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Slik vel ger fjellplantene
Plan te ne spil ler en nøk kel rol le i kar bon krets lø pet – i fo to syn te sen bin der de  
kar bon fra at mo sfæ ren og gjør det til gjen ge lig for res ten av øko sy ste met.  
Men hvor dan pri ori te rer plan te ne å bru ke den ne livs vik ti ge res sur sen?  
På vir kes pri ori te rin ge ne av kli ma og kli ma end rin ger? Og hvil ke im pli ka sjo ner har 
plan te nes valg for karbonlagring og bio di ver si tet? N
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Når plan te ne har fan get kar bon fra at mo sfæ ren 
gjen nom fo to syn te sen, står de over for livs vik ti ge 
pri ori te rin ger: Skal den ne res sur sen in ves te res i 
fle re bla der, slik at plan ten raskt kan fan ge mer 
kar bon? El ler i en høy ere stam me el ler sten gel, slik 
at de bla de ne plan ten har, kan løf es høy ere opp 
og der med vin ne over na bo ene i kon kur ran sen om 
det livs vik ti ge sol ly set? El ler kan skje i røt ter, slik at 
til gan gen til vann og næ rings stof er øker? El ler rett 
og slett i bloms ter og frø for å sik re nes te ge ne ra-
sjon? Dis se val ge ne kal les på fag språ ket al lo ke ring 
(se fak ta boks), og en for stå el se av de grunn leg gen de 
reg le ne som sty rer ressursallokeringen, er vik tig for 
å for stå kon kur ran se for hold, bio di ver si tet, biomas-
seakkumulering og karbonsyklus i øko sy ste me ne, 
og der med også plan te nes rol le i kli ma sy ste met. 

Kli ma et på vir ker klart
Fjel lets ar ter og na tur ty per har vist seg å være spe-
si elt sår ba re  for de på gå en de kli ma end rin ge ne, og i 
NORKLIMA-pro sjek tet SEEDCLIM un der sø ker 
vi, blant an net, om for skjel ler i res surs al lo ke ring 
mel lom fjell plan ter og lavlandsarter kan for kla re 
hvor for de først nevn te ta per i kon kur ran sen når 
kli ma et end rer seg. 

Vi har un der søkt hvil ke ef ek ter tem pe ra tur og 

ned bør har på plantestørrelse og res surs al lo ke ring 
i tre par av nært be slek te de ar ter, hvor en av ar te ne  
i hvert par har et al pint tyng de punkt, mens den 
and re har ho ved de len av sin ut bre del se i lav lan det. 
Våre re sul ta ter vi ser kla re ef ek ter av kli ma på plan-
te nes vekst og res surs al lo ke ring, og fle re av dis se 
ef ek te ne er fel les for alle ar te ne i stu di en. 

Det er en ten dens til at plan te ne blir stør re i var-
me re kli ma, gjennomsnittsindividet blir 20 pro sent 
stør re for hver grad øk ning i som mer tem pe ra tur. 
Men va ria sjo nen er stor, så dis se ef ek te ne er ikke 
sta tis tisk sig ni fi kan te in nen for alle ar ter. Når plan-
te ne blir stør re, blir også alle plan te de le ne stør re, 
men ikke i for hol det én til én, og hel ler ikke eks akt 
slik den allometriske teo ri en (se fak ta boks) for ut-
si er. Med øken de stør rel se ser plan te ne ut til å in ves-
te re re la tivt mer i bla der og bloms ter, og mind re i 
steng ler, enn for ven tet ut fra teo ri en. Det te skyl des 
an ta ke lig at teo ri en er ut vik let for plan ter helt ge ne-
relt, den tar ikke hen syn til for skjel li ge vekst for mer. 
Våre ar ter er tue for me de el ler kry pen de ur ter, og de 
tren ger ikke kraf i ge stam mer til å bære blad ver ket, 
slik allometrisk teo ri for ut set ter. Teo ri en pas ser 
alt så bed re for trær enn for ur ter og gress – og den 
pas ser der med bed re for skog enn for, for eks em pel, 
fjell, hei er, gress mar ker, step per og an nen lav vokst 

