.
Beiteverdi korrelerte ikke med rang ut fra sauens
seleksjon (n = 5, r = -0.12, P > 0.8). 

Sauen valgte heller ikke vegetasjonstyper tilfeldig til
liggeplasser (χ2 = 48.9, P < 0.001). Lavhei var fore-

Figur 17. (A) Andelen smyle i dietten til sau i Hol vurdert ut fra ekskrement analyser. Søyer spiser mer smyle
enn lam i alle år. Beitesesongen 2002 økte sauens bruk av det middels gode beitegresset smyle utover i
sesongen ved høy tetthet, mens bruken holdt seg stabilt lav ved lav tetthet av sau. Dette mønsteret var mindre
markert påfølgende år, og helt fraværende i 2004. (B) Andelen urter i dietten følger i stor grad det motsatte
mønsteret sammenliknet med smyle. Urter spises mindre utover i sesongen, og særlig ved høy bestandstetthet
av sau. Det er en tendens at lam ved høy tetthet spiser mer urter enn søyer.
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Tabell 14. Diettsammensetning for sau i Hol sommeren 2002, estimert ved mikrohistologiske analyser av
ekskrementer og ved tre relaterte observasjonsmetoder (se tekst for detaljer). Estimater av tilgjengelighet
refererer til bakkedekning, mens seleksjonsrang er basert på seleksjonsverdier, som er gjennomsnittlig verdi i
diett delt på tilgjengelighet i tilfeldige punkter (dvs. en verdi på 1 indikerer proporsjonal bruk). Et 95%
konfidensintervall (KI) ble laget for ekskrementestimatene ved bootstrapping.
Plante gruppe/arter Diett (%) Diett (%) Tilgj. Tilgj. Seleksjonsrang

- Ekskrementer -Observasjonelle (%, beite- (%, tilfeldige (seleksjons-
metoder steder) steder) verdi)

Gj.sn.  95% 95%
Nedre   Øvre Û1 Û2 Û3

CL CL

Graminoider 56.9 51.8 62.8 49.9 40.8 43.9 24.6 22.4 1 (2.3)

Engkvein 0.5 0.4 0.6 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 21 (1.3)

Gulaks 0.4 0.3 0.5 10.0 10.8 7.7 3.3 2.3 15 (2.2)

Starr (Carex spp.) 9.3 8.3 10.4 5.3 6.1 5.3 3.0 3.7 17 (2.0)

Andre Cyperaceae 0.4 0.3 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7 25 (0.4)

Smyle 30.7 28.9 32.7 25.3 12.4 20.6 10.5 8.3 10 (3.0)

Sølvbunke 1.5 1.3 1.8 2.3 1.8 1.8 1.5 1.2 19 (1.5)

Svingelarter 1.2 1.0 1.3 0 0 0.2 0.5 0.1 7 (6.2)

Raudsvingel 0.5 0.4 0.7 0.1 0.2 0.0 0.1 0.5 23 (0.6)

Myskegras 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0

Blåtopp 0.6 0.4 0.7 0 0 0 0 0

Finnskjegg 1.8 1.5 2.1 0.6 0.4 1.3 2.1 2.4 24 (0.5)

Rapparter 2.8 2.3 3.2 0.5 0.9 0.6 0.2 0.4 8 (4.3)

Fjelltimotei 0.9 0.7 1.1 1.2 2.5 1.3 0.5 0.5 14 (2.6)

Andre graminoider 6.2 5.9 6.7 3.8 4.8 4.6 2.6 2.0 13 (2.7)

Urter 22.2 20.7 23.7 28.9 47.0 28.2 20.7 13.1 2 (2.2)

Marikåpearter - - - 2.3 2.5 2.8 2.7 1.7 19 (1.5)

Skogstorkenebb - - - 6.3 4.3 4.7 3.2 1.8 12 (2.8)

Svæve - - - 0.9 3.2 0.7 0.3 0.2 5 (8.0)

Setergråurt - - - 0.8 2.3 0.4 0.3 0.4 11 (2.9)

Engsoleie - - - 1.4 3.3 1.1 0.7 0.9 16 (2.2)

Engsyre - - - 5.1 7.5 5.0 2.4 2.2 13 (2.7)

Fjelltistel - - - 1.2 2.9 0.8 0.4 0.2 4 (8.2)

Trefingerurt - - - 0.7 1.3 1.0 0.8 0.3 9 (3.3)

Gullris - - - 1.3 2.9 0.9 0.4 0.05 2 (34.0)

Løvetann - - - 1.2 3.6 0.9 0.5 0.3 6 (6.3)

Andre urter - - - 7.6 13.2 10.0 8.9 5.2 18 (2.0)

Vedaktige planter 20.1 17.6 23.1 19.2 8.8 23.9 38.3 41.4 3 (0.5)

Bjørk (spp.) 1.2 0.9 1.7 6.4 1.8 5.0 8.2 9.1 26 (0.3)

Furu 0.02 0.01 0.06 0 0 0 0 0

Musøre 0.9 0.7 1.2 2.9 1.3 4.6 7.3 5.4 25 (0.4)

Vierarter 16.0 14.3 17.9 5.3 2.3 4.5 7.9 7.0 20 (1.4)

Blokkebær - - 0.0 0.3 0.3 1.1 2.3 2.9 27 (0.2)

Blåbær 1.5 1.3 1.7 1.2 0.9 2.2 4.7 5.7 26 (0.3)

Røsslyng 0.5 0.4 0.6 0 0 0 0 0

Krekling - - - 0.6 0.4 2.7 5.0 8.4 28 (0.2)
Andre vedaktige planter - - - 2.4 1.8 3.8 2.9 2.9 22 (0.9)

Andre 0.7 0.5 1.1 2.1 3.4 3.7 12.0 17.3 4 (0.1)
Snellearter 0.3 0.2 0.5 0 0 0.01 0.01 0.02 3 (8.4)
Sopp - - - 1.7 3.2 0.8 0.30 0.02 1 (47.5)
Lav 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 1.4 4.4 5.8 28 (0.1)
Moser 0.3 0.2 0.4 - - 1.5 11.6 17.3 29 (0.02)
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trukket for hvile, og høyere rangert enn rishei 
(T = 2.94, P = 0.003). Myr ble ikke registrert for
hvile, mens snøleier og eng ble brukt omtrent som
forventet ut fra tilbudet. 

7.1.4 Diskusjon og konklusjon
Vi har dokumentert at sauens valg av beiteplanter og
beitesteder på ulike skalaer ikke er tilfeldig, men at
bare selve valget av beiteplanter endret seg noe
avhengig av bestandstetthet. Valg av vegetasjonstyper
og beitesteder innen vegetasjonstyper varierte ikke
med tetthet (se Burboa-Cabrera et al. 2003 for
liknende resultater på storfe). Derimot økte bruken av
smyle som beitegress utover i beitesesongen i hegn
med mye sau, men ikke i hegn med lite sau. Dette var
markert i 2002, men ble mindre markert i 2003 og
særlig i 2004 hvor dette mønsteret var fraværende.
Urter fulgte i stor grad det motsatte mønsteret, og ble
seint på sesongen beitet mer av i sau i hegn med lav
tetthet (figur 17). Det er tidligere vist at sauen blir
mindre selektiv når den er sulten (Edwards et al.
1994), og dette kan være den mer direkte årsak til
denne endringen i beitevalg ved høy tetthet. Vi kan
heller ikke utelukke at urtene blir utbeitet ved høy
tetthet.

Vi fant den samme relative effekten av tetthet på
bruken av smyle enten vi observerte direkte hva
dyrene spiste på, eller indirekte gjennom analyser av
ekskrementer. Likevel er det klart at begge metodene
gir ulike absolutte verdier på bruk av ulike planter.

Analyser av ekskrementer overestimerer ofte bruken
av plantearter som er vanskelig fordøyelige (som
lyng), siden disse passerer gjennom systemet i større
grad. Av samme grunn underestimerer metoden ofte
bruken av urter som er lett fordøyelige (Stewart &
Stewart 1970; Kessler et al. 1981; Mofareh et al.
1997; Henley et al. 2001). Ved direkte observasjon
får man andre problemer, siden noen planter fjernes
helt, så man ikke klarer å se at de har vært beitet.
Beitemerker på smyle var ofte vanskelige å se, mens
det var lettere på storbladete urter og gressarter som
skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) og gulaks
(Anthoxanthum odoratum). I hovedsak ga likevel
metodene et ganske likt bilde (tabell 16). 

Seleksjon av beitesteder innenfor vegetasjonstyper
(mellom-skala) så bare ut til å skje i mer heterogene
vegetasjonstyper. Vi fant ingen forskjell mellom
beitesteder og tilfeldige steder 10 m unna i eng,
lavhei og snøleie habitat, men tydelige forskjeller i
habitater som sjeldnere ble brukt som rishei, myr og
blokkmark. Variasjonen i beiteverdi for sauen synes
altså større i habitater de sjelden bruker, og en får
derfor valg også innenfor vegetasjonstyper. 

På en grov skala, fant vi at valg av vegetasjonstyper
varierte mye avhengig av om sauen beitet eller hvilte.
Eng var det klart mest brukte habitat for beiting, det
hadde også høyest beregnet beiteverdi, og er generelt
antatt å være de beste beiteområder i fjellet (Rekdal
2001a). Hvis sauen følger en ideell-fri fordeling

Tabell 15. Analyser av hvordan andelen smyle, det dominerende beitegresset i Hol, varierer i dietten som en
funksjon av alder på sauen, bestandstetthet og tid på beitesesongen (dato) fra sommeren 2002. Merk at
resultatene basert på analyser av (A) ekskrementer og (B) ved direkte observasjon viser høy grad av
konsistens. 

Parameter Estimat SE df T P

A. Ekskrementer
Intercept -0.2051 0.1269 44 -1.617 0.113
Alder (søye vs. lam) 0.1032 0.0330 37 3.124 0.004
Dato 0.0038 0.0006 26 6.461 <0.001
Tetthet (høy vs. lav) 0.7027 0.1559 4 4.508 0.011
Tetthet*dato -0.0039 0.0007 26 -5.365 <0.001
B. Direkte observasjoner
Intercept -0.1880 0.1930 246 -0.974 0.331
Alder (søye vs. lam) 0.0390 0.0243 58 1.606 0.114
Dato 0.0017 0.0009 246 1.842 0.067
Tetthet (høy vs. lav) 0.6672 0.2923 4 2.282 0.085
Tetthet*dato -0.0033 0.0014 246 -2.441 0.015
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(IFD), ville vi forvente at sauen brukte habitater
proporsjonalt i forhold til beiteverdi og at seleksjon
derfor endret seg med tetthet. Vi fant imidlertid ingen
effekt av tetthet på valg av vegetasjonstyper. Snøleier
ble også langt mer brukt enn forventet ut fra våre
beregnede beiteverdier, mens rishei ble brukt mer enn
forventet ut fra beiteverdi. Forskjeller i plantekvalitet,
som kan være høy i snøleier etter hvert som de
smelter ut, kan delvis forklare dette mønsteret. Dette
gjelder i hovedsak gressnøleier, mens mosesnøleier
har lite beite. Lavheier, som har lite beite, ble mye
brukt til hvile. Lavheier er typisk på åskammer, og
valg av posisjon for liggeplasser har blitt vurdert som
en levning av antipredator atferd i tamsau (Warren &
Mysterud 1991; Warren et al. 1993), slik man ser det
hos ville sauearter som tykkhornsau (Ovis cana-
densis). 

Den viktigste innsikten er altså at andelen smyle i
dietten økte med økende tetthet av sau på beite, mens
andelen urter gikk noe ned. Dette betyr at det
proporsjonale uttaket av beiteplanter per sau
forandres med en endring i sauetetthet.

7.2 Sauens bruk av høydegradienten
Fordelingen av beiteplanter av høy kvalitet er særlig
viktig for å forstå den romlige fordelingen av
beitedyr som sau (Hanley 1997). Når drøvtyggere
beiter planter av høy kvalitet, får de både mer energi
og protein per bitt, men de bruker også mindre tid på
drøvtygging og får dermed mer tid til beiting.
Dermed kan selv små forskjeller i plantekvalitet gi
ganske store utslag på vekst (den såkalte “multi-
plikasjons-effekten”, White 1983). Generelt har
planter i tidlig vekstfase (fenologi) høyere kvalitet i

Tabell 16. Fordeling av vegetasjonstyper i hegn med sau (C, D og I med lav tetthet, B, F og H med høy tetthet
av sau). Merk at ikke alle vegetasjonstyper ble registrert i alle hegn (oppløsning 2 ha), men mindre flekker ble
funnet ved direkte observasjon av beiting i hvert delhegn. Sammenslåing av vegetasjonstyper i komposisjons-
analysen er indikert med linjer.

Hegn B C D F H I

Vegetasjonstype daa % daa % daa % daa % daa % daa %

Mosesnøleie 3.2 1.0 1.5 0.4 0.2 0.1
Gressnøleie 38.1 12.1 69.9 20.6 29.4 7.7 16.0 7.2 17.3 7.1 42.1 18.2
Frostmark, letype 9.9 3.1 17.7 5.2 6.3 1.6 1.3 0.6

Lavhei 72.0 22.9 62.6 18.5 62.3 16.2 21.2 9.6 32.5 13.4 54.9 23.8

Rishei 152.9 48.6 143.3 42.2 213.6 55.6 122.9 55.7 161.5 66.7 117.6 50.9

Lågurteng 25.5 6.6 13.0 5.9
Høgstaudeeng 19.0 6.0 15.6 4.6 25.3 6.6 35.6 16.1 14.6 6.0 13.7 5.9

Rismyr 0.4 0.1 2.2 0.6
Gressmyr 10.1 3.2 26.4 7.8 21.8 5.7 10.6 4.8 14.6 6.0 2.8 1.2

Ur og blokkmark 8.0 2.5
Vann 1.0 0.3 1.6 0.7

Totalt 305.6 100.0 339.2 100.0 384.2 100.0 220.8 100.0 240.5 100.0 231.1 100.0

Tabell 17. Valg av vegetasjonstyper av sau i Hol sommeren 2002. Tallene er snitt for 3 hegn av en gitt tetthet,
og seleksjon er bruk delt på tilgjengelighet. Vi fant ingen effekt av tetthet (Lav = lav tetthet; Høy = høy
tetthet) på habitatvalg.

