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Gjengroing i 
kulturlandskapet

Landskapet i Norge er i stadig 
endring, og en viktig prosess er 
gjengroing i kulturlandskapet. 
Gjengroinga har ulike årsaker 
og konsekvenser, og de siste 
tiåra har samfunnet brukt store 
ressurser til fysisk bekjempelse 
gjennom rydding og skjøtsel. Vi 
skal i det følgende se nærmere 
på konsekvensene av gjengroing 
i Norge gjennom resultater fra 
forskningsprosjektet «reiseliv 
og kulturlandskap – kjennetegn, 
forvaltning og opplevelser» med 
arbeidstittel CULtOUr. 

Det er uro i «landskapsnorge» – en 
gnagende uro – over gjengroinga 
av kulturlandskapet. De betydelige 
landskapsendringene som skjer rundt 
oss, vil endre ikke bare det visuelle 
inntrykket av Norge, men også plante- 
og dyrelivet vi trodde vi kjente. Ja, 
kanskje vil landskapsendringene også 
føre til forandringer hos oss selv og 
våre relasjoner til steder og vår egen 
historie. Eksperter og folk flest er 
tilsynelatende enige, de rynker pannen 
og snakker høyt om en betydelig 
reduksjon av det biologiske mangfoldet 
og om hvor vanskelig det har blitt 
med fremkommeligheten til hytta. Vi 
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Hyllegarder skaper kontraster og variasjoner i landskapet turister liker. Kjeåsen, eidfjord i Hordaland.
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liker det ikke, og det tar utsikten vår. 
I de siste åra har det, parallelt med 
en sterkere satsing på ruralt reiseliv, 
blitt argumentert for at gjengroinga 
av kulturlandskapet også vil ha 
uheldige konsekvenser for reiselivet. 
Attraktiviteten for Norge som reisemål 
vil bli redusert, blir det hevdet. 

Samlet sett er det denne kollektive 
uroa som utgjør legitimiteten for at 
vi hvert år kan bruke store ressurser 
på kulturlandskapsskjøtsel i kampen 
mot busker og kratt. Stat, kommune 
og private bønder driver i dag utallige 
ryddings- og skjøtselsprosjekter 
for å stoppe – eller i det minste 
redusere tempoet i gjengroinga 
av kulturlandskapet, uten at det 
tilsynelatende rokker ved det store 
bildet; kulturlandskapet gror igjen.

Men hvilke konsekvenser har 
egentlig gjengroinga? Hva vet vi 
om hva som vil skje med landskapet 
og det biologiske mangfoldet, med 
reiselivet og med vår egen tilnytning 
til landskapet om gjengroinga for 
fortsetter i årene fremover? 

HVoRdAN FoRsTåR Vi gjENgRoiNg?
Gjengroing er definert som en 
vegetasjonsdominert endringsprosess 
i et landskap, hvor det som regel går 
en suksesjon fra et åpent landskap 
til en lukket skog. Gjengroing som 
begrep er i utgangspunktet uavhengig 
av bakenforliggende årsaker. Likevel 
er den i sin hverdagslige bruk sterkt 
knyttet til landskapsendringene som 
følger nedlegging av jordbruksdrift. 
Når de små og minst effektive 
gårdsbruka legges ned og hundekjeks 
og kratt tar over landbruksjorda, 
forteller det like mye om sosial og 
kulturell utarming av bygde-Norge 
som om strukturendringer i en 
næring. Selv om begrepet gjengroing 
har en langt videre betydning og 
omfatter langt flere landskapstyper 
enn bare jordbrukets kulturlandskap, 
ser likevel ikke endringsprosessene 
knyttet til nedlegging av for eksempel 
gruvedrift eller saltkokeri ut til å 
omfatte folks umiddelbare forståing 
av gjengroingsproblematikken. 
De fleste knytter altså prosessen 
og begrepet gjengroing først og 
fremst til jordbrukets tradisjonelle 

kulturlandskap, hvilket de fleste av oss 
bare kaller «kulturlandskapet». 

Både «folk flest», eksperter så vel 
som organisasjoner, departement og 
institutter, tenderer til å knytte nesten 
utelukkende negative effekter til begrepet 
gjengroing. Likevel har noen – særlig 
skognæringen og enkelte representanter 
for klimabevisste miljøorganisasjoner – de 
siste åra påpekt at gjengroing også kan ha 
positive effekter på samfunnet så vel som 
på naturen. Vi mener derfor at begrepet 
gjengroing i utgangspunktet bør oppfattes 
nøytralt og at fortegnet bør framgå av 
sammenhengen begrepet brukes i og 
de verdiene som diskuteres. Vi vil også 
henstille leserne om å forstå vår bruk av 
begrepet i dette innlegget slik.