Plan ters res surs al lo ke ring
Det fin nes to sett av teo ri er om hvor dan 
plan ter al lo ke rer, el ler for de ler, res sur ser 
mel lom livs funk sjo ner: 

Den allometriske allokeringsteorien 
fo ku se rer på biofysiske og struk tu rel le 
pro ses ser og be grens nin ger og vi ser hvor-
dan plan ter grunn leg gen de sett må vok se 
på en slik måte at de opp tar plass og fyl ler 
et vo lum på en mest mu lig ef ek tiv måte 
(«ballongteorien»). Den ne teo ri en gir kla re 

kvan ti ta ti ve pre dik sjo ner for hvor dan plan-
ter skal vok se: mens røt ter og stam mer vil 
øke i vekt like fort som den to ta le bio mas-
sen, vil bla der og bloms ter vok se sak te re, 
pro por sjo nalt med trefjerdedelsroten av 
totalvekten.

Den op ti ma le allokeringsteorien 
fo ku se rer på hvor dan plan ter kan al lo ke re 
res sur ser på en slik måte at de øker til gjen-
ge lig he ten på det som til en hver tid er den 

mest be gren sen de fak to ren; for eks em pel 
ved å in ves te re i mer røt ter når det er tørt, 
og i høy ere stam me i tett ve ge ta sjon, hvor 
det er sterk kon kur ran se om til gang til ly set.

Beg ge teo ri ene er for enk lin ger av vir ke-
lig he ten, men de er vik ti ge for å for stå og 
mo del le re ef ek ten av kli ma og kli ma end rin-
ger på plan te vekst, kon kur ran se, bio di ver si-
tet, biomasseakkumulering og den glo ba le 
karbonsyklusen. 
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Fram ti dens plan ter
Pro sjek tet «The role of seeds in a changing climate – linking germination ecophysiology 
to population and com mu ni ty ecology (SEEDCLIM)» un der sø ker hvor dan fram ti dens 
var me re og vå te re kli ma vil på vir ke øko lo gis ke mønst re og pro ses ser i fjel lets plan te sam-
funn. Pro sjek tet bru ker de ster ke klimagradientene på Vest lan det – fra fjord til fjell og 
fra kyst til inn land – som et «na tur lig kli ma la bo ra to ri um» for ob ser va sjo ner og eks pe ri-
men ter, hvor fors ke re un der sø ker og sam men lig ner ef ek ten av økt tem pe ra tur og økt 
ned bør på plan ters vekst, res surs al lo ke ring og re pro duk sjon, og på plantesamfunnenes 
arts sam men set ning, bio di ver si tet og næ rings dy na mikk. 

Pro sjek tet har vært le det av pro fes sor Vig dis Vand vik ved In sti tutt for bio lo gi, Uni ver si-
te tet i Ber gen og ble gjen nom ført i 2008 til 2013.

Finn mer in for ma sjon på nett si de ne UIB.no/rg/EECRG/projects/seedclim.
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ve ge ta sjon. Sli ke ikke-tre sat te ve ge ta sjons ty per 
dek ker 63 pro sent av Nor ge, og 69 pro sent av ver-
dens land are al. Mo del ler som byg ger på ge ne rell 
allometrisk teo ri – de sam me for ut set nin ge ne som 
for eks em pel er byg get inn i man ge av kli ma mo del-
le ne – kan der med sy ste ma tisk feil be reg ne vik ti ge 
sam men hen ger i kar bon krets lø pet. 

Ned bør på vir ker også pla nte nes vekst og res-
surs al lo ke ring, men ef ek te ne er ge ne relt sett mye 
mind re enn ef ek te ne av tem pe ra tur end ring. Ved 
høy ere ned bør in ves te rer plan te ne mind re i røt ter, 
noe som kan sees i sam men heng med at vann blir 
en mind re be gren sen de fak tor når ned bø ren øker. 