Vegetasjonstype  Rangering Bruk Tilgjengelig Seleksjon
Beite Hvile Lav Høy Lav Høy Lav Høy

Eng 1 3 24.5 28.7 7.9 11.4 3.1 2.52
Snøleie 2 4 34.6 25.6 17.9 10.5 1.93 2.44
Lavhei 3 1 10.7 5.5 19.5 15.4 0.55 0.36
Myr 4 5 4.4 4.9 5.1 4.7 0.86 1.03
Rishei 5 2 25.8 35.4 49.6 57.2 0.52 0.62
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Den minst foretrukne vegetasjonstypen for sau er rishei, men det blir likevel brukt mye pga. høy tilgjengelighet 
(foto Atle Mysterud).
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form av energi og protein (Albon & Langvatn 1992;
Van Soest 1994). Om sommeren vil det typisk være
seinere utvikling av planter i høyden (og i nordvendte
lier) (Albon & Langvatn 1992). Man antar derfor at
sau og andre store beitedyr følger denne utviklingen i
plantedekke, ved å starte beitingen i lavlandet tidlig
på sommeren for gradvis å søke seg oppover i
høyden. 

Siden innhegningen i Hol går fra 1050 til 1300 m
o.h., undersøkte vi i vilken grad faktorer som tempe-
ratur, skydekke, vindhastighet, bestandstetthet av sau,
aktivitet (beiting og hvile) påvirker sauens bruk av
høydegradienten gjennom sesongen. Hovedhypo-
tesen vi tester er om sauens bruk av høydegradienten
øker utover i sesongen. Vi var også spesielt interes-
sert i å undersøke om dette mønsteret endret seg med
bestandstetthet, siden vi forventer at ved økt konkur-
ranse om beite vil sauen ha en mer jevn bruk av
habitater (Fretwell & Lucas 1969). 

7.2.1 Gjennomføring
Til denne analysen brukte vi data fra perioden 31.
juni til 24. august sommeren 2003, med bare en
foreløpig analyse av data også fra 2004. Vi fulgte de
individuelt merkede søyene (n = 24). Vi fulgte en
stratifisert randomisering i innsamlingen av data.
Først trakk vi vilken blokk (østre, vestre, midtre) man
skulle starte i, og deretter hvilket hegn, og om man
skulle starte søket ovenfra eller nedenfra i hegnet.
Alle søyer innen hegn ble så funnet før man beveget
seg til neste hegn. Vi valgte tilfeldig for hver dag om
arbeidet skulle foregå i perioden fra 09.00 til 17.00
eller fra 14.00 til 22.00. Siden det er mer sau i hegn
med høy tetthet (per definisjon), og siden vi vil
unngå å få uforholdsmessig mye mer data fra hegn
med høy tetthet, samlet vi data dobbelt så ofte i hegn
med lav tetthet. Hvert sted ble registrert med GPS,
slik at vi fikk høyde over havet. Vi noterte om sauen
beitet eller hvilte (lå nede), og målte lufttemperatur,
vindhastighet, og noterte om det var skyet eller ikke
og om det regnet eller ikke. Totalt hadde vi 799
registreringer i 2003 og 719 i 2004.

7.2.2 Statistiske analyser
Vi brukte en kombinasjon av lineære modeller (LM),
lineære ”mixed” effekt modeller (LME; Crawley
2003) og additive modeller (AM; Hastie & Tibshirani
1990) for å analysere variasjon i hvor sauen befant
seg i høydegradienten (høyde over havet var
respons). Vi sjekket først om kovariater var

korrelerte. Det var alltid skyet når det regnet. Plotting
med AM viste ingen forskjell mellom ”regn” og
”ikke regn” når det var skyet. Vi fortsatte derfor bare
med skydekke som kovariat. Når det gjaldt vind-
hastighet, viste AM-plott at det gikk et markert skille
mellom “vind” og “ikke vind”, heller enn at variasjon
i vindhastighet (som varierer mye fra minutt til
minutt) gjorde utslag. Vi fortsatte derfor med vind
som en kategorisk variabel (vind eller stille). For å se
på interaksjoner mellom to kontinuerlige variable
(som dato og temperatur), standardiserte vi
variablene og brukte produktet som et mål på
interaksjon (Portier et al. 1998; Yoccoz et al. 2002). 

Vi brukte modell seleksjon for å finne en egnet
modell til hypotese-testing. Modellen med lavest
Akaike Information Criteria (AIC) ble valgt
(Burnham & Anderson 1998; Johnson & Omland
2004).  For detaljer om model-seleksjon, se Iversen
(2004). Når vi hadde funnet en god modell, brukte vi
LME med individ innen hegn som tilfeldig effekt for
å kontrollere for avhengighet i observasjoner av
samme individ, og i samme hegn når det gjelder
tetthetseffekt.

Når det gjelder tetthet, kan også variasjonen i
høydebruk være vel så viktig som høyde over havet i
seg selv. Vi regnet derfor også ut variansen i bruk av
høyde innenfor hvert hegn, og brukte en vanlig t-test
for å se om variasjonen korrelerte med tetthet. Alle
analyser ble gjort i S-Plus vs. 6.2 (Crawley 2003). 

7.2.3 Resultater
Sauen brukte alle høydelag fra starten og til slutten
av beitesesongen (figur 18). Det var stor variasjon
gjennom hele sesongen i hvor sauene oppholdt seg.
Noe av denne variasjonen (36.6%) kunne vi forklare
med faktorer som dato, type aktivitet og vær 
(tabell 18).

I gjennomsnitt var sauen lavere i hegnene tidlig enn
midt i sesongen. Bruken av høyere høydelag sank
mot slutten av sesongen. Sauen var høyere i hegnene
når det var høy temperatur, og denne effekten var
sterkest for over temperaturer over gjennomsnittet.
Effekten av dato var avhengig av både temperatur og
type aktivitet (figur 19). Tidlig på sesongen var sauen
høyere når det var varmt enn når det var kjølig, både
når de beitet og hvilte. Etter hvert som sesongen
gikk, ble effekten av temperatur mindre, mens
forskjellen mellom valg varierte mer avhengig av om
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den beitet eller hvilte. Sauen brukte i gjennomsnitt
høyere høydelag mer i klarvær enn når det var skyet,
og var lengst nede når det var skyer og ingen vind
(ofte tåkete forhold). Vind gjorde at sauen trakk
oppover i høydegradienten, særlig i første del av
beitesesongen, og det var en tendens til at de holdt
seg noe lavere ved beiting enn når de hvilte i perioder
uten vind (tabell 18). 

Vi fant ingen markert effekt av bestandstetthet av sau
på bruken av høydegradienten med data bare fra år
2003. Interaksjonen mellom ”tetthet” og ”aktivitet”
kom med i den endelige modeller, men det var ingen
effekt av tetthet når vi skilte modeller i beiting 
(T = 1.998, P = 0.116) og hvile (T = 1.922,
P = 0.127). Imidlertid viser påbegynte analyser at
effekten av tetthet er signifikant med data også fra
2004. Beitende sau i Hol står i snitt noe lavere i hegn
med høy tetthet av sau enn i hegn med lav tetthet,
men ikke når de hviler.

7.2.4 Diskusjon og konklusjon
Vekstsesongen i høyfjellet er kort (ca. 74 dager med
over 5°C på Finse, 1222 m o.h., jfr. Karlsson &
Nordell 1996). Sauen i Hol slippes seint i juni og
sankes i slutten av august eller starten på september,
omtrent samtidig med at vegetasjonen visner som en
følge av de første frostnetter. Sauen i Hol brukte alle
høydelag av innhegningene fra tidlig til seint på

sesongen, men hvor de oftest befant seg varierte
gjennom sesongen, med om de beitet eller hvilte og
avhengig av hvordan været var. Vi skal selvsagt være
forsiktig med å trekke for sterke konklusjoner om
sauens bruk av en høydegradient ut fra et inneheg-
ningseksperiment som dette. Studier på for eksempel
hjort viser bevegelser fra vinter til sommerområde
over en skala på opptil 50 km, og det kan ta rundt 3
uker å komme fra vinter til sommer-området (Albon
& Langvatn 1992). Rådyret i Lier, Buskerud, beveget
seg over en høydegradient på 200-600 m og
avstander på 3-20 km innenfor en uke (Mysterud
1999). Også sau på beite kan tilbakelegge store
avstander på kort tid (Warren & Mysterud 1993), selv
om det vanlige er at de er relativt stasjonære innenfor
et leveområde (Warren 1996). Selvsagt er våre hegn
mindre enn et normalt leveområde. Likevel er det
enkelte mønstre som sannsynligvis er overførbare til
sau i fjellet generelt.

Flere sau begynte å bruke arealer helt opptil grensen
av hegnene helt tidlig på sesongen, selv om det
flekkvis lå en del snø (figur 18). I gjennomsnitt økte
likevel som forventet bruken av høyereliggende
områder fra tidlig til midt på beitesesongen. Mot
slutten av sesongen, i august, ble imidlertid sauen
igjen ofte funnet lenger ned i hegnene. Det kan være
at dette skyldes en avveining mellom kvalitet og
mengde. Vegetasjonsdekket er klart høyere og med en

Figur 18. Sauens fordeling i høydegradienten i Hol sommeren 2003. Lyse punkter angir tidlig på sesongen,
mens gradvis mørkere punkter angir sauens oppholdssteder utover i beitesesongen. 
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større biomasse enn i nedre del av hegnene. Når
kvaliteten på beite generelt synker mot slutten av
sommeren, kan det være sauen må kompensere med å
spise i områder med mer biomasse for å få nok energi.

Vi har ikke i detalj studert hvordan bruken av høyde-
gradienten gjenspeiler bruk av ulike vegetasjonstyper.
I snitt ligger eng (1183 m o.h.), myr (1191 m o.h.) og
rishei (1191 m o.h.) ved noe lavere høyde over havet
enn lavhei (1225 m o. h.) og snøleier (1242 m o.h.). 

Ut fra teorien om “ideell fri fordeling” (IFD) (Fretwell
& Lucas 1969), forventet vi at sauen skulle bruke
høydegradienten mer jevnt ved høy tetthet. IFD brukes
vanligvis på skalaer av daglig bevegelse, som i vårt
eksperiment (Tyler & Hargrove 1997). Vi fant ikke at
sauen hadde en jevnere bruk av høydelag ved høy
tetthet, derimot valgte sauen når den beitet å stå i snitt
noe lavere i hegn med høy tetthet. Biomassen er klart
høyere i de lavere delene av høydegradienten i Hol, og
dette valget kan antyde beitebegrensning i hegn med
mye sau. Sauen velger derfor i noe større grad mengde
av beite framfor kvalitet i hegn med høy tetthet av sau
sammenliknet med sau i lav tetthets hegn 

Når dyr velger oppholdssted, hender det at gode

beiteområder blir unngått for å finne områder med
bedre komfort, f.eks. når det er dårlig vær (Senft et
al. 1987; Bailey et al. 1996). Bevegelsene i høyde-
gradienten var i stor grad styrt av vær og type
aktivitet. I starten av beitesesongen holdt sauen seg
mye i de samme høydelag både når de beitet og når
de hvilte, men det var en stor effekt av temperatur, og
varme drev dem oppover i hegnene (figur 18).
Forskjeller mellom høydelag valgt til beite og hvile
økte utover i sesongen, og i snitt var sauen lavere når
de hvilte enn når de beitet (figur 19). Det var salt-
steiner plassert i hvert hegn (figur 18), og disse blir
ofte besøkt i forbindelse med hvileperioder. Noe av
forskjellen mellom beiting og hvile kan forklares med
det. Sauen foretrekker imidlertid lavheier for hvile
(kap. 7.1), uavhengig av saltsteiner. For både reinsdyr
(Colman et al. 2001) og tykkhornsau (Ovis
canadensis) (Mooring et al. 2003) økte bruken av
høyereliggende områder i perioder med varme pga.
insektplage. Antall bitende insekter øker med økende
temperatur og lite vind (Mooring et al. 2003). Selv om
reinsdyr hovedsakelig reagerer på brems som har svært
negativ effekt på kondisjon (Hagemoen & Reimers
2002), så er også sauens bruk av høydegradienten
konsistent med en strategi for insektunngåelse. Vi
følger opp denne muligheten med videre studier.

Tabell 18. Parameterestimater og test statistikk for analyser av hvilke faktorer som påvirket sauens beite-
mønster i høydegradienten i Hol sommeren 2003. 

Parameter Estimat SE df T P

Intercept 1166.3260 14.6471 754 79.629 <0.001
st(Dato) -15.1170 4.3714 754 -3.458 0.001
st(Dato)2 -15.3640 2.2513 754 -6.824 <0.001
Tetthet (lav vs. høy) 40.3640 19.7327 4 2.046 0.110
Aktivitet (Hvile vs. beite) -8.4800 8.1079 754 -1.046 0.296
st(Temperatur) 26.4470 6.4134 754 4.124 <0.001
st(Temperatur)2 3.3530 2.2438 754 1.495 0.136
st(Temperatur)3 -4.2610 1.3163 754 -3.237 0.001
Skydekke ("klart" vs. "overskyet") 37.7310 12.7766 754 2.953 0.003
Skydekke ("skiftende" vs "overskyet") 17.9010 8.7761 754 2.040 0.042
Vind (“vind” vs. "ikke vind”) 31.8110 6.5792 754 4.835 <0.001
st(Dato)*st(Temperatur) -19.7910 3.6530 754 -5.418 <0.001
st(Dato)*Aktivitet (Hvile vs. beite) -11.7240 3.8207 754 -3.068 0.002
st(Dato)*Skydekke ("klart" vs. "overskyet") 21.8630 6.1827 754 3.536 0.000
st(Dato)*Skydekke ("skiftende" vs "overskyet") 5.4840 5.0415 754 1.088 0.277
st(Dato*Vind) 8.5040 4.8961 754 1.737 0.083
Tetthet*Aktivitet -12.2250 7.1207 754 -1.717 0.086
Aktivitet*Vind 19.2180 8.3757 754 2.295 0.022
st(Temperatur)*Wind -8.3500 6.6183 754 -1.262 0.208
Skydekke ("klart" vs. ”overskyet")*Vind -40.3040 14.4802 754 -2.783 0.006
Skydekke ("skiftende" vs "overskyet")*Vind -8.8940 10.4977 754 -0.847 0.397



52

Vi kan derfor konkludere med at plantenes fenologi
bare kan forklare en mindre del av variasjonen i bruk
av høydegradienten, og at faktorer som vær og
aktivitet er like viktige. 

7.3 Tilvekst 
For næringens del er studier av lammenes tilvekst
ofte spesielt interessant, siden dette er en faktor som
direkte påvirker økonomien i næringen. Basert på
analyser av data fra Sauekontrollens database over
lammevekter, er det gjort analyser for å dokumentere
hvordan faktorer som søyas alder og kullstørrelse
påvirker lammenes tilvekst på sommerbeite
(Mysterud et al. 2002), samt hvordan klima påvirker
årlig variasjon i lammevekter (Mysterud et al. 2001;
Steinheim et al. 2004). Imidlertid mangler vi studier
av effekter av hvordan ulik bestandstetthet påvirker
lammenes tilvekst. Det siste er særlig viktig også i
overvåkningssammenheng. Siden Sauekontrollen har
en så omfattende innsamling av data, vil det være
spesielt verdifullt å vite om analyser av vektvariasjon
kan si noe om beitetrykket i våre fjellområder.

7.3.1 Gjennomføring og statistiske analyser
All sau ble veid til nærmeste kg på slipp- og sanke-
tidspunkt for årene 2002-2004. Vi brukte lineære
modeller (LM) for å analysere variasjon i høstvekter
av lam. Vi ln-transformerte vekter for å stabilisere
variansen. Vi brukte modell seleksjon for å finne en
egnet modell til hypotese-testing. Modellen med
lavest Akaike Information Criteria (AIC) ble valgt
(Burnham & Anderson 1998; Johnson & Omland
2004). Alle analyser ble gjort i S-Plus vs. 6.2
(Crawley 2003). 

7.3.2 Resultater
Den beste modellen forklarte 87.5% av variasjonen i
høstvekter til lam, og inkluderte faktorene vårvekt for
lam, vårvekt for mor, tetthet, år, kullstørrelse og
kjønn, samt interaksjonene mellom tetthet og år,
tetthet og kullstørrelse og kjønn og vårvekt for lam
(tabell 19). Det var ingen hovedeffekt av tetthet.
Derimot var det interaksjon mellom tetthet og
faktorene år og kullstørrelse. Enkeltlam var mye
tyngre enn tvilling- og trillinglam, og denne

Figur 19. Sauens bruk av høydegradienten i Hol sommeren 2003 fra ca. 1. juli til ut august. Tidlig på beite-
sesongen (rundt 1. juli) ble bevegelsene i stor grad styrt av temperatur, og det var liten forskjell avhengig av
om sauen beitet eller hvilte. Utover sesongen ble effekten av temperatur mindre markert, mens forskjellen
mellom beite og hvile økte.
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forskjellen var større ved høy enn lav tetthet (figur
20, tabell 19). Årlig variasjon i lammevekter var mye
større ved høy enn lav tetthet av sau (figur 20). Ved
høy tetthet sank vektene fra 2002 til 2004. Værlam
var tyngre enn søyelam. Lam som var tunge om
våren var også tunge om høsten, og særlig for
værlam (interaksjon vårvekt og kjønn). Mødre som
var store om våren fikk større lam om høsten. Vekten
på lammene økte også med antall dager på beite.

7.3.3 Diskusjon og konklusjon
Den viktigste innsikten fra analysene av lamme-
vekter, er at tetthetseffekten avhenger av kullstørrelse
og at den varierer mellom år (figur 20). Vektene holdt
seg stabile mellom år ved lav tetthet, mens de sank
fra 2002 til 2004 ved høy tetthet. Det blir spennende
å se om vektene ved høy tetthet fortsetter å falle (for
eksempel pga. endringer i vegetasjonssamfunnene),
eller om dette bare skyldes tilfeldigheter (som
værforskjeller) mellom år. Uansett er dette viktig
innsikt om vi sikter oss inn på å overvåke tilstanden i
norske fjellbeiter gjennom analyser av vekter: tett-
hetseffekter er særlig sterke for trillinglam og
effekten varierer mellom år. 

Det er foreløpig uklart om nedgangen i vekt skyldes
de endringer vi har dokumentert i beitevalg (kap.
7.1), men det er overveiiende sannsynlig at dette i
hvert fall er en viktig del av bildet. Ved høy tetthet er
det en høyere andel smyle i dietten, og smyle anses

Tabell 19. Modell som forklarer variasjoner i (ln) høstvekt av lam på beite i Hol somrene 2002-2004.

Parameter Estimat SE T P

Intercept 0.0998 0.3228 0.309 0.758
Ln(vårvekt lam) 0.6984 0.046 15.196 0.000
Kjønn (hann vs. hunn) 0.426 0.1649 2.583 0.011
År (2003 vs. 2002) -0.0162 0.0244 -0.663 0.509
År (2004 vs. 2002) -0.095 0.0207 -4.591 0.000
Ln(vårvekt mor) 0.1989 0.0569 3.495 0.001
Kullstørrelse (2 vs. 1) -0.0157 0.0246 -0.639 0.524
Kullstørrelse (3 vs. 1) -0.0512 0.0271 -1.891 0.061
Tetthet (lav vs. høy) -0.0293 0.0398 -0.735 0.464
Antall beitedager 0.0098 0.002 4.919 0.000
År (2003 vs. 2002) * tetthet (lav vs. høy) 0.0397 0.0396 1.003 0.318
År (2004 vs. 2002) * tetthet (lav vs. høy) 0.1206 0.0419 2.877 0.005
Kjønn * ln(vårvekt lam) -0.1162 0.0557 -2.084 0.039
Kullstørrelse(2 vs. 1) * tetthet (lav vs. høy) -0.0402 0.0428 -0.939 0.350
Kullstørrelse(3 vs. 1) * tetthet (lav vs. høy) 0.0399 0.044 0.908 0.366

All sau blir veid før slipp og etter sanking av Knut-Eirik
Sveingard i Hol. Tilveksten til trillinglam påvirkes mer av
tetthet enn enkeltlam (foto Atle Mysterud).
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for å være av middels god kvalitet. Andelen urter i
dietten, som anses som høykvalitets-beite, var
imidlertid høyere ved lav enn høy tetthet. Om det i
tillegg kan være effekter av parasitter er foreløpig
uklart. Tetthetseffekten var sterkest i 2004, og det ble
dette året observert at mange sau hadde diaré, et
vanlig tegn på mye parasitter. All sau blir behandlet
for parasitter ved slipp på beite. Vinteren 2003/04 var
det ikke barfrost, og dette kan ha ført til økt over-
levelse av parasitter på beite og dermed høyere grad
av reinfisering. Dette er foreløpig spekulasjoner.

En mer detaljert gjennomgang av denne delen
kommer i Masteroppgaven til Kristina Ehrlinger.

7.4 Konklusjon
Vi har for første gang sikkert dokumentert at sauens
beitemønster påvirkes av tettheten av sau på beite.
Andel smyle i dietten øker med antall sau på beite,
mens andelen høykvalitets urter synker. Det er antatt
at kvaliteten på beite øker noe med høyde over havet,
mens biomassen synker. Det er tendenser til at sauen
står lavere i hegn med mye sau, noe som kan gjen-
speile at sauen i områder med høy tetthet er beite-
begrenset og derfor i gjennomsnitt velger mengde i

større grad enn kvalitet sammenliknet med i lav
tetthets hegn. De tetthetsavhengige effektene på
beitemønster ga seg utslag i redusert tilvekst på
lammene ved høy tetthet; dette var særlig markert for
tvilling- og trillinglam og effekten av tetthet økte fra
2002 til 2004.

Figur 20. Hovedresultatet fra analysen av høstvekter
av lam i Hol somrene 2002-2004 viser at effekten av
høy og lav tetthet av sau er sterkere for trillinglam
(lam 3) enn enkeltlam (lam 1), og at effekten av
tetthet økte fra 2002 til 2004.
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8 Effekter av sauebeiting på
smågnagere

Harald Steen, Atle Mysterud og Gunnar Austrheim

Samfunn av beitedyr kan påvirkes av ulike prosesser
eller interaksjonsformer som konkurranse, beite-
forbedring og predasjon. Den relative betydningen av
disse har vært mye debattert i den internasjonale
faglitteraturen (McNaughton 1976; McNaughton
1979; Sinclair & Norton-Griffiths 1982; Sinclair
1985). Mellomarts konkurranse skjer når en art
reduserer beitet til en annen så det ikke lenger kan
utnyttes effektivt av den andre arten (Illius & Gordon
1987; Tokeshi 1999; Murray & Illius 2000).
Imidlertid kan også fjerning av plantebiomasse føre
til såkalt beiteforbedring ved at plantene får en bedre
struktur eller kvalitet på gjenveksten (Bell 1971;
McNaughton 1976; McNaughton et al. 1997; Alpe et
al. 1999; Arsenault & Owen-Smith 2002). Predasjon
kan også være en viktig strukturerende faktor i
samfunn av beitedyr (Sinclair et al. 2003).

De fleste studier internasjonalt har testet disse
hypotesene enten mellom hovdyrarter (Sinclair &
Norton-Griffiths 1982; Sinclair 1985) eller mellom
arter av smågnagere (Brown et al. 1994; Garb et al.
2000). Få studier har sett på interaksjoner mellom

store hovdyr, som sau, og smågnagere. Konkurranse
vil oppstå gitt at det er overlapp i beite- og habitat-
bruk, og de delte ressurser er begrensende (Gordon &
Illius 1989; de Boer & Prins 1990; Tokeshi 1999;
Mysterud 2000). Såkalt forstyrrelses-konkurranse
(direkte konkurranse) er usannsynlig mellom sau og
smågnagere. I vårt område er markmus (Microtus
agrestis) og fjellrotte (Microtus oeconomus) vanlige
arter som spiser gress og urter, mens klatremus
(Clethrionomys glareolus) unngår gress og spiser
blåbær (Hansson 1983; Hanski & Henttonen 1996).
Konkurranse-hypotesen spår derfor en sterkere
negativ effekt på markmus (og fjellrotte) enn
klatremus.

Beiteforbedring eller positive interaksjoner er møter
mellom arter der i hvert fall en art tjener og der den
andre ikke lider (Bruno et al. 2003). Flere
mekanismer i beitesystemer kan gi slike effekter. 
En nylig internasjonal sammenstilling konkluderer
med at dokumentasjon på beiteforbedring gjennom
stimulanse av gress-gjenvekst i vekstsesongen synes
sterkere enn mekanismen ved å fjerne gress som er “i
veien” (dødt vev) utenfor vekstsesongen (Arsenault
& Owen-Smith 2002). Prediksjonen er økt vekst i
smågnagerbestandene med økende tetthet av sau.

Predasjon er en viktig begrensende faktor og

Figur 21. Oversikt over fangststeder for smågnagere i Hol. Fangsten er konsentrert til de nedre delene av
hegnene som er de beste områdene for smågnagere.
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sannsynligvis nødvendig for å få sykliske sving-
ninger i smågnager-bestander i nordlige områder
(Klemola et al. 2000; Hanski et al. 2001; Gilg et al.
2003). Predasjon kan redusere tetthet av smågnagere
ved høy tetthet av sau, siden fjerning av skjul kan
gjøre gnagerne mer sårbare for predasjon (Hewson
1982). Alternativt kan predasjon senke enhver
forskjell mellom behandlinger, siden rovfugl kan
synkronisere lokale bestander av gnagere (Ims &
Andreassen 2000). Vårt eksperiment er på en skala
der de samme rovdyrene kan bevege seg mellom
delhegnene. Predasjonshypotesen spår også en lik
dynamikk hos alle smågnagerarter siden predatorene
ikke skiller mellom (mange av) artene (Hansson &
Henttonen 1988).

Husdyrbeiting har i tidligere studier i alt fra
saltørkner til arktiske økosystemer både økt (Jones 
& Longland 1999; Keesing & Crawford 2001) og
senket aktivitet eller tettheter av smågnagere (Jones
& Longland 1999; Weickert et al. 2001). Enkelte
ganger har man vist ulik effekt avhengig av habitat
for en gitt art (Hanley & Page 1980; Hewson 1982)
og mellom ulike arter (Hanley & Page 1980; Jones 
& Longland 1999). Tidligere studier har bare
sammenliknet ”beitet” mot ”ikke beitet” og derfor
ikke kunnet skalere effektene avhengig av tettheten
av beitedyr. Andre studier har bare vist overlapp i
diett (Johannessen & Samset 1994; Klein & Bay
1994), som bare er en nødvendig forutsetning for å få
konkurranse (de Boer & Prins 1990; Tokeshi 
1999). 

Vi tester i dette kapittelet de ovenfor nevnte
hypoteser (Steen et al. 2005). 

8.1 Gjennomføring
Vi brukte levende-feller (type Ugglan) for fangst av
smågnagere. Det var totalt 288 feller fordelt på 8
fangststeder med 4 feller hver (dvs. 32 feller) per
delinnhegning. Fellene ble plassert parvist i relativt
tørt og relativt fuktig habitat for å fange opp både
typisk fjellrotte habitat (fuktig-eng, gressdominert)
og klatremus habitat (tørt, lyngdominert). Fellene ble
plassert i nedre halvdel av innhegningene, der
bestandene av gnagere er forventet å være høyest
(figur 21). Dette skyldes at vegetasjonen og skjulet er
langt mindre jo høyere opp en kommer. Vi gjennom-
førte 3 døgn med fangst i juni før slipp og 3 døgn i
september (dvs. 864 fangstdøgn) etter sanking i
2002, 2003 og 2004. Alle individer merkes, arts- og
kjønns-bestemmes samt veies før de igjen får
friheten. Det var ikke nok data fra fjellrotte (Microtus
oeconomus) eller lemen (Lemmus lemmus) til å
analysere effekter av sauebeiting på disse artene.

