
Frøya kommune vil fjerne sitkagran 

Øykommunen i Trøndelag har bestemt seg for å rydde opp i det åpne landskapet ved å bekjempe de 

vestamerikanske trærne som en gang ble plantet ut. Sitkagrana på øyene har i hovedsak blitt plantet 

for å skaffe le til folk og fe. Planting til le har betydd planting av små mengder trær spredt over store 

arealer, særlig rundt hus og dyrket mark. Spredt beplanting av et treslag med et stort 

invasjonspotensial, kombinert med et åpent landskap, har medført stor spredning i kommunen. Dette 

har gått særlig hardt ut over den sterkt truede og utvalgte naturtypen kystlynghei. 

Hva går prosjektet ut på? 

Prosjektet går ut på at kommunen ønsker å fjerne all sitkagran i Frøya kommune. Dette er et 

omfattende prosjekt som innebærer mange problemstillinger. Kommunen har derfor valgt å kjøre et 

forprosjekt ved Sistranda og Flatval, øst i kommunen. Her vil de etter planen fjerne ca. 10 000 

kubikkmeter med sitkagran, omtrent det samme som er plass i et lasteskip. Det tilsvarer omtrent én 

tredjedel av sitkagrana i kommunen, basert på en skogtakst gjort av Allskog i 2019. Hogsten er i 

hovedsak planlagt utført med hogstmaskiner, da terrenget er relativt lett tilgjengelig og mengden 

tømmer er stor. Allerede har flere lokale begynt å fjerne sitkagran, deriblant et grendelag som har 

fått bevilget midler av Miljødirektoratet til fjerning av sitkagran.  

Lokalt engasjement er viktig i prosjektet, både gjennom den politiske viljen til å støtte prosjektet og 

de lokales samarbeid om å hente inn nødvendig tillatelser til å fjerne sitkagrana, men også 

dugnadsarbeid. Kommunen har allerede satt av én million kroner til forprosjektet, som kommer i 

tillegg til de 600 000 kronene gitt av Fylkesmannen i Trøndelag. Finansiering er en forutsetning for 

prosjektet, da hogst av sitkagran i disse områdene ikke er lønnsom. Den lave lønnsomheten i hogsten 

medfører at også salget av tømmeret må være med på å finansiere hogsten. For å få ned kostnadene 

til et gjennomførbart nivå må dugnadsarbeid til, både for å kviste trærne før hogsten slik at 

maskinene kommer til og når de gjenværende småtrærne skal ryddes i årene som kommer. For å 

redusere dugnadsbehovet vurderes det å bruke entreprenører til dette arbeidet så langt det er 

økonomisk mulig. 

All sitkagran må fjernes 

En forutsetning for at prosjektet skal gjennomføres er at de lokale har en kollektiv forståelse av at 

sitkagrana må bort, slik at alle trærne blir fjernet. Hvis ikke alle trærne fjernes vil de gjenværende 

svekke effekten av tiltaket ved at de vil spre seg inn i de andre områdene igjen. «Hvis vi ikke får tatt 

alt er det ikke noe vits i å gjøre dette», sier initiativtaker og miljørådgiver i kommunen, Øyvor 

Helstad. Dette handler i det store og det hele om å stoppe spredning som hun sier, og da kan vi ikke 

sette igjen frøbærere. Prosjektet er både reaktivt og proaktivt ved at det fjerner det som har vist seg 

å spre seg, samtidig som at målet er å hindre ytterligere spredning. Målsetningen om å fjerne all 

sitkagran vil bevare kystlyngheia som bærer på natur- og kulturarv på lang sikt ved å hindre at 

trærnes invasjonspotensial kommer til fulle.  