gjENgRoiNgENs åRsAKER
Den historiske ressursutnyttelsen i 
Norge er svært variert, og dermed 
kan gjengroing ha mange årsaker. 
Arealmessig vil likevel effektene av 
nedlagt eller endret landbruk ha størst 
betydning for dagens landskapsendringer. 
Samtidig kan framtidige klimaendringer 
heve skoggrensene og gi økte arealer 

Gjengroing av utmarksbeite langs veiene hindrer utsikt. Ulvik i Hordaland.
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Landbruket ivaretar store deler av kulturarven og bygningsparken. Agatunet, Ullensvang i Hordaland.

sauen skjøtter store arealer med kulturlandskap. bondal, Hjartdal i telemark.

med skog. Dette vil imidlertid ikke 
være gjengroing, etter vår mening, 
ettersom dette etablerer ny skog 
utenfor kulturlandskapet, dvs. der 
det i historisk tid ikke har vært 
menneskelig aktivitet som har fjernet 
skogen.  Den direkte årsaken til det 
meste av gjengroinga i Norge er 
nedlagt eller endret landbruksdrift 
i vid forstand. Dette gjelder så vel 
innmarks- som utmarksarealer. I 
historisk perspektiv har summen av 
den varierte utmarksutnyttelsen i 
Norge gått kraftig tilbake siden midten 
av forrige århundre, selv om nedgangen 

mange steder startet flere tiår tidligere. 
Nedgangen i utmarksbruk har skjedd 
parallelt med endrede driftsformer 
og en generell intensivering av 
landbruksdriften i Norge. 

omFANgET AV gjENgRoiNg i NoRgE
Når gjengroingens omfang i Norge 
diskuteres, bør det gjøres et skille 
mellom innmark og utmark. Dette 
skyldes at kulturlandskapene i utmarka 
har langt større romlig omfang enn 
innmarka, samt at den i langt større 
grad er utsatt for gjengroing. Innmarka 
i Norge dekker omtrent 3 % av arealet, 

mens prosjektets modeller som 
kartfester avskoga kulturlandskap i 
utmarka, viser at det utgjør omkring 16 
% av landarealet i hele Norge. Samtidig 
viser våre modeller at svært lite av den 
nye skogen som etablerer seg i Norge, 
skyldes pågående klimaendringer. Det 
meste av ny skog i Norge kommer langt 
under den klimatiske høydegrensa 
for skog, og det er ikke nødvendig 
å forklare denne tilveksten som en 
respons på klimaendringer – det holder 
med gjengroing. 

Både inn- og utmark har imidlertid 
en ting felles, nemlig at mindre 
produktive og marginale arealer først 
går ut av bruk og gror igjen. Dette gjør 
at innmark som gror igjen først og 
fremst finnes i områder dominert av 
husdyrproduksjon, f. eks. Nord-Norge, 
Vestlandet, Sørlandets skogtrakter, 
og de indre fjellstrøk. I de sentrale 
kornområdene er forholdsvis lite av 
innmarka preget av gjengroing, men 
her er nedbygging desto viktigere. 
Når det gjelder utmark, viser også 
modellene klare geografiske forskjeller. 
Særlig utsatt for gjengroing er 
seterregionene og kystregionene, og 
potensialet for videre gjengroing er 
meget stor. Redusert utmarksbeiting 
og hogst, opphør av utmarksslått, 
lyngbrenning og andre tradisjoner gjør 
at skogen er på frammarsj på store 
arealer innen disse regionene.

FELLEsgodER
Grovt sett kan resultatene av 
landbruksproduksjonen deles i 
to; private økonomiske goder og 
fellesgoder. De private økonomiske 
godene gir bøndene inntekter fra 
ulike typer landbruksproduksjon. 
Landbruksareal som går ut av bruk 
og gror igjen, vil i utgangspunktet 
redusere den private økonomiske 
inntekten til den enkelte bonde. Dette 
kan imidlertid kompenseres ved leie av 
mer lettdrevet jord, ved økt produksjon 
på restarealene eller ved inntekt fra 
annet arbeid. Større konsekvenser av 
gjengroing kommer frem når vi ser 
nærmere på fellesgodene landbruket 
produserer. Eksempler på fellesgoder 
i landbruket er ivaretakelse av 
bygningsarven, matvaresikkerhet, 
høyt biologisk mangfold, et autentisk 
landskap og mye mer. Poenget med 
fellesgodene er at hele samfunnet kan 
dra nytte av dem; de kan benyttes av 
alle, de forbrukes ikke og de koster 
deg lite eller ingenting. Landbrukets 
multifunksjonelle rolle gjør at 
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Landbruket skjøtter et viktig biologisk mangfold. «Den gamle mester», Noresund i buskerud.

gjengroing får en rekke konsekvenser 
som vi nå skal se litt nærmere på.