Under fangsten fikk vi 0, 2 og 4 snømus (Mustela
nivalis) og 0, 2 og 2 røyskatt (Mustela erminea),
respektivt for årene 2002, 2003 og 2004. Det var
også vellykket hekking av jordugle (Asio flammeus) i
2003. Rovdyr som er spesialisert på gnagere var
derfor tilstede i Hol.

8.2 Statistiske analyser
Vi analyserte dataene på bestandenes vekstrater med

Tabell 20. Oversikt over antall markmus og klatremus fanget om våren og høsten for årene 2002-2004 fordelt
på hegn.  

Behandling Kontroll Lav tetthet Høy tetthet

Hegn A E G C D I B F H

Sauetetthet per km2 0 0 0 25 25 25 80 80 80

Markmus 2002-vår 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2002-høst 0 0 1 2 0 0 0 0 0
2003-vår 0 1 0 3 0 0 2 0 2
2003-høst 0 3 1 6 2 3 2 0 0
2004-vår 1 3 1 3 0 2 7 1 0
2004-høst 2 8 2 3 10 2 10 2 0

Klatremus 2002-vår 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2002-høst 1 4 8 0 1 1 3 1 5
2003-vår 8 7 3 1 1 5 3 1 5
2003-høst 13 11 13 13 14 10 8 7 16
2004-vår 5 6 6 5 11 4 6 7 11
2004-høst 17 21 18 16 25 12 14 15 10
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standard ANOVA. Siden 2002 var et “lavår” med
veldig lite data, kjørte vi alle analyser bare på
dataene fra år 2003 og 2004. Analysene ble gjort på
nivå av delinnhegning (delt videre i ”gressdominert”
og ”lyngdominert habitat) for å unngå for mange null
observasjoner. I analysene adderte vi tallet 1 til alle
observasjoner (ln[(Nhøst+1)/(Nvår+1)]), som er standard
måte å fjerne problemet med å ln-transformere null-
verdier (Bjørnstad et al. 1995; Steen & Haydon
2000). Aktuelle kovariater i tillegg til ”behandling”
(”ingen sau”, ”lite sau” og ”mye sau”) var blokk
(”østre”, ”midtre” og ”vestre”), år (2003 og 2004) og
habitat (”eng” og ”lyng”). Vi brukte Akaike Informa-
tion Criterion (AIC) for å finne det beste kompro-
misset mellom å forklare så mye variasjon som mulig
uten å øke antallet parametre for mye. Vi brukte så
den beste modellen til å estimere effekter. Analyser
ble kjørt i S-Plus vs. 6.2 (Crawley 2003).

8.3 Resultater
En oversikt over antall fangster er gitt i tabell 21.
Bestands-vekstrate for markmus var signifikant
lavere for høy enn for lav tetthet av sau (figur 21,
tabell 22). Flere modeller var relativt like gode (Steen
et al. 2005), men den estimerte effekten av saue-
beiting varierte lite mellom modeller, og forskjellen
mellom lav og høy tetthet av sau var signifikant for
alle de 5 beste modellene. Vekstraten til markmus var
høyere i enghabitat enn lynghabitat i 2003, mens det

var omvendt i 2004 (dvs. en interaksjon ”habitat” og
”år”, tabell 22). Bestandstetthetene av markmus var
like om våren, men lavere i områder med høy tetthet
av sau i forhold til lav tetthet av sau om høsten. Det
var imidlertid ingen effekt av sauebeiting på
vekstraten i klatremusbestandene (tabell 21).
Effekten av sauebeiting kom ikke med i de beste
modellene, men vi inkluderte faktoren likevel for å
kunne estimere effekten. Vi fanget flere klatremus
enn markmus, så forskjellen skyldes ikke høyere
styrke i testene på markmus. Parameterestimatene for
klatremus gikk i samme retning som for markmus,
dvs. høyeste vekstrater i hegn med lav tetthet av sau
og de laveste i høy tetthet av sau, med kontroller uten
sau i midten. 

8.4 Diskusjon og konklusjon
Resultatene støtter konkurransehypotesen: Sterk
beiting av sau på utmarksbeite i Hol reduserte
vekstraten i markmus bestandene, og vi kan derfor
forkaste en generell positiv effekt av sauebeiting på
smågnagere. Det er en viss tetthetsavhengighet på
tilveksten til lammene (kap. 7.3), som understøtter at
beitekonkurranse er sannsynlig, men ikke eneste
mulig forklaring siden predasjon kan skape samme
mønster. 

Tidligere studier har sammenliknet bare mellom
”beitede” og ”ikke beitede” områder

Figur 22. Forholdet mellom bestandsvekstrate (ln[Nhøst+1/Nvår+1]) til markmus (Microtus agrestis) og saue-
tetthet (høy, lav og kontroll uten sau). Figuren viser predikerte verdier (+/- SE) for vestre område i 2004.
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(Hanley & Page 1980; Hewson 1982; Keesing 1998;
Jones & Longland 1999; Keesing 2000; Keesing &
Crawford 2001; Weickert et al. 2001), mens vi vet fra
konkurranseteori (Tokeshi 1999) at det er tettheten av
beitedyr som er avgjørende for om det blir konkur-
ranse eller ikke, ikke bare tilstedeværelsen av en
annen art. Vi fant da også stor forskjell på effekten av
høy og lav tetthet av sau på vekstratene i markmus-
bestandene. Forskjeller mellom lav tetthet av sau og
kontroller uten sau var ikke signifikant forskjellig,
men estimatet for bestandsvekst lå faktisk en god del
høyere for lav tetthet enn for kontroll. Vi kan derfor
ikke endelig forkaste beiteforbedringshypotesen ved
lave nivåer av sauebeiting. Vi fant en økning i
frekvensen av stivstarr ved sauebeiting (kap. 4.2).
Det er også vist at stivstarr øker under sauebeiting på
Island, til tross for at denne var foretrukket beite for
sauen. Det skyldtes at sauen trampet i stykker mose

som konkurrerte med stivstarr (Jónsdóttir 1991). Økt
skudd-dannelse kan øke utbredelsen av stivstarr og
være en mekanisme for beiteforbedring. Økningen i
stivstarr var mest markert for høy tetthet av sau, og
det er derfor klart at redusert biomasse ”overkjørte”
denne mulige positive effekten. 

Predasjon er kjent for å spille en viktig rolle i den
sykliske dynamikken til smågnagerbestander (Hanski
et al. 1991; Gilg et al. 2003). Dynamikken til ulike
smågnagerarter antas ofte å være synkrone, siden de
samme predatorene tar alle arter (Hansson &
Henttonen 1988). Ofte blir antallet av markmus, fjell-
rotte og klatremus nettopp slått sammen i analyser
fordi de har en relativt lik dynamikk (Ims &
Andreassen 2000). Vårt eksperiment ble designet
hovedsakelig for å teste om det var positive eller
negative interaksjoner mellom sau og smågnagere. Så
selv om mellomarts mønsteret passer konkurranse
som mekanisme heller enn predasjon, kan man i
ettertid sette opp hypoteser som kan forklare det
observerte mønsteret også i lys av predasjons-
hypotesen. Habitat spesifikke predasjonsrater
(predatorer fjerner flere fra eng-habitatet til
markmus; Hanski & Henttonen 1996) eller at
gnagerne unngår områder pga. økt predasjonsfare
(Lima & Dill 1990; Kotler & Blaustein 1995) kan
også forklare det observerte mønsteret. Markmus er
generelt antatt å være konkurransemessig overlegen
(Hansson 1983), men et lettere bytte for rovdyr enn
klatremus (Hanski & Henttonen 1996). Markmus kan
derfor være sterkere påvirket av beiting og endringer
i skjul pga. deres høyere sårbarhet for rovdyr, særlig
røyskatt og snømus. 

Det har også vært framsatt en hypotese om at små-
gnagersvingningene har blitt mindre regelmessige
som en følge av økt sauebeiting. Vårt studium
antyder at sauebeiting kan ha en viss effekt på
mellomarts synkroni, siden markmus og ikke
klatremus påvirkes av sauebeiting. Markmus er kjent
for å ha en mer variabel bestandsdynamikk enn
klatremus, og dette kan føre til et noe mindre syklisk
smågnagersamfunn som en følge av sauebeiting
(Hanski & Henttonen 1996). Uten at vi enda har
sammenstilt dette detaljert, er imidlertid inntrykket i
følge beitelagskart at det er relativt få områder med
over 50 sau per km2, selv om det forekommer. Siden
rundt 25 sau per km2 ga enten ingen eller en positiv
effekt på smågnagerne, er det derfor ikke sannsynlig-
gjort at sauen har påvirket smågnagersvingningene

Harald Steen med fangst i en Ugglanfelle. Markmus-
bestandene vokser saktere ved høy enn lav tetthet av sau
(foto Atle Mysterud).



Tabell 21. Resultater fra analysene med (sommer) bestandsvekstrate (ln[(Nhøst+1)/(Nvår+1)]) og tetthet 
(ln antall+1) av markmus og klatremus for hvert hegn som responsvariabel, med “behandling”, “blokk”, ”år”
og ”habitat” som faktorielle forklaringsvariabler. Interceptet er for alle modeller er lynghabitat ved høy tetthet
i østre blokk i 2003.

Parameter Estimat SE T P

1. Markmus
a. Vekst rate
Intercept -0.5247 0.3806 -1.379 0.184
Lav vs. høy tetthet 0.6410 0.3014 2.127 0.047
Kontroll vs. høy tetthet 0.2782 0.3335 0.834 0.415
Blokk (Midtre vs. østre) 0.5698 0.3094 1.841 0.081
Blokk (Vestre vs. østre) 0.0474 0.3152 0.150 0.882
Habitat 0.5509 0.3593 1.533 0.142
År 0.6923 0.3375 2.051 0.054
Habitat*År -1.0981 0.4835 -2.272 0.035

b. Vår tetthet
Intercept 0.3324 0.2164 1.536 0.136
Lav vs. høy tetthet -0.1155 0.1874 -0.616 0.543
Kontroll vs. høy tetthet -0.1831 0.1874 -0.977 0.337
Blokk (Midtre vs. østre) 0.0240 0.1874 0.128 0.899
Blokk (Vestre vs. østre) 0.4719 0.1874 2.518 0.018
Habitat -0.2441 0.2164 -1.128 0.269
År 0.0451 0.2164 0.208 0.837
Habitat*År 0.4301 0.3061 1.405 0.171

c. Høst tetthet
Intercept -0.1268 0.2535 -0.500 0.621
Lav vs. høy tetthet 0.5635 0.2195 2.567 0.016
Kontroll vs. høy tetthet 0.1493 0.2195 0.680 0.502
Blokk (Midtre vs. østre) 0.4959 0.2195 2.259 0.032
Blokk (Vestre vs. østre) 0.4621 0.2195 2.105 0.044
Habitat 0.1540 0.2535 0.608 0.548
År 0.6743 0.2535 2.660 0.013
Habitat*År -0.4432 0.3585 -1.237 0.227

2. Klatremus
Intercept 0.6606 0.2745 2.406 0.023
Lav vs. høy tetthet 0.3356 0.2542 1.321 0.197
Kontroll vs. høy tetthet 0.1062 0.2542 0.418 0.679
Blokk (Midtre vs. østre) 0.2045 0.2542 0.804 0.428
Blokk (Vestre vs. østre) 0.2307 0.2542 0.908 0.372
Habitat 0.1189 0.2075 0.573 0.571
År -0.2203 0.2075 -1.061 0.297
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negativt over større fjellområder i Sør-Norge.
”Tilslaget” for konkurranse kan også bli påvirket av
næringstilgangen, slik at dette resonnementet inne-
holder et element av spekulasjon. I en ny sammenstil-
ling av mulige årsaker for endrede smågnagersving-
ninger, er det framsatt ikke mindre enn 8 ulike
hypoteser for å forklare endringene i smågnagersy-

klusene (Hörnfeldt 2004). Sauebeiting er ikke nevnt.
Flere av disse hypotesene kan vi forkaste som usann-
synlige, men det er viktig å huske på at det har skjedd
andre storskala endringer i perioden. Ikke minst kan
endringer i klima gi forverrede vintringsforhold for
smågnagere, noe som det nå forskes på ved Finse
Forskningsstasjon. 
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Uansett viser våre studier et nyansert bilde på forholdet
mellom sauebeiting og smågnagerbestander, der
utfallet varierer mellom markmus og klatremus som
har ulikt beiteoverlapp med sau og også avhengig av
tettheten av sau. Vi har bare sett på veksten av små-
gnagere om sommeren. Beite kan være mer
begrensende om vinteren (Huitu et al. 2003), og

predasjon vil kunne gjøre forskjellene mellom hegnene
mindre (Ims & Andreassen 2000). Resultatene er
derfor sannsynligvis relativt konservative, og vi
kommer til å følge opp studiene med undersøkelser av
hva som skjer om vinteren. Vi kan heller ikke utelukke
at forholdet mellom sau og smågnagere endres over tid
etter hvert som beiteeffektene blir sterkere.
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9 Effekter av sauebeiting på 
virvelløse dyr; Hemiptera og 
Diptera

Atle Mysterud, Lars Ove Hansen og 
Gunnar Austrheim

Sammenliknet med det høye antallet artikler som
dokumenterer beiteeffekter på planter (oversikter i
Jefferies et al. 1994; Hobbs 1996; Augustine &
McNaughton 1998), er det svært lite som er gjort for
å dokumentere effektene av beiting på virvelløse dyr.
Det er vist at effektene av beiting kan slå ulikt ut på
planter og virvelløse dyr (Kruess & Tscharntke
2002), så effekter av beiting på virvelløse dyr kan
ikke direkte avledes bare fra effekter på planter. En
oversikt viste at det kunne være sterke effekter av
beiting på virvelløse dyr selv om det bare var små
effekter på plantene (Milchunas et al. 1998). Mange
har derfor etterlyst kunnskaper om beiteeffekter på
virvelløse dyr generelt (f.eks. Stewart 2001).

