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Denne historien handler om noe så sjeldent som en menneskelig

påvirkning i naturen med positive konsekvenser for artsmangfoldet. Skal

de!e unike mangfoldet bevares, må mennesket gripe inn igjen.

***

Våren 2020: I en bra! skråning i Hjartdal i Telemark står underlige trær i

lange rekker og våkner e!er vinterdvalen.

Fra avstand kan de minne om hardt beskårne trær vi også finner i

byparker.
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Men jo nærmere vi kommer blir forskjellen tydeligere.

Disse stammene er tjukkere. Og de er eldre, mange av dem helt eller

delvis hule. Men de er åpenbart i live, det vokser te! med små greiner fra

stammene.

De er trolske og flo!e, men de!e er ikke pynt. Løvet som e!er hvert

kommer på de små greinene, skal bli til dyrefor.

Trær som de!e kalles styvingstrær eller lauvingstrær. De hardt beskårne

trærne var lenge en helt avgjørende del av jordbruksdri"en.

Løvtrær ble beny!et som styvingstrær på grunn av det næringsrike løvet.

Furu og gran ble også beny!et i mindre grad, men da var det kvister og

bark som ble til dyrefor.

Bonden som vet
Vi er på besøk hos den pensjonerte bonden Olav Tho (75) på gården

Myljom-To i Hjartdal.

FOTO: JAVIER AURIS

Han er vokst opp blant disse trærne, og drev familiegården i 30 år.

Sønnen overtok dri"en i 2011, men Olav er fortsa! en aktiv

tradisjonsbærer.

Det er han, og kanskje sauene hans, som kjenner akkurat disse trærne

best.

I LØV YOU: Hovedstammen på styvingstrær er bosted for mange lav-, mose- og sopparter. Sauene
se!er særlig pris på laven.

FOTO: JAVIER AURIS / NRK

Ved siden av å holde liv i sine nærmere 200 trær, holder Tho kurs i

lauving (sanking av løv) og restaurering av gamle styvingstrær.

Han har bygget et lite eldhus som fungerer som et slags museum der

han deler kunnskapen og historien om løvsanking med nysgjerrige.

FOTO: JAