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En kombinert metodologi av feltarbeid og fjernanalyser, anvendt for å 

kartlegge gjengroing i Isdalen, Bergen. Metodene sikter mot å kartlegge 

tidligere og dagens tilstand, samt  presentere en fremtidig prognose. 

Sammendrag
Byfjellene har hatt en essensiell rolle i bergensernes kulturelle, næringsmessige 

og hverdagslige liv gjennom alle tider. Bruksformer har variert etter 

menneskets behov og således har naturen vært preget av dette. I dag ligger 

trolig Byfjellenes største verdi for folk flest innenfor rekreasjonsformål, men 

også bevaring av biologisk mangfold og økologiske verdier står sentralt. 

For å kunne forvalte de ulike elementene i Byfjellene er det nødvendig med et 

variert naturmangfold bestående av ulike naturtyper som kan gi ulike 

livsgrunnlag. Flere av disse naturtypene, inkludert deres artsvariasjon kan 

anses som truet ved en vedvarende gjengroing. Dette kommer som en reaksjon 

på endret arealbruk og klimaendringer. Spesielt fjell- og kystregionene er svært 

utsatt for gjengroing (Bryn mfl., 2012). Blant truede naturtyper i Byfjellene 

finner man for eksempel kystlynghei, hvor 90 % av forekomsten i Norge er blitt 

utryddet (Miljødirektoratet, 2020). Gjengroing endrer også friluftsmulighetene 

i Byfjellene og påvirker landskapets variasjon, fremkommelighet og utsikt. 

For å muliggjøre god forvaltning kreves god kunnskap om naturen tilstand i dag 

og hvilke utvikling som har skjedd de siste årene. Derfor sikter dette studiet på 

å kartlegge naturvariasjonen og andre faktorer, sammenligne dem mot 

tidligere tilstander og gi en prognose på hvordan utviklingen vil fortsette under 

dagens regime. 
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Studieområdet
Valgt studieområde er Isdalen og tilgrensende deler 
av Vidden i Bergen kommune. Isdalen består av tre 
sidedaler som er undersøk: Hardbakkadalen, 
Våkendalen og Smalisdalen.

Metoder
Metodevalget for studiet er todelt, med et fokus på 
tradisjonelt feltarbeid og moderne løsninger 
gjennom fjernanalyser. 

Feltarbeidet ble utført mellom starten av august til 
slutten av september 2020. Under feltarbeid ble det 
systematisk utarbeidet et naturtypekart, samt 
foretatt sankning av dendrokronologiprøver og GPS-
koordinater for enkelttrær over skoggrensen.

Etterarbeidet baserer seg på fjernanalyser ved bruk 
av flybilder og høydedata. Fotogrammetri er benyttet 
til å konstruere modeller av utvalgte områder for å 
kunne evaluere skoggrenseendringer. Deep learning
anvendes også for å få et helhetlig bilde av området. 

I tillegg er flybildetolkning blitt brukt som et verktøy 
for å identifisere endringer og fotomanipulasjon er 
anvendt for å demonstrere potensielle endringer.

Hovedfunn
• Feltarbeidet viser tydelige 

gjengroing i studieområdet, og 
at kystlyngheiene er på vei til å 
gro igjen. 

• Skoggrensen har økt stort 
enkelte steder siden 1950-
tallet og landskapsbildet vil 
fremtidig bli preget av skog 
dersom endringer ikke inntrer. 

• Analyse av nyere utvikling 
viser at det er større 
vekstaktivitet i området og det 
kan tydelig ses hvor veksten 
forekommer. 

• Ulike forvaltningsmulighetet 
virker begrenset med tanke på  
drikkevannsforsyningen i 
området, tilgjengelighet og 
økonomiske hensyn. 

Videre arbeid
❖ Ferdigstille og tolke natrutypekart

❖ Prosessere flybilder og høydedata

Forløpig naturtypekart over Isdalen konstruert fra innsamlede data under feltarbeidet

Endring i elevasjon mellom 2018 - 2010

❖ Sammenligning av data

❖ Skriving av masteroppgave 