At beiting faktisk kan påvirke virvelløse dyr kommer
fra en variert samling av studier – inklusive svært
forskjellige økosystemer, arter av beitedyr og for
ulike taksonomiske grupper av virvelløse dyr.
Intensiv storfe-beiting i gressdominerte fjell-landskap
i sentrale deler av Argentina reduserte antall,
mangfold, diversitet og biomasse av insekt
samfunnene (familie nivå) (Cagnolo et al. 2002).
Storfe- og sauebeiting i Skottland påvirket antallet av
opptil 24 av 32 billearter (Coleoptera, Dennis et al.
1997). Beiting av wapiti-hjort (Cervus elaphus) på
trær påvirket leddyr i Arizona, USA (Bailey &
Whitham 2002), og leddyr forekom i større antall og
mangfold i (hovdyr) beitede sammenliknet med
ubeitede lokaliteter i Spania (Gonzalez-Megias et al.
2004). Antallet insektarter var likt mellom beitede og
ikke beitede habitater, mens insekt antall økte 4- til
10 ganger i ubeitede lokaliteter i ponderosa furu-
gressmarker i Arizona, USA (Rambo & Faeth 1999).
Løpebiller (Carabidae), som en familie, var 
vanligere i områder beitet av reinsdyr (Rangifer
tarandus) i Finland, mens snutebiller (Curculionidae)
var vanligere i ikke-beitede områder i bjørke-
dominert habitat (Suominen et al. 2003). I Stor-
britannia var bestander av sommerfugl både positivt
og negativt påvirker av beiting fra hjortedyr,
hovedsakelig som en følge av at beiting hindret trær i
å vokse opp og dermed suksesjonen (Feber et al.
2001).

Siden det internasjonalt er gjort forholdsvis lite på
feltet, er det begrenset teori for å predikere effekter.
Enkelte studier viser at tidligere beiting av store
beitedyr fører til økt sjanse for seinere beiting av
insekter (”Økt sårbarhetshypotesen”, Danell & Huss-
Danell 1985). Langtids beiting av reinsdyr hadde
positive effekter på galledannende og minerende
insekter på vier (Salix lanata) (Olofsson &
Strengbom 2000). Fra denne hypotesen kan man
forvente en positiv sammenheng mellom graden av
sauebeiting og mengden av plantespisende insekter.
Dette kan igjen øke mengden insekter som er rovdyr
eller nedbrytere (se diskusjon om trofiske kaskade-
effekter i kap. 10).

I den norske debatten har det vært fokus på at beiting
kan indusere forsvarsstoffer, og dermed hemme
videre beiting (”Økt forsvarshypotesen”, Karban &
Baldwin 1997). Beiting av sau kan øke nivåene av
antibeitestoffer, og dermed begrense antallet plante-
spisende insekter, som igjen eventuelt kan senke
antallet insekter som er rovdyr eller nedbrytere. Ut
fra denne hypotesen forventer vi mindre virvelløse
dyr i områder med sauebeiting. 

Vi har spesifikt for sauebeiting i Norge svært
begrensede kunnskaper om effekter på virvelløse dyr
(oversikt i Mysterud & Mysterud 1999; Mysterud &
Mysterud 2000c). Studier på Tranøy i Troms
dokumenterte færre insekter og med mindre kropps-
vekter der det var hard grad av sauebeiting enn der
det ikke var beitet (Myrberget 1987). Andre faktorer i
miljøet, som tid på året, antall plantearter tilstede
(Hartley et al. 2003) og høyde over havet (Fielding et
al. 1999; Hodkinson et al. 1999), kan også være
viktige for å bestemme mønsteret av virvelløse dyr i
alpine habitater. Vårt eksperiment er egnet for å teste
disse hypotesene, siden området tidligere var lite
beitet, og vi kan derfor i hvert fall første sesong
utelukke større endringer av vegetasjonens sammen-
setning (Hartley et al. 2003). Siden antibeitestoffer
kan induseres raskt (Seldal et al. 1994), var det første
året med beiting i Hol (2002) velegnet for å teste
denne hypotesen. Fokus i studiet var på orden
Diptera og Hemiptera som er vanlig på vegetasjonen
i høyfjellet i Sør-Norge (Totland 1993, Skartveit &
Solhøy 1997).

9.1 Gjennomføring
Vi samlet virvelløse dyr på totalt 90 steder der
vegetasjonen var kjent, dvs. vi trakk tilfeldig 10 av de
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20 vegetasjons-feltene innen hvert hegn (kap. 3.1.1).
Vi brukte slaghoving, og en standardisert prosedyre
med 10 slag i rette linjer fram og tilbake på omtrent 
1 m2. En person (Chris Peters) gjorde dette arbeidet.
Innsamlingen skjedde 3 ganger med ca. 10 dagers
mellomrom i perioden 4. juli til 2. august 2002. Det
tok omtrent en dag for å samle inn fra ett hegn.
Rekkefølgen vi samlet inn data ble gjort tilfeldig på
blokk nivå, og deretter innen blokk. 

De virvelløse dyrene ble bestemt ned til familie.
Viktigste litteratur for å gjenkjenne familier var
Borror et al. (1989), og om nødvendig ble det brukt
mer spesifikk litteratur for Hemiptera (Dolling 1991)
og Diptera (Unwin 1981). Informasjon om den
funksjonelle rolle (plantespiser, rovdyr (inkl.
parasitoider) og nedbrytere) kom fra en rekke ulike
kilder (Ossiannilsson 1983; Dolling 1991; Papp &
Darvas 1997; Papp & Darvas 1998; Papp & Darvas

2000a; Papp & Darvas 2000b) og generell kunnskap
om familiene. Siden vi bestemte ned til familienivå,
er det en viss fare for at ikke alle arter har samme
funksjonelle rolle. I hovedsak var materialet dominert
av noen få arter innenfor hver familie, og å angi en
felles funksjonell gruppe for hele familien antas
derfor å være uten nevneverdig betydning for
tolkningen.

9.2 Statistiske analyser
Siden vi samlet data fra samme sted 3 ganger i løpet
av sesongen, brukte vi lineære ”mixed” effekt
modeller (LME) med felt som tilfeldig effekt for å ta
hensyn til avhengighet mellom observasjoner
(Lindsey 1999; Crawley 2003). Vi ln-transformerte
respons variable som var antall, og la til en for alle
ruter for å unngå og ln-transformere 0. Vi brukte
Akaike Information Criterion (AIC) til modell
seleksjon (Burnham & Anderson 1998; Johnson &
Omland 2004). Modell seleksjon ble gjort på lineære
modeller (LM), siden AIC ikke kan brukes basert på
REML som i LME. Analyser ble gjort i S-Plus vs. 6.1
og 6.2 (Venables & Ripley 1994; Crawley 2003). For å
beskrive plantedekket, brukte vi i tillegg til PCA også
Detrended Correspondence Analysis (DCA) i
CANOCO vs. 4.5 (Ter Braak & Smilauer 2002).

9.3 Resultater
Vi fanget totalt 673 individer fra 44 familier og 9
ordner av virvelløse dyr. Blant disse var det 6
familier Hemiptera (Lygaeidae, Miridae,
Delphacidae, Cicadellidae, Triozidae, Psyllidae) og
14 familier Diptera (Limoniidae, Culicidae,
Ceratopogonidae, Cecidomyiidae, Mycetophilidae,
Sciaridae, Chironomidae, Empididae,
Dolichopodidae, Therevidae, Phoridae, Chloropidae,
Agromyzidae, Anthomyiidae). Individer fra
Hemiptera utgjorde 57.4% og Diptera 29.9% av det
totale materialet, dvs. til sammen 87.3%. 

Sauebeiting ble ikke inkludert i noen av de beste
modellene (Mysterud et al. 2005). Når vi likevel
estimerte effekten, fant vi ingen signifikant effekt av
sauebeiting verken på mangfoldet av familier,
mengden individer fra de 3 ulike funksjonelle
kategoriene (rovdyr, plantespisere og nedbrytere) eller
fra de to vanligste taksonomiske gruppene –
Hemiptera Cicadellidae and Diptera Empididae (tabell
22). Vi kunne derfor forkaste begge hypotesene, siden
sauebeiting ikke hadde en målbar effekt på antallet
virvelløse dyr in fangstene fra slaghoving.

Chris Peters fanger insekter i Hol sommeren 2002 med
slaghov på vegetasjon. Vi fant ingen effekter av
sauebeiting på insektgruppene Diptera og Hemiptera 
(foto Atle Mysterud).
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Mangfoldet av virvelløse dyr (på familienivå) økte
med antallet plantearter tilstede og var relatert til
mengden av dominerende planter målt som 1. og 2.
PCA akse (tabell 22). Mengden av virvelløse rovdyr
var høyest i midten av juli, og økte med antallet
plantearter. Mengden plantespisende insekter økte

utover sommeren og sank med økende høyde over
havet. Mengden nedbrytere var positivt relatert til
antallet plantearter. Den vanligste gruppen av
plantespisende insekter var Hemiptera Cicadellidae,
og antallet av disse insektene økte gjennom
sommeren og sank i antall med økende høyde over

Tabell 22. Parameter estimater for effekten av sauebeiting og andre aktuelle miljøvariable på samfunn av
virvelløse dyr i Hol, sommeren 2002.

Parameter Estimat SE df T P

ln(antall familier)
Intercept -0.4120 0.2674 179 -1.541 0.125
Plantesamfunn (PCA1) -0.0610 0.0309 85 -1.972 0.052
Plantesamfunn (PCA2) 0.1183 0.0343 85 3.451 0.001
ln(antall plantearter) 0.3062 0.1099 179 2.786 0.006
Sauetetthet (lav vs. kontroll) -0.0635 0.1373 85 -0.463 0.645
Sauetetthet (høy vs. kontroll) -0.0826 0.1387 85 -0.596 0.553

ln(Antall rovdyr)
Intercept -53.6782 12.8651 177 -4.172 <0.001
ln(Antall plantearter) 0.1506 0.0433 177 3.480 0.001
Dato 0.5348 0.1282 177 4.171 <0.001
(Dato)2 -0.0013 0.0003 177 -4.168 <0.001
Sauetetthet (lav vs. kontroll) -0.0558 0.0661 87 -0.844 0.401
Sauetetthet (høy vs. kontroll) -0.1038 0.0669 87 -1.553 0.124

ln(Antall plantespisende insekter)
Intercept 2.7883 1.3916 179 2.004 0.047
Høyde over havet -0.0040 0.0009 86 -4.282 <0.001
Dato 0.0131 0.0040 179 3.271 0.001
Sauetetthet (lav vs. kontroll) 0.0082 0.1346 86 0.061 0.951
Sauetetthet (høy vs. kontroll) 0.0178 0.1323 86 0.135 0.893

ln(Antall nedbrytere)
Intercept -0.0487 0.0882 179 -0.552 0.582
ln(Antall plantearter) 0.1141 0.0360 179 3.170 0.002
Sauetetthet (lav vs. kontroll) -0.0299 0.0551 87 -0.543 0.589
Sauetetthet (høy vs. kontroll) -0.0498 0.0555 87 -0.897 0.372

ln(Antall Hemiptera Cicadellidae)
Intercept 0.3467 1.7320 179 0.200 0.842
Dato 0.0239 0.0050 179 4.836 <0.001
Høyde over havet -0.0044 0.0012 86 -3.759 0.000
Sauetetthet (lav vs. kontroll) 0.0939 0.1682 86 0.559 0.578
Sauetetthet (høy vs. kontroll) 0.1467 0.1653 86 0.887 0.377

ln(Antall Diptera Empididae)
Intercept -74.6116 15.0330 178 -4.963 <0.001
ln(Antall plantearter) 0.1425 0.0509 86 2.797 0.006
Dato 0.7359 0.1498 178 4.913 <0.001
(Dato)2 -0.0018 0.0004 178 -4.916 <0.001
Sauetetthet (lav vs. kontroll) -0.0516 0.0788 86 -0.655 0.514
Sauetetthet (høy vs. kontroll) -0.0964 0.0796 86 -1.211 0.229
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havet (tabell 22). Den vanligste gruppen av virvelløse
rovdyr, Diptera Empididae, var vanligst midt i juli og
økte også med antall plantearter. 

9.4 Diskusjon og konklusjon
Vi fant ingen sammenheng mellom graden av saue-
beiting og mengden av virvelløse dyr, enten vi målte
dette som antall familier tilstede, mengde av
funksjonelle grupper (rovdyr, plantespisere og
nedbrytere) eller mengde av den vanligste plante-
spisende familien (Hemiptera Cicadellidae) eller
rovdyr (Diptera Empididae). Fraværet av en effekt vil
alltid være en funksjon av hvor mye data man har, og
i vårt tilfelle var det et heller sparsomt materiale. Vi
har imidlertid sannsynliggjort at på kort sikt er særlig
antallet plantearter og delvis høyde over havet
(Ottesen 1996) viktigere forklaringsvariable enn
sauebeiting for gruppene Hemiptera og Diptera. Vi
understreker at konklusjonene bygger på et relativt
sparsomt materiale fra hovslag, og at de ble gjort
allerede første sesongen, hovedsakelig for å teste
antibeitestoffhypotesen. 

Beiting har både korttids- og langtidseffekter
(Jefferies et al. 1994). Korttids effekter knytter seg
blant annet til antibeitestoffer, som kan induseres
raskt (Karban & Baldwin 1997). For insekter vil også
en nedgang i antall blomstrende planter (Augustine
& Jordan 1998), total stående biomasse eller høyde
(Anderson 1994; Clary & Leininger 2000) og
struktur på vegetasjonen (Dennis et al. 1998; Morris
2000) også være viktige for evt. å forklare endringer

etter bare et år med beiting. På lenger sikt vil beiting
kunne endre sammensetningen av plantearter
(Jefferies et al. 1994; Austrheim & Eriksson 2001).
Hemiptera er også en viktig gruppe plantespisende
insekter i Skottland. En reduksjon i beiting hadde en
klar effekt på samfunnene av Hemiptera (Hartley et
al. 2003). Siden antallet plantearter var en viktig
faktor for å beskrive insektsamfunnene i Hol
(dominert av Diptera og Hemiptera), er det
sannsynlig at sauebeiting kan ha langsiktige effekter
på virvelløse dyr når det skjer endringer i plante-
samfunnene.