LANdBRUKspRodUKsjoN og 
gjENgRoiNg
Den gjengroinga som nå skjer i 
ulike deler av landet, vil i sum bidra 
til å redusere målet om en nasjonal 
matvaresikkerhet. Det er en velkjent 
effekt at økt gjengroing i utmark 
medfører redusert beitekvalitet. 
Samtidig er det kjent at økt gjengroing 
lokalt gir dårligere trivsel for de 
som rammes, hvilket igjen kan bidra 
til økt fraflytting. De økonomiske 
ringvirkningene av fortsatt nedlegging 
og fraflytting vil være betydelige 
for mange bygdesamfunn. Dagens 
kulturlandskap er resultatet av 
langvarig rydding og investeringer 
i landskapet. I sum kan en si 
at gjengroinga desimerer de 
investeringene generasjoner har lagt 
ned i utviklingen av kulturlandskapet.

BioLogisK mANgFoLd og 
gjENgRoiNg
En rekke arter i Norge avhenger av 
åpne kulturlandskap. Spesielt viktig er 
opprettholdelsen av biotoper som i dag 
skjøttes med lav intensitet, men som 

har lang kontinuitet. Oftest vil dette 
være arealer som holdes i hevd gjennom 
utmarksbeiting. Gjengroinga regnes i 
dag som en av de aller fremste truslene 
mot biologisk mangfold i Norge, og 
etter hvert som flere bruk legges ned vil 
gjengroingens negative betydning øke.

KULTURmiNNER og 
gjENgRoiNg
Svært mange freda kulturminner i 
Norge er knyttet til landbruket og 
nærliggende arealer. I utvelgelsen 
av spesielle kulturlandskap i Norge, 
framheves det spesielt at de fleste 
av områdene inneholder freda 
kulturminner, men også at gjengroing 
med påfølgende vegetasjonsendringer 
utgjør en av de viktigste 
trusselfaktorene mot verdiene i disse 
utvalgte landskapene. Gjengroing med 
store trær og skog kan bl.a. ødelegge 
strukturen i gravhauger, fangstgroper 
og kolmiler, samt utsette bygninger 
for fysisk nedbrytning og økte 
råteproblemer. Prosjektets modeller 
viser at bare i Oppland vil nærmere 
1300 kjente kulturminnelokaliteter 
skogsettes dersom gjengroinga ikke 
hindres, og framtidige klimaendringer 
kan forsterke konsekvensene betydelig.

BygdEBAsERT REisELiV og 
gjENgRoiNg
De siste åra har stadig flere 
aktører innen reiselivet trukket 
fram avhengigheten av et velholdt 
jordbrukslandskap for denne sektoren, 
og spesielt er det påpekt at gjengroing 
truer opplevelsen, tilgjengeligheten, 
autentisiteten, framkommeligheten, 
estetikken og utsikten i landskapene. 
Våre forskningsfunn støtter reiselivets 
bekymring for gjengroing, men 
intervjuer indikerer også at litt 
gjengroing ser ut til å gi en positiv 
opplevelse for en del av turistene. 
Effektene av gjengroing på reiselivet er 
dermed ikke entydig, men vil avhenge 
av hvor turistene kommer fra, hvor de 
reiser i Norge, hvordan de reiser, hva 
slags bakgrunn de har, om de har vært 
i Norge før og hva som er formålet med 
reisen.

BioENERgi, KLimAENdRiNgER og 
gjENgRoiNg
De siste åra har en del institutter og 
organisasjoner påpekt at gjengroing 
også har enkelte positive effekter 
på skogen i Norge. For eksempel 
framhever gjerne skogindustrien 
at skog binder biomasse som i 
framtiden kan utnyttes til bioenergi. 
Videre hevdes det at mer skog 
vil øke bindingen av karbon og 
bremse effektene av menneskeskapt 
klimaendring. På den annen side 
vet vi også at gjengroende skog ofte 
har lav kvalitet og for lite biomasse 
til at den lønner seg til industriell 
bioenergiproduksjon. I tillegg vet vi 
også at gjengroing i åpne landskaper 
reduserer tilbakestrålinga og dermed 
bidrar til økt temperatur, men 
beregningene fra denne delen av 
forskningsprosjektet, som foregår i 
samarbeid med NIVA og CICERO, er 
enda ikke klare.

oppsUmmERiNg
Konsekvensene av gjengroing vil 
avhenge av hvilken samfunnssektor 
man representerer, samt hvilket 
utgangspunkt man har for verdisetting. 
Gjengroing vil virke negativt bl.a. 
for matvaresikkerhet, bosetning i 
distriktene, biologisk mangfold, 
kulturminner og bygdebasert reiseliv. 
Samtidig kan gjengroing ha positive 
ringvirkninger ved f. eks. oppbygging 
av biomasse til bioenergi, binding 
av CO2, bedrede levekår for store 
rovdyr og for bedrifter som satser på 
villmarksturisme.