I Fremmedartslista 2018 har treslaget blitt vurdert til svært høy risiko fordi den har et stort 

invasjonspotensial og samtidig stor økologisk effekt. Dette er et resultat av at treslaget er 

konkurransesterkt og trives i kystnære strøk med mye sol, samtidig som at den tåler vind og salt fra 

sjøsprøyt. Frøene er lette, sprer seg med vinden over potensielt store avstander og produseres i 

store antall hvert år – hele 10 000 frø årlig. Spiredyktigheten på disse frøene, altså andelen av frøene 

som kan vokse opp til å bli nye trær dersom de rette forholdene er til stede, er på hele 53%. Den 

store økologiske effekten er knyttet til at treet vokser seg stor og tett, samt slipper nåler som 

forsurer jordsmonnet. Spredning i truede naturtyper som kystlynghei og myr gir særlig stor effekt. 



Fire partier gikk til valg på å fjerne sitkagran 

Ved forrige kommune valg var det hele fire partier som hadde fjerning av sitkagran som en del av sin 

valgkampanje. Dette viser både en politisk vilje og et lokalt engasjement rundt prosjektet. Temaet 

har vært oppe lenge, da de lokale har sett trærne spre seg og ta overhånd. For mange er 

motivasjonen å ta vare på utsikten og det åpne landskapet, mens for noen er naturmangfoldet viktig. 

De to, naturmangfold og det åpne landskapet, er i dette tilfellet tett knyttet opp mot hverandre, 

siden naturen med de tilhørende artene i området er tilpasset beite og brenning. Prosessene er en 

del av kulturarven vår, samt et viktig bidrag til matauke. Denne bruken av områdene har gitt opphav 

til mange minner, både hos den enkelte og i folkesjelen.  

Holdningene til prosjektet blant de lokale er gode, som det lokalpolitiske fokuset viser. Mange 

opplever sitkagrana som stygg og en hindring for turer og skue, men samtidig er det noen som synes 

at treet er pent og gir aktivitetskapende le i et ellers vindherjet område. De fleste vil at sitkagrana 

skal bekjempes, men de prosjektansvarlige er forberedt på at noen vil kjenne på usikkerhet når 

maskinene står klare. Arbeidet med å fjerne trærne er krevende og kombinasjonen av tunge 

maskiner og vått terreng vil gi sår i landskapet. Dette vil, så langt det lar seg gjøre, forsøkes unngått, 

men anses nødvendig for å hindre at det åpne landskapet skal gå tapt. 

Klima eller natur 

Fokuset på klimaendringer har gitt opphav til spørsmål rundt bruk av sitkagran som et middel for å 

bremse klimaendringene gjennom karbonbinding. Dette har gjort at flere nå stiller spørsmål ved det 

å fjerne trærne, men Helstad er klar på at klima og natur ikke må settes opp mot hverandre og at 

sitkagran ikke hører hjemme på Frøya. Frøya er hjem til åpne landskap og naturtyper som trengs å 

bevares, og det er derfor ikke riktig å ha store mengder sitkagran. Diskusjonen antas å komme, men 

miljørådgiveren virket klar på at sitkagrana ikke hører hjemme på Frøya. 

Sitkagranas evne til å spre seg begrenses heller ikke til lyngheiene, men går også ut i myrene som 

danner matter mellom de mange ryggene og øyene med lynghei. Myrene, som har fått stort politisk 

fokus nasjonalt for sin evne til å lagre karbon, blir faktisk tørket ut sitkagrana som tar opp mye vann. 

Dette medfører luft kommer til i torva og starter nedbrytningsprosesser av den karbonet som er 

lagret i myra, og dermed leder til utslipp. Samtidig har albedoeffekt, altså kjølingseffekt og 

absorbering av varme basert på fargers evne til å reflektere sollys, vært en del diskutert i forbindelse 

med planting av mørke trær i et lyst og åpent landskap. Diskusjonen vil nok komme til Frøya, og 

fasiten har ikke to streker under svaret, men en ting er sikkert; klimahensyn kan ikke gå på 

bekostning av naturen. 

Viktig med god forankring i kommunen 

Prosjektet på Frøya er fortsatt ungt, men det nærmer seg evaluering og allerede har tanker blitt 

dannet basert på erfaringene så langt. Det er viktig å få en god forankring i kommunen, sier Helstad,  

 

Det blir spennende å følge prosjektet videre, og kanskje er det flere kommuner som ser sitt snitt til å 

gjøre det samme? 