Romlig skala har ofte vist seg viktig for mønstrene
man observerer i økologi (Wiens 1989; Bissonette
1997). Vårt studium er gjort på en stor landskaps-
skala, mens de fleste studier er småskala forsøk
(sammenlikner innenfor og utenfor små innheg-
ninger). I en oversikt fant man effekter av beiting på
plantesamfunn i 86% av småskala studier, men bare i
50% av storskala studier (Milchunas & Noy-Meir
2002). Også enkelte andre studier påpeker at beiting
ofte har småskala effekter, men at vegetasjons-
samfunn på større skala styres mer av klima
(Stohlgren et al. 1999). Dette betyr at småskala
forsøk ofte overdriver effekten av beiting,
sannsynligvis fordi innhegningene legges til områder
med særlig sterke beiteeffekter. Selve driftssystemet
kan også være viktig, man regner med at et
rotasjonssystem er mest positivt om målet er
mangfold av planter og insekter (Gebeyehu &
Samways 2003). 
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10 Effekter av sauebeiting på 
virvelløse dyr; Biller

Atle Mysterud, Ragnar Mathias Aaserud og 
Gunnar Austrheim

Vi har i det foregående kapittelet gitt en innføring i
hva man vet om beiteeffekter på virvelløse dyr.
Virvelløse dyr er opplagt en svært heterogen gruppe,
og det er forventet at ulike grupper kan respondere
forskjellig på sauebeiting, uten at vi per i dag har en
god teori for å predikere hvilke grupper som
forventes å respondere sterkest. Vi kan derfor ikke ut
fra studier dominert av Diptera og Hemiptera (kap. 9)
konkludere for hele samfunnet av virvelløse dyr.
Biller utgjør en særlig interessant gruppe av insekter,
der flere undersøkelser har funnet effekter av beiting
(f.eks. Dennis et al. 1997; Suominen et al. 2003).
Sommeren 2003 gjennomførte vi derfor et mer
omfattende studium av virvelløse dyr med fokus på
biller og edderkopper, der sistnevnte gruppe her er
utelatt siden materialet for tiden er under
bestemmelse.  Resultatene er under utarbeiding og
må derfor ses på som foreløpige. Vi testet om det var
effekter av sauebeiting på (1) artsantallet av biller, (2)

på vanlige plantespisende biller og (3) på vanlige
biller som var rovdyr.

10.1 Gjennomføring
Vi samlet virvelløse dyr på alle de 180 steder der
vegetasjonen var kjent (kap. 3.1.1). Vi brukte barber-
feller, en mye brukt fallfelletype. Innsamlingen
skjedde 3 ganger sommeren 2003. Rekkefølgen vi
samlet inn data ble gjort tilfeldig på blokk nivå, og
deretter innen blokk. Billene ble med hjelp fra Stefan
Olberg bestemt ned til art så langt det var mulig. 

10.2 Statistiske analyser
En første gjennomgang av dataene viste at det var lite
biller i den siste perioden, og vi fokuserte derfor
analysene på første fase av innsamlingen (satt ut fra
24. juni, og samlet inn 23. juli). For analyser av (ln)
artstallet biller (+1 for å unngå og ln-transformere 0),
brukte vi lineære modeller. Det var mange enkeltarter
som var relativt sjeldne, og som derfor ikke egnet seg
for videre analyser. Vi fokuserte derfor på de 5
vanligste artene, hvorav 3 var rovdyr og 2 var
plantespisere. Selv for disse dominerte ruter med
enten ingen eller bare ett individ. Vi valgte derfor å
bruke logistisk regresjon. Vi brukte generaliserte
lineære ”mixed” modeller (GLMM) med “hegn” som
tilfeldig effekt for å ta hensyn til mulig avhengighet
mellom observasjoner i samme hegn (Lindsey 1999;
Crawley 2003). Analyser ble gjort i R vs. 2.0.0. For å
beskrive plantedekket, brukte vi PCA på frekvens av
de 10 vanligste plantene innsamlet samme år (2003)
utregnet i S-Plus vs. 6.2.

10.3 Resultater
Artsantallet biller var likt i kontroller uten sau som i
områder med lav tetthet av sau (T = -0.622,
P = 0.535), men det var lavere antall billearter per
felt i områder med mye sau (figur 23, tabell 23; 
T = -2.439, P = 0.016; ikke helt signifikant i en mer
restriktiv LME, T = -2.188, P = 0.094). Plante-
samfunnet (målt ved PCA1) påvirket også antallet
billearter markert (T = 4.419, P < 0.001).

Mengden av begge to de vanligste plantespisende
billene ble også påvirkert av sauebeiting; den ene
arten (Otiorhynchus nodosus) responderte kun ved
høy tetthet, mens Byrrhus fasciatus også hadde
lavere forekomst i områder med lavt beitetrykk av
sau (figur 24). I kontrast ble bare 1 (Patrobus
assimilis) av 3 biller (de to andre artene var Calathus
melanocephalus og Notiophilus aquaticus) som er

Barberfelle brukt til fangst av biller og edderkopper i 
Hol sommeren 2003. Det er færre biller jo mer sau 
(foto Atle Mysterud).
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rovdyr negativt påvirket av beiting, og da bare ved
høy tetthet av sau (figur 24). I tillegg påvirket både
plantemangfold og dekningen av viktige grupper

langs gradienten fra rishei til engarter forekomsten av
enkelte billearter (tabell 23). For rovdyrartene så
også antallet biller tilstede ut til å ha en positiv effekt

Tabell 23. Resultater fra analyser av forekomst (logistisk regresjon) av 5 billearter i Hol, Buskerud sommeren
2003.

Parameter Estimat SE Z P

Byrrhus fasciatus (plantespiser)

Intercept 0.1271 0.6106 0.208 0.835

Sauetetthet (høy vs. kontroll) -1.2832 0.6182 -2.076 0.038

Sauetetthet (lav vs. kontroll) -1.1537 0.6328 -1.823 0.068

Plantesamfunn (PCA1) 0.6813 0.1727 3.944 0.000

Planteartsmangfold -0.1294 0.0465 -2.783 0.005

Tilfeldig effekt 0.0007 0.2451 0.003 0.998

Otiorhynchus nodosus (plantespiser)

Intercept 0.4028 0.4802 0.839 0.402

Sauetetthet (høy vs. kontroll) -1.2332 0.4699 -2.624 0.009

Sauetetthet (lav vs. kontroll) 0.1395 0.4032 0.346 0.729

Plantesamfunn (PCA1) 0.1887 0.1217 1.551 0.121

Planteartsmangfold -0.0731 0.0333 -2.193 0.028

Tilfeldig effekt 0.0053 0.1765 0.030 0.976

Patrobus assimilis (rovdyr)

Intercept -0.4299 0.4792 -0.897 0.370

Sauetetthet (høy vs. kontroll) -1.2040 0.4658 -2.586 0.010

Sauetetthet (lav vs. kontroll) -0.4717 0.4334 -1.088 0.276

Plantesamfunn (PCA1) 0.4053 0.1263 3.209 0.001

Planteartsmangfold 0.0165 0.0304 0.543 0.587

Tilfeldig effekt 0.0000 0.1820 0.000 1.000

Calathus melanocephalus (rovdyr)

Intercept -2.1501 0.6032 -3.565 0.000

Sauetetthet (høy vs. kontroll) 0.2323 0.5048 0.460 0.645

Sauetetthet (lav vs. kontroll) 0.6707 0.4893 1.371 0.170

Plantesamfunn (PCA1) -0.0502 0.1388 -0.362 0.717

Planteartsmangfold 0.0461 0.0352 1.307 0.191

Tilfeldig effekt 0.7472 0.2240 3.336 0.001

Notiophilus aquaticus (rovdyr)

Intercept -2.0308 0.7153 -2.839 0.005

Sauetetthet (høy vs. kontroll) -0.1535 0.6214 -0.247 0.805

Sauetetthet (lav vs. kontroll) -0.5214 0.6889 -0.757 0.449

Plantesamfunn (PCA1) 0.7770 0.1860 4.178 0.000

Planteartsmangfold -0.0167 0.0411 -0.405 0.685

Tilfeldig effekt 0.3722 0.2659 1.400 0.162
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på forekomst, og effekten av selve plantesamfunnet
ble da svekket (resultater ikke vist).

10.4 Diskusjon og konklusjon
I motsetning til studiene på Hemiptera og Diptera
(kap. 9), fant vi markerte effekter av sauebeiting på
billesamfunnene. Et særlig interessant resultat er at
billearten Byrrhus fasciatus responderte negativt
allerede på lav tetthet av sau. Her skiller mønsteret
seg markant fra det vi fant på smågnagere, der lav
beitegrad heller så ut til å fremme enn å senke
mengden smågnagere (kap. 8). Større kunnskaper om
vilke plantearter denne billearten lever av, og
hvordan beiting påvirker disse artene, er nødvendig
for å komme fram til en bedre forståelse av dette
resultatet. Tilsvarende fant vi at blomstringsraten til
urter sank allerede ved lav tetthet av sau (kap. 5).
Dette viser klart at ulike økologiske effekter vil ”slå
inn” etter hvert som beitegraden øker. En grundigere
gjennomgang av dette materialet vil bli gjort i
Mastergraden til Ragnar Mathias Aaserud.

Figur 23. Antall billearter per felt (rådata, uten
justering for andre faktorer) for hegn uten sau
(kontroller), med lav og høy tetthet av sau i Hol
sommeren 2003. 

Figur 24. Forekomst av to plantespisende biller (A,
B) og et rovdyr (C) som ble påvirket negativt av
sauebeiting i Hol, sommeren 2003.
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11 Overbeiting: prinsipper og
definisjoner

Atle Mysterud

I norsk naturforvaltning er begrepet ”overbeiting”
stadig i bruk, men det har dessverre så langt ikke hatt
et klart innhold. Situasjonen er dessverre ikke stort
bedre internasjonalt ved bruken av den engelske
versjonen ”overgrazing” (Coughenour & Singer
2000). Prosjektet har derfor sett seg nødt til å
gjennomgå begrepet som et viktig ledd i å få en mer
nyansert og klar debatt rundt beiteeffekter her i
Norge. En tidligere rapport har i detalj gjennomgått
ulike definisjoner av et bærekraftig beitebruk
(Mysterud & Mysterud 1999), og begrepene er nært
knyttet sammen. Forhåpentligvis kan denne
gjennomgangen danne et rammeverk for videre
diskusjoner om overbeiting i Norge, og dermed bidra
til en mer nyansert debatt om overbeiting og forvalt-
ning av utmark i Norge (basert på Mysterud 2005).

11.1 Definisjoner
Begrepet “overbeiting” er verdiladet siden det
indikerer mer beiting enn man ønsker relativt til et
forvaltnings-mål. Det har blitt brukt som en term for
å beskrive nær sagt en vilken som helst uønsket
effekt (relativt til et forvaltningsmål) av beiting.
Dessverre brukes ofte implisitt forskjellige
definisjoner av overbeiting tilsvarende gitte
økologiske effekter, siden målene ofte ikke er de
samme. Dette skaper unødig forvirring. Hvis vi ser i
den internasjonale litteraturen, har begrepet et ulikt
innhold avhengig av ståsted (Coughenour & Singer
2000). Vi kan grovt karikert skille i følgende
typer/ståsted:

En ”klassisk beiteøkolog”, hovedsakelig interessert i
å produsere kjøtt, bruker termen til å beskrive en
ødeleggende forandring av vegetasjonen forårsaket
av ville eller tamme beitedyr (Milner et al. 2002), og
ofte med fokus bare på den delen av vegetasjonen
som brukes av et beitedyr. Definisjoner av over-
beiting kretser rundt typen ”for mye beiting som
fører til degradering av plante og jordressurser” (min
oversettelse; Coughenour & Singer 2000) og “når
beiteplanter ikke klarer å opprettholde seg selv over
tid pga. for mye beiting eller relaterte prosesser”
(min oversettelse; Holechek et al. 1999). Begge disse
definisjonene knytter begrepet direkte til en nedgang
i bæreevnen. Dette er den samme definisjonen som

man finner i standardverket Websters ordbok: “å
tillate dyr å beite til et punkt der det gir skade på
vegetasjonsdekke” (Merriam Webster Dictionary;
http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary). I det
følgende vil jeg referere til dette som det “klassiske
beiteøkologiske” synet. 

En “viltbiolog”, hovedsakelig interessert i å få så
mye vilt som mulig, bruker overbeiting for å indikere
at det er så mye beiting at det er konkurranse med en
eller flere viltarter. Mellomarts-konkurranse om beite
vil skje når det er overlapp i habitatbruk, og artene
innenfor disse habitatene spiser samme beite, og
dette beite er begrensende (Tokeshi 1999). Ofte
brukes overbeiting i tilfeller hvor det er påvist
tetthetsavhengighet i vekter (eller overlevelse/
reproduksjon) som kan indikere at det er konkurranse
om beite/beitebegrensning 

En “naturforvalter”, hovedsakelig med et flerarts-
perspektiv, kan bruke termen overbeiting for å
beskrive enhver beitebruk som er i konflikt med
andre forvaltningsmål knyttet til et videre biologisk
mangfold. Enkelte naturforvaltere/vernere kan ha et
spesifikt fokus, for eksempel på bare fugler (Fuller
1996), der overbeiting implisitt er definert som
konkurranse eller annen interaksjon som fører til en
reduksjon i bestanden av gitte arter. 

En “bestandsøkolog”, hovedsakelig interessert i å
forklare bestandsdynamikken til et gitt beitedyr,
bruker begrepet for å si at bestanden av et beitedyr er
over bæreevnen. Dette er forskjellig fra de andre,
siden det ikke ligger en verdivurdering i bildet, bare
en beskrivelse av en naturlig prosess for å stabilisere
en bestand rundt bæreevnen. 

Vi vil hovedsakelig i rapporten bruke en “klassisk
beiteøkologs” definisjon på overbeiting. Dette kan
anses som et fornuftig utgangspunkt som de fleste
parter kan bli enige om er en negativ effekt av
beiting. Så kan det være situasjoner der ikke-
beitebrukere vil kreve enda strengere krav til et
bærekraftig sauehold. Slike økologiske effekter
analyseres også her, men vi kaller det da ikke
overbeiting, siden vi per i dag ikke har et rammeverk
for å definere slike mål.

