
Gammelskog og bål i 
verneområder



 “Gammelskogen” er en viktig verneverdi, men 

hvorfor er det egentlig viktig å ivareta den?  

 Hvilke bestemmelser for bålfyring gjelder? hva

gjør det egentlig at man bruker tørrfurua til bål? 

 Hva gjør vi for å tilrettelegge?



Gammelskogen – en viktig verneverdi:

- Mål om å stanse tapet av biologisk 

mangfold

- Norsk rødliste for arter

- 48 % av alle truete arter lever i skog 

(1330 arter)

- sopper (387), biller (232), lav (167) og 

tovinger (137) 

- 84 % av disse er knyttet til 

«gammelskog»  - relativt upåvirket skog 

eldre enn 180 år  

- 33 % av alle truete arter i skog lever i 

eller på døde trær 

- Variasjon skaper livsmiljøer og flere 

«nisjer» = flere arter 

- Oppsummert: Effektivt å ivareta 

«gammelskogen» 



Flekkhvitkjuke – NT 
Hornskinn – NT 

Furuplett – NT Solkjuke fra 
Junkerdalsura – VU 

Hornskinn – VU 

Blanknål – NT 

Eksempler på arter man kan finne – fokus på vedboende sopp

Furugnagbille (VU) som 
koser seg med 
rutetømmersopp fra 
Junkerdalsura

Langkjuke - VU

Laterittkjuke - VU



• For det første: sopp, insekter og bakterier bryter ned alt dødt - holder 
«hjulene i gang» i naturen (Karbon og nitrogen) 

Så, hva skal vi med alle disse artene? 

• For det andre: Halvparten av de 150 mest brukte medisinene i verden er 
knyttet til virkestoffer i naturen 

• Hårkjuke – Truet art som inneholder en variant av super-enzymet lakkase –
kan bli en effektiv kur mot kreft (Lakkase fra andre vedboende sopp har også 
potensiale) 

• Hver gang man kartlegger finner man noe nytt! 



Hvor finner vi disse
viktige artene da? 

• De fleste artene er «spesialister» 

• Et av disse livsmiljøene er såkalte «Kelo-furuer» 
eller «Sølvfuruer»

• Furuer lever I 300-500 år, så kan de stå døde I 
200-500 år, så kan de falle over og bli liggende
hundrevis av år

• Mat til et mylder av sjeldne arter av lav, 
vedboende sopp og insekter

• Viktige for «landskapsbildet»

• Tilgangen på slike sølvfuruer er “brutt”

• Bare restelementer igjen

• Nærmest ingen nydannelse med en leveringstid
på 1000 år

• Viktig at vi tar vare på dem vi har! 

• Småskala påvirkning kan også spille en viktig
rolle – selektiv hogst - bål



Lovverket – De ulike bålfyringsbestemmelsene i forskriftene 

Stor-Graddis naturreservat – Bålbrenning er forbudt, med unntak av bålbrenning med medbrakt brensel på snødekt mark 
og bålbrenning på faste, merkede bålplasser med medbrakt/tilbrakt brensel 
Dypen naturreservat - Bålbrenning er forbudt, med unntak av bålbrenning med medbrakt brensel på snødekt mark og 
bålbrenning på faste, merkede bålplasser med medbrakt eller utplassert brensel.
Junkerdalsura naturreservat - Bålbrenning er forbudt, med unntak av bålbrenning på faste, merkede bålplasser med 
medbrakt/tilbrakt brensel, herunder bålplass i Trekta
Rago nasjonalpark - Til å gjøre opp ild skal det så vidt mulig bare anvendes kvist og greiner

Forskrift om brannforebygging (endret i 2016): Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller 
behandle brannfarlige gjenstander i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild når: c) «Det er 
åpenbart at brann ikke kan oppstå»  



Hva gjør vi for å ta vare på «gammelskogen»? 



Ta vare på 
furuskogen! 