Fjell og lav land
Slik vi inn led nings vis spe ku ler te, fant vi sy ste ma-
tis ke for skjel ler mel lom fjellplantene og lavlands-
artene. Uav hen gig av plantestørrelse in ves te rer de 
al pi ne ar te ne mer i røt ter, bloms ter og steng ler og 
mind re i bla der, enn lavlandsartene gjør (se fi gur). 
Det te kan skyl des til pas nin ger til de lo ka le kli ma-
for hol de ne. I fjel let er det re la tivt kaldt, noe som 
fø rer til la ve re re spi ra sjon, sak te re ned bryt ning av 
or ga nisk ma te ria le og la ve re om set ning av næ rings-
stof er i jor da. Der med blir næ rings stof er re la tivt 
sett van ske li ge re til gjen ge lig, og fjellplantene 
tren ger mer røt ter for å kun ne ta opp til strek ke lig 
vann og næ rings stof er. Fo to syn te sen er der imot 
ikke be gren set av tem pe ra tur, men av strå ling, og 
et tersom strå lings in ten si te ten øker med høy de 
over ha vet, vil fjellplantene tren ge re la tivt sett 
mind re blad are al for å kun ne opp rett hol de sam-
me fotosyntetiske ra ter som en plan te i lav lan det. 
Samtidig er det en for del å hol de blad verk og 

bloms ter nært bak ken, hvor de kan nyte godt av et 
for del ak tig lo kal kli ma og be skyt tes mot ned kjø ling 
og sli ta sje fra kal de fjellvinder. 

Det at fjellplantene vi ser seg å in ves te re re la tivt 
sett mer i bloms ter enn lavlandsplantene gjør, er 
in ter es sant. Som alle gart ne re vet, er frø spi ring og 
unge frø plan ters over le vel se svært kri tis ke fa ser i 
plan te nes livs syk lus. Fle re stu di er som do ku men-
te rer svært høy frøplantedødelighet i kal de kli ma 
kon klu de rer også med at frøplanterekruttering 
er av be gren set be tyd ning un der sli ke eks tre me 
for hold. Samtidig vi ser ge ne tis ke stu di er at po pu-
la sjo ner av fjell ar ter ofe be står av man ge ge ne tisk 
dis tink te in di vi der, og at re krut te ring fra frø alt så 
må være re la tivt sett van lig over tid. Vi de re har 
man ge fjell plan ter også be ty de li ge frø ban ker i 
jor da, noe som be tyr at spi re dyk ti ge frø er til ste de, 
om for hol de ne skul le lig ge til ret te for det. Alt i alt 
ty der det te på at frø for me ring er vik tig for po pu la-
sjons dy na mikk og over le vel se, også i fjel let, selv om 
dø de lig he ten for det en kel te frø, og den en kel te 
frø plan te, kan være høy. 

Kon kur ran se sty rer
Hvor dan kan dis se fun ne ne hjel pe oss til å for-
stå fjellplantenes ut bre del ser, nå og i fram ti den? 
Fjellplantenes ned re ut bre del ses gren ser sty res ikke 
av kli ma krav, men av kon kur ran se fra lavlandsarter. 
Ved øken de tem pe ra tur vil lavlandsplantene 
kun ne etab le re seg høy ere enn i dag og der med gi 
fjellplantene økt kon kur ran se. Både fjellplantene 
og lavlandsplantene vil vok se seg stør re i et var me re 
kli ma, men for di lavlandsplantene i ut gangs punk-
tet er om trent dob belt så storvokste og in ves te rer 
re la tivt sett mer av de til gjen ge li ge res sur se ne i 
bla der, mens fjellplantene investerer mer i røtter og 
blomster, vil fjellplantene skyg ges ut. Samtidig vil 
fjellplantenes frø plan ter ha pro ble mer med å etab-
le re seg i en tet te re, mer høy vokst ve ge ta sjon. Selv 
om både fjell plan ter og lavlandsplanter hver for 
seg re age rer po si tivt på økte tem pe ra tu rer, vil alt så 
for skjel ler i ut gangs punkt, og i må ten de pri ori te-
rer/al lo ke rer de nye /økte til gjen ge li ge res sur se ne 
på, føre til at fjellplantene ta per kon kur ran sen om 
are al og res sur ser i et var me re kli ma.