11.2 Forholdet mellom bæreevne og overbeiting
For en bestandsøkolog er bæreevnen definert som
”null-vekst” linjen, dvs. den bestandsstørrelse der
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bestandsregulering er så sterk at reproduksjon er
balansert av dødelighet (Begon et al. 1996). Gitt vår
definisjon (kap. 11.1) vil overbeite være et tilfelle der
bæreevnen synker (figur 25). Årlig planteproduksjon
er lavere enn uttaket når en beitedyrbestand ligger
over bæreevnen, men det er om foretrukne plantearter
opprettholder dekningsgraden (under konkurranse fra
andre arter) som avgjør om det bare er høy tetthet av
beitedyr eller overbeiting. Overbeiting er derfor bare
et fornuftig begrep i systemer der bæreevnen er
relativt stabil fra år til år og dermed lite påvirket av
klima. Overbeiting er lite sannsynlig hvis en beite-
dyrbestand er holdt nede av rovdyr eller harde vintre.
De fleste tilfeller av overbeiting vil tilsi at bæreevnen
er overskredet. Men å overskride bæreevnen er ikke
tilstrekkelig kriterium for å få overbeiting. En gitt
beitedyrbestand kan være stabil eller ustabil når den
lever på samme beitegrunnlag avhengig av vekstraten
i beitedyrbestanden. Og en gitt beitedyrart kan ha
stabil eller ustabil bestandstetthet avhengig av om
beiteplantene er tolerante eller ikke ovenfor beiting.

11.3 Gradering 
Per i dag eksisterer det intet enkelt system for å
gradere en gitt overbeitingssituasjon. Jeg mener det
er viktig å ha følgende aspekter klarlagt (figur 26):

(1) Er effektene reversible eller irreversible? De mest

alvorlige tilfellene av overbeiting er når disse er
irreversible. Dette kan skje gjennom erosjon og
varige tap av næringsstoffer. Dette kan gi ”katastro-
fale” skift mellom ulike stabile tilstander, og
økosystemet kan altså stabilisere seg på et lavere
produktivt nivå (van de Koppel et al. 1999; van de
Koppel & Rietkerk 2000). Særlig utsatt er ofte
våtmarker med lite stabil jord og lite produktive
områder. 

(2) Er det erosjon? Tegn på erosjon er at arealer med
åpen jord pga. tråkking øker. Selv uten erosjon kan
invasjon av ikke beitbare planter være permanent
(eller i hvert fall vare i tiår, Valone et al. 2002). 

(3) Hvis effekter er reversible, hvor lang tid vil det ta
å reetablere den opprinnelige vegetasjonsdekning? Jo
lenger tid det tar å komme tilbake til opprinnelig
beitegrunnlag, jo mer alvorlig vil overbeitingen være. 

(4) Er beitedyrbestanden stabil, økende eller
synkende? Overbeitingssituasjoner vil selvsagt først
og fremst oppstå når bestandene er høye. Det vil
imidlertid være viktig å vite over hvor lang tid
beitedyr bestanden har vært så høy, for å avgjøre om
situasjonen er stabil (dvs. at en ny likevekt er nådd),
eller i forverring eller forbedring. Selv om beitedyr
bestanden er stabil i størrelse, kan situasjonen
forverres hvis dette ikke har vært situasjonen lenge.

(5) Hvor stor andel av de beitbare plantene er
overbeitet? Et par svært høyt prefererte planter kan
synke i dekning uten at det har stor effekt på total
biomasse av spiselige planter. Når tidligere gjennom-
snittlig prefererte planter eller hovedbeiteplanter
synker i dekning vil det indikere at overbeitingen er
mer alvorlig. Dette er det samme som å spørre hvor
mye bæreevnen har sunket.

(6) Hvor store områder er overbeitet? I nær sagt alle
beiteområder vil mindre områder ha tråkkskader,
særlig rundt saltsteiner og langs gjerder. Dette kan
være overbeiting per definisjon, selv om det har liten
påvirkning på systemet. Overbeiting er nærmest
meningsløst uten å ta hensyn til hvor store arealer
som er påvirket, siden små bare flekker ikke vil
redusere bæreevnen nevneverdig.

(7) Kan habitat manipulasjoner forandre
situasjonen? I enkelte tilfeller kan man modifisere
habitatet gjennom hugst eller brenning for å fjerne

Figur 25. Forholdet mellom bæreevne (K) og
bestandsutvikling over tid. (A) “Klassisk (bestands-
økologs) bilde” uten nedgang i K. (B) En irreversibel
(veldig langtids) nedgang i K pga. permanent habitat
ødeleggelse (f.eks., erosjon), definert som
overbeiting – type A. (C) En reversibel nedgang i K
pga. (midlertidig) habitat ødeleggelse, definert som
overbeiting – type B eller C, avhengig av varighet på
nedgang etter av beitedyr er fjernet.
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Tråkkskader vil ofte forekomme lokalt ved saltsteiner (foto Atle Mysterud).
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uønskede planter, og dermed motvirke effektene av
overbeiting.

Basert på punktene 1-3, kan overbeiting graderes
kvalitativt til 3 typer, der type A er mest alvorlig:

1. Type A: Irreversible effekter. 
2. Type B: Reversible, langvarige (skala av tiår) 

effekter. 
3. Type C: Reversible, kortvarige (<10-20 år) 

effekter. 

Deretter kan man vurdere punkter 4-7 for å
bestemme hvor mye bæreevnen er forandret gitt den
romlige utbredelsen og andelen beiteplanter som er
påvirket, og hva som vil skje med beitedyrbestanden.
Basert på dette kan man gradere situasjonen fra 1 til
5, der A5 er mest alvorlig, og C1 er minst alvorlig
grad av overbeiting. Ideelt sett burde forvaltningen
kunne tallfeste overbeiting basert på objektive
kriterier, samt ha et regelverk som sier hva som skal
gjøres hvis for eksempel grad B4 oppstår. Så langt
har vi dessverre ikke kommet i dag, og det er deler av
bakgrunnen til vårt prosjekt.

11.4 Konklusjon
Man kan velge en rekke ulike kriterier for å påvise
overbeiting. En mer utførlig diskusjon av overbeiting
og av prinsipper for overvåking i forbindelse med
overbeiting finnes i Mysterud (2005). Definisjonen
av overbeiting som “når beiteplanter ikke klarer å
opprettholde seg selv over tid pga. for mye beiting
eller relaterte prosesser” er et nyttig utgangspunkt
(kap. 11.1), men det kan selvsagt være andre effekter
av beiting som også er uønskede fra andre forvalt-
ningsmål. Prosjektet vårt er bygd opp for å fange opp
en stor andel av de mulige negative effekter man kan
få av beiting. Vi kan evt. også fange opp mulig
underbeiting, som kan defineres som en nedgang i
bæreevnen pga. for lite beiting, men dette vil i liten
grad være fokus. 

Uthegningseksperimentet i Setesdal Vesthei viste
klare effekter av at beite har opphørt i 5 år (kap. 6).
Forekomsten av det viktige beitegresset smyle økte
der sauen ikke lenger kom til (kap. 6). Dette betyr at
Setesdal Vesthei er overbeitet i følge den gitte
definisjonen. En gradering per i dag ligger på
ovebeiting type C, dvs. kortvarige effekter (kap.
11.3), siden smyle har reetablert seg på bare 5 år. Det
er for tidlig å si om andre effekter av beiting dukker
opp etter hvert som tiden går, i så fall kan det gjøre at
graden av overbeiting må justeres. Vi har i dag ingen
oversikt over hvor store områder som er overbeitet,
og det er per nå derfor ikke mulig å gradere 
overbeitingen i Setesdal Vesthei ytterligere.
Mønsteret i Hol ser ut til å være et annet, i det den
relativt gode beiteplanten stivstarr har gått fram i
hegn med høy tetthet av sau (kap. 4.2). Videre studier
vil komme mer tilbake til disse problemstillingene
(kap. 12.8).

Figur 26. En oversikt over punkter som bør vurderes
i forbindelse med mulige overbeitings-situasjoner.
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12 Generell diskusjon og 
konklusjon

Atle Mysterud og Gunnar Austrheim

Det er ingen tvil om at sau på utmarksbeite påvirker
økosystemer gjennom beiting, tråkking, urinering og
avføring. Vi har gjort et skritt på veien for å forstå
mer presist hvilke effekter sau på fjellbeite har på
planter (kap. 3-6), smågnagere (kap. 8) og virvelløse
dyr (kap. 9-10). Hvilke konklusjoner kan forvalt-
ningen trekke, og hva er veien videre for både
forskning og forvaltning? 

12.1 Et rammeverk for et økologisk bærekraftig
sauehold
Vi mener det er viktig for alle aktører å innse at
vurderinger av overbeiting i stor grad bygger på
målsettinger og derfor er subjektive (kap. 11). I den
grad man kan enes om målsettinger, vil det ut fra
målsettingene være objektive måter å vurdere om det
er overbeiting på. Vi mangler i dag et konkret
rammeverk for å vurdere graden av overbeiting, også
internasjonalt (kap. 11). Overbeiting defineres ofte
som “når beiteplanter ikke klarer å opprettholde seg
selv over tid pga. for mye beiting eller relaterte
prosesser” (kap. 11), men det kan selvsagt være
andre effekter av beiting som også er uønskede fra
andre forvaltningsmål. For å komme videre med en
mer objektiv tilnærming er det ønskelig å knytte
spesifikke økologiske effekter til beitetrykket av sau
(tetthet relativt til beiteressurser).

12.2 Beitetrykket avgjør
Tidligere studier har ofte sammenliknet ”beitede” og
”ikke beitede” områder, uten at man har angitt hvor
store beitetrykk vi snakker om. Et viktig skritt er å
avgjøre hvor stort beitetrykket må være for å få gitte
effekter. Vi vet fra konkurranseteori at det er tettheten
av beitedyr som er avgjørende for om det blir
konkurranse eller ikke, ikke bare tilstedeværelsen av
en annen art (Tokeshi 1999). 

Flere av våre resultater viser at en gradering av beite-
effekter avhengig av beitetrykk er særlig viktig: (1)
Rekruttering av urter var lavere ved høy tetthet
sammenliknet med middels tetthet av sau og kontroll
(kap. 4). (2) Det var stor forskjell på effekten av høy
og lav tetthet av sau på vekstraten i bestanden av
markmus (kap. 8). (3) Det var forskjeller mellom
billearter om de responderte negativt ved lav tetthet

av sau eller først ved høy tetthet av sau (kap. 10). Det
er altså tettheten av sau (og beitetrykket), ikke
tilstedeværelsen av sau i seg selv som er avgjørende.
Våre studier gir altså et nyansert bilde av sauen som
faktor i høyfjellsøkosystemet: vi kan begrave det
unyanserte bildet der fokus er effekter av ”sau” eller
”ikke sau”. Imidlertid viser særlig resulatene på biller
at beitetrykket ikke må være høyt før deler av
økosystemet blir påvirket (kap. 10).

12.3 Beitetrykk – hvor går grensene?
Formålet med prosjektet har vært å klarlegge hvilke
økologiske effekter «normale» bestandstettheter av
sau har med den driftsformen som er vanlig i norske
høyfjell. Ideelt sett skulle vi ha kjørt liknende
eksperimenter med flere beitetrykk: Vi har bare
sammenliknet 0, 25 og 80 sau per km2 beitbart areal i
et middels godt beiteområde (kap. 2). For å kunne
avgjort med større presisjon når innslaget av effekter
på for eksempel markmus og biller kommer, kunne vi
spesielt ønsket oss undersøkelser av et beitetrykk
mellom 25 og 80 sau per km2. Det vil sannsynligvis
aldri bli bevilget så mye midler i norsk forskning at
et slikt detaljnivå kan bli nådd. 

12.4 Beitehistorikk
Det er bred enighet om at beitehistorien til et gitt
område er en viktig faktor for vår forståelse av hvilke
økologiske effekter sauen har (Milchunas et al. 1988;
Milchunas & Lauenroth 1993; Cingolani et al. 2005),
men historien er ofte vanskelig å kartlegge og kan
derfor lett bli oversett. Selv om alle typer habitater og
regioner i landet har hatt er visst beitetrykk i kortere
eller lengre tid, har den totale intensiteten variert
sterkt av både naturlige og samfunnsmessige årsaker.
Fjellområdene i Norge fremstår derfor som et lappe-
teppe av vegetasjon i ulike suksesjonsstadier og med
ulik beitehistorie (se for eksempel Fægri 1988).
Studieområdet i Hol har tidligere hatt lang tradisjon
for utnytting gjennom stølsbruk, men stølene ble lagt
ned på 1970-tallet og antall beitedyr ved starten på
vår studie i 2001 var < 10 sau per km2. Området var
preget av gjengroing med fjellbjørk og tregrensen var
på vei oppover, og studieområdet i Hol er i så måte
antakelig representativ for mange av fjell- og
fjellnære beiter i Norge i dag. Setesdal-Vesthei er et
eksempel på et beiteområde som gjennom de siste
160 årene hatt en høy tetthet av sau og visse
delområder har i dag opp mot 75 sau per km2 (brutto-
areal) som antakelig er blant de høyeste i landet
(www.nijos.no). Studier av plantesamfunn, livs-
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historietrekk og beiting i de to ulike områdene tyder
også på at vegetasjonen i Setesdal (i motsetning til
Hol) i stor grad er strukturert av beite (kap. 3), og
uthegningseksperimentet viser signifikante
vegetasjonseffekter av at beite har opphørt i 5 år
(kap. 6). På denne korte tidsskalaen økte også fore-
komsten av det viktige beitegresset smyle signifikant,
samt den totale fôrverdien målt etter seleksjons-
verdien på karplantene (kap. 6). Disse resultatene
viser at beitehistorien er en viktig faktor som klart
påvirker de økologiske beiteeffektene vi studerer
også i dag. Dette bør det tas hensyn til når forvalt-
ningen skal fastsette rammer for et økologisk
bærekraftig sauehold.     

12.5 Trofiske kaskader – må vi undersøke alle
organismegrupper?
Mye av argumentasjonen og debatten omkring saue-
beiting i medier i Norge har gått på det som kalles
”trofiske kaskade-effekter” (Polis et al. 2000; Borer
et al. 2005), dvs. at finner man en effekt på plantene,
kan man automatisk spore effekten videre på plante-
spisere og siden på rovdyr. Det er i slike sammen-
henger man har dratt inn både fjellrev og snøugle
basert på funn av antibeitestoffer i planter. Vi fant

effekter av sauebeiting på begge de plantespisende
billene (kap. 10), men ikke på mer enn én av de 3
billeartene som er rovdyr. Selv om antallet arter er
lite, kan dette antyde at effekten av sauebeiting blir
svekket på høyere trofiske nivåer (dvs. fra plante-
spisere til rovdyr i vårt tilfelle). 

Vi skal selvsagt ikke trekke dette enkelt-resultatet for
langt, men det er en rekke forutsetninger som må
oppfylles for å få en trofisk kaskade-effekt. Det er
ingen automatikk i at effekten vi har funnet av saue-
beiting på smågnagere (kap. 8) kan gjenfinnes videre
på ryper, snøugle eller fjellrev. Det er kjent at graden
av trofiske kaskade-effekter kan variere med en rekke
ulike faktorer (Borer et al. 2005), og et viktig fokus
for videre forskning er å avgjøre i hvor stor grad
trofiske kaskader oppstår pga. beiting i norske fjell-
områder. Vi mener derfor at man må ha en bred
tilnærming til beiteeffekter, og at man bør være
forsiktig med å trekke effekter fra et trofisk nivå for
langt uten nærmere undersøkelser.

12.6 Beitetrykkskarter – veien til en forvaltningsskala
En hovedutfordring er nå og få resultater fra
småskala økologiske forsøk opp til en større skala

Hvor mye sau det skal være i fjellheimen er et kontroversielt tema. Vi mener det bør komme klarere målsettinger for hva
som er et ”bærekraftig sauehold”. Her fra sauesanking ved Rosskreppfjorden (dammen i bakgrunnen) i Setesdal Vesthei
(foto Atle Mysterud).



74

(beitelagsnivå) der forvaltningen kan ta resultatene i
bruk. Det er sentralt å innse at de samme tettheter av
sau kan gi et annet beitetrykk i områder med høyere
eller lavere produktivitet (Van Horne 1983). Det vi
sikter mot er derfor en objektiv måte å evaluere 
beitetrykket på i ulike områder. Hvor mye sau i 
et område av en gitt produktivitet gir et gitt beite-
trykk? 

Vårt studieområde i Hol er representativt for store
fjellområder i sørlige deler av Norge, med det som
kan anses å være en ganske gjennomsnittlig kvalitet
for sauen (~10 % eng; Rekdal 2001b). Med denne
tilgangen på engareal, ga tettheter på hhv. 25 og 80
sau per km2 et beitetrykk, indeksert utfra urtene, på
10-25% og 30-50% (avhengig av år) (kap. 5). I en
bred gjennomgang av amerikanske studier fant man
at lavt beitetrykk tilsvarte rundt 32%, moderat beite-
trykk 43% og hardt beitetrykk 57% utnyttelse av de
viktigste beiteplantene (Holechek et al. 1999). Selv
om våre estimater fra urter helt klart inneholder
usikkerhet (kap. 5), gir det likevel forbausende god
overensstemmelse med de vurderinger som Yngve
Rekdal ved NIJOS gjorde utfra vegetasjonskarter i
forkant av studiet (Rekdal 2001b). Beitetrykkene vi
opererer med i Hol er altså lave og moderate. Det
trenger altså ikke å være høye beitetrykk før vi har
økologiske effekter av sauebeiting, men vi fant altså
få effekter når beitetrykket var lavt (unntaket var
biller [kap. 10], blomstringsfrekvens hos urter 
[kap. 5] og tildels frøproduksjon hos 2 ettårige urter
[kap. 4]).

At beiteøkologer ved NIJOS har så store praktiske
kunnskaper om sau at de kan angi beitetrykk utfra
vegetasjonskarter, åpner for muligheten til relativt
raskt å komme fram til et første skritt nærmere en
evaluering av effekten av sau på en større, relevant
forvaltnings-skala. Data på tettheter av sau er lett
tilgjengelig for norske beiteområder gjennom NIJOS
(www.nijos.no). I tillegg har NIJOS for enkelte fjell-
områder en røff kategorisering av beiteverdien for
enkelte områder ut fra bonitetskart og utførte vege-
tasjonskartlegginger. Dette inkluderer våre fokus-
områder Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene og
Hardangervidda. Ut fra dette, kan vi i nær framtid
derfor beregne grovt hvilke områder som har høyt,
middels og lavt beitetrykk. Da vil forvaltere av disse
områdene få et redskap for evt. å gå inn i områder
som peker seg ut med høyt beitetrykk. Siden dette
blir grove vurderinger, vil vi anbefale mer detaljerte

undersøkelser i områder man vurderer å senke beite-
trykket i, for å sikre at vurderingen er korrekt. Det gir
muligheter for også å vurdere hvilke områder som
evt. kan ta mer sau for eksempel i områder med
gjengroing (av fjellbjørk, einer eller vier), om man
vurderer å jevne ut beitetrykket. Dette kartet over
sauebeitetrykk vil bli utarbeidet i forbindelse med
neste prosjekt (kap. 12.8).

12.7 Redusere beitetrykk: Alternativer til å senke
tettheten av sau
Det viktigste middelet en forvalter har til å redusere
(eller øke) beitetrykket er som regel å regulere
tettheten av beitedyret (Augustine & McNaughton
1998). Beitetrykket avgjøres imidlertid ikke bare av
antallet sau i et gitt område, men også av hvor lang
beitesesongen er. I tillegg kan beitetrykket på en gitt
planteart kunne bli uforholdsmessig mye større ved en
utvidet beitesesong. Før nygroe spirer om våren og
etter at gress og urter har visnet om høsten, kan man
forvente et høyere beitetrykk på for eksempel vierarter.
Vi har ikke direkte manipulert antall dager på beite,
men vi har nettopp sett på om det skjer endringer i
beitevalget gjennom sesongen. Å endre lengden på
beitesesongen kan i enkelte tilfeller være en mindre
kontroversiell måte å endre beitetrykket på. Vi fant
markert høyere bruk av vier helt i starten, men ikke
mot slutten av beitesesongen (kap. 7). ”Vår saueeier”
har en driftsform som i stor grad ”ikke presser ytter-
grensene” av beitesesongen. Våre konklusjoner holder
derfor bare i områder der man slipper sauen etter at
nok beite har kommet opp om våren (rundt St.
Hanstider for vårt område) og sanker relativt tidlig
(første uke av september). I tillegg til at færre beite-
dager reduserer det totale beitetrykket, kan man få en
”ekstra effekt” på vier ved å forsinke slipptidspunktet
siden bruken av vier er høyest om våren. 

Det er også klart at beitetrykket på enkeltplanter og
hele plantesamfunn kan variere mellom år avhengig
av værforhold (kap. 5). I områder med storfe i USA
er effektene av beiting særlig store i tørkeår, og man
samler inn dyrene hvis storfeet beiter gresset ned til
en kritisk lav høyde eller at gresset blir gult (Hall &
Bryant 1995). Det er uklart om verdien av slike tiltak
har noe for seg for norske forhold.

12.8 Forskning på beiteeffekter; neste fase
Beiteforsøkene i Hol og Setesdal fortsetter i
hovedsak gjennom en videre bevilgning fra
programmet ”Landskap i endring”, NFR, og
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prosjektet “Ecological effects of sheep grazing and
the economy of sustainable husbandry in alpine
habitats” for årene 2005-2007. Vi kan ikke utelukke
at det skjer endringer i de økologiske effektene av
sauebeiting på lenger sikt, etter hvert som beite-
effektene i studieområdene blir mer markerte. Særlig
sentralt blir derfor videre overvåking av hva som
skjer med plantene. Andre sentrale problemstillinger
er effekter av sauebeiting på fuglesamfunnene, på
viktige beiteplanter (vier og lav) for viltarter som
reinsdyr, samt videre studier på smågnagere. Lang-
siktighet er viktig i forskningen, og vi har nå fått

gode muligheter til å fylle noen av de mange kunn-
skapshuller som gjenstår. Sammen med ”beitetrykks-
kartene” (kap. 12.6) vil denne kunnskapen kunne nå
den praktiske forvaltningen fort. Om dette kommer
til nytte, avhenger av om forvaltningen har klare
målsettinger. Vi ser et nasjonalt behov for en klarere
målsetting om hva som kreves for å kunne defineres
som bærekraftig beiting (jfr. sertifiseringsprose-
dyrene som gjelder for skogbruket) – for områder
med ulik status (nasjonalparker, landskapsvern-
områder og ”vanlige områder”) – det være seg fra sau
eller fra ville hjortedyr.
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UTMARKSNÆRING I NORGE

Serien “Utmarksnæring i Norge” publiserer ulike rapporter og utredninger av betydning for framtidig
næringsutvikling i utmark. Dette er spesialpublikasjoner av ulike typer som ikke trykkes i vanlige tidsskrifter.

1995
1-95 Skurdal, E. 1995. Beiting i utmark - i praksis og i plansamanheng. Norsk sau- og 

geitalslag. 35s. + vedlegg. (kr. 100,- ).

2-95 Mysterud, I. & Mysterud, I. (red.) 1995. Perspektiver på rovdyr, ressurer og 
utmarksnæringer i dagens og framtidens Norge: en konsekvensutredning av 
rovviltforvaltningens betydning for småfenæring, reindrift og viltinteresser. 
Sluttrapport, KUR-prosjektet. (kr. 200,-, medlemmer av Nsg kr. 100,-).

3-95 Warren, J. T. & Mysterud, I. 1995. Sau, villrein og ressursbruk på Hardangervidda i
tidligere tid og nå. En utredning med særlig vekt på dagens problemer for beitebruk og villreinfor--
valtning i lokalt og regionalt perspektiv. Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. 64s. 
(ISBN 82 9093439 4) (kr. 150,-).

1997
1-97 Warren, J. T., Mysterud, I. & Samuelsen, J. R. 1997. Undersøkelse av lammedødelighet

i Hornnes Vesthei og Åseral 1996. Utmarksnæring i Norge 1-97: 1-18. (ISBN 82-90934-60-2) 
(kr. 50,-).

2-97 Skurdal, E. 1997. Beiting i utmark - i praksis og i plansammenheng. Revidert utgave.
Norsk sau- og geitalslag og Landbruksforlaget. Utmarksnæring i Norge 2-97:
1-56 + vedlegg. (ISBN 82-529-2256-2) (kr. 100,-).

3-97 Mysterud, I., Mysterud, I. & Bengtson, R. 1997. Forskning og etterforskning på rovdyr 
som skadevoldere: Kommentarer til forskningsmessige, juridiske, filosofiske 
og etiske problemer i skadedokumentasjon og rovviltforvaltning. 
Utmarksnæring i Norge 3-97: 1-26. (ISBN 82-90934-61-0) (kr. 50,-).

1998
1-98 Warren, J. T., Mysterud, I. & Hasvold, S. 1998. Lammedødeligheten i Lesja, Oppland 1997 med 

forvaltningsrelevante kommentarer. Utmarksnæring i Norge 1-98: 1-48. 
(ISBN 82-90934-68-8) (kr. 50,-).

1999
1-99 Mysterud, A. & Mysterud, I. 1999. Bærekraftig bruk og forvaltning av Setesdals Vesthei og 

Ryfylkeheiene. En utredning med spesiell vekt på økologiske effekter av husdyrbeiting i 
utmark. Utmarksnæring i Norge 1-99: 1-197. (ISBN 82-90934-69-6).

2-99 Warren, J. T., Mysterud, I. & Skatter, H. G. 1999. Lammedødeligheten i Suldal, Rogaland
1998 med forvaltningsrelevante kommentarer. Utmarksnæring i Norge 2-99: 1-34.
(ISBN 82-90934-74-2). (kr. 50,-).
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2000
1-00 Mysterud, I., Warren, J. T. & Nortvedt, S. 2000. Lammedødeligheten i Halsa/Surnadal, Møre og     

Romsdal 1999 med kommentarer til alveld-problemet. Utmarksnæring i Norge 1-00: 1-63.
(ISBN 82-90934-18-1). (kr. 50,-).                                                                 

2001
1-01 Mysterud, I. & Gautestad, A. 2001. "Radiobjeller" for overvåkning av sau på utmarksbeite.

Utmarksnæring i Norge 1-01: 1-38. (ISBN 82-90934-23-8). (kr. 50,-).

2-01 Tiltaksfondet for småfe og fjørfe m.m. 2001. Tiltak for å bedre beitebruken i utmark med hovedvekt 
på utvikling og videreføring av organisert beitebruk (OBB). En utredning. Utmarksnæring i Norge
2-01: 1-45.  (ISBN 82-90934-24-6). (kr. 50,-).     

3-01 Mysterud, I. 2001. Lammedødeligheten i et alveldområde i Halsa/Surnadal, Møre og Romsdal 2000. 
Utmarksnæring i Norge 3-01: 1-65. (ISBN 82-90934-25-4). (kr. 50,-).

2003
1-03      Mysterud, I., Vang, M. & Nortvedt, S. 2003. Lammedødelighet 2001 og tapssituasjon 1999-2001 i et 

alveldområde i Halsa/Surnadal, Møre og Romsdal. Med en oversikt over hypoteser i   
alveldforskningen. Utmarksnæring i Norge 1-03: 1-127 (ISBN 82-90934-27-0). (kr. 50,-).

2004
1-04 Midtlin, Å. 2004. Sauebeiting og vier. Utmarksnæring i Norge 1-04: 1-32. 

(ISBN 82-90934-28-9). (kr.  50,-). 

2005
1-05 Mysterud, A. & Austrheim, G. (red.) 2005. Økologiske effekter av sauebeiting i høyfjellet. 

Korttidseffekter. Utmarksnæring i Norge 1-05: 1-91. (ISBN 82-90934-75-0). (kr. 100,-).
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