Noen plan ter blir alt så vak re re, mens and re blir 
stør re, i en var me re og vå te re ver den. Det te fø rer 
til end rin ger i kon kur ran se for hold, og de sær eg ne 
til pas nin ger i vekst og res surs al lo ke ring som ut gjør 
fjellplantenes kon kur ran se for trinn i et kaldt kli ma, 
blir en akil les hæl i en var me re og vå te re ver den. 

Men hva med kar bo net som plan te ne bin der – 
blir det væ ren de i plan te ne og i jor da, el ler fri gjø res 

Fi gur 1. Gra fisk fram stil ling av 
hvor dan en fjell plan te og en 
lavlandsplante vil re spon de re på  
en tem pe ra tur øk ning på én grad 
cel si us, iføl ge vår mo dell. lavlands-
artene er i ut gangs punk tet dob belt 
så stor voks te som fjellplantene  
un der et gitt kli ma. Beg ge vok ser 
seg gjen nom snitt lig 20 pro sent 
stør re når tem pe ra tu ren sti ger med 
én grad, men fjell plan ten  
pri ori te rer i mye stør re grad å  
al lo ke re dis se eks tra res sur se ne til 
bloms ter og røt ter fram for bla der. 
Der med vil de et ter hvert tape mot 
lavlandsartene i kon kur ran sen om 
sol lys og plass. 

Fjellplante	  

Lavlandsplante	  

Nå	   +	  1	  °C	  
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myr fiol (Vio la palustris) er van lig over hele lan det, mens fjellfiol (Vio la bi flo ra) har tyng de punkt i fjel let, hvor den vok ser opp 
til 1500 meter over havet. Beg ge har jord sten gel, ny re for me de bla der, og blomst rer med én til to bloms ter som kom mer tid lig i 
se son gen. legeveronica (Veronica officinalis) er en kry pen de urt som vok ser på tør re ste der over hele lan det, mens fjellveronica 
(Veronica al pi na) vok ser i en ger og snø lei er i fjel let og fjell sko gen, opp til 1920 meter over havet. Beg ge har mot sat te bla der og 
ri ke li ge bloms ter i en kla se. Bleikstarr (Carex pallescens) vok ser i skog og skog kan ter i hele lan det nord til vest-Finn mark, mens 
hårstarr (Carex capillaris) vok ser på fuk ti ge ste der og myr på kalk rik grunn i hele lan det, opp til 1570 meter over havet. Beg ge 
vok ser i tet te tuer og har strå med egne hann- og hunn aks.           Foto: Vigdis Vandvik og Jan Berge

det igjen til at mo sfæ ren? Det te er det ikke plan te ne, 
men ned bry ter ne som av gjør. Og her spil ler ned bø-
ren en nøk kel rol le: ved økt ned bør vil sopp over ta 
for mik ro or ga nis mer som de vik tig ste ned bry ter ne. 
Nedbrytningsraten går ned, og karbonlagringen 
øker. Økt ned bør kan alt så være godt nytt for kli-
ma et, for di det øker karbonlagringen i jor da. 

Carex pallescens

Veronica al pi naVio la bi flo ra

Carex capillaris

Vio la palustris

Veronica officinalis

Ut lys ning for forsk ning  
på kli ma sy ste met
Tema for NORKLIMAs sis te fag li ge ut lys ning er kli ma sy ste met.  
Søk nads frist blir 10. ap ril. In for ma sjon kom mer på NORKLIMA-nett si de ne  
fra slut ten av feb ruar. 
Følg med på www.forskningsradet.no/NORKLIMA
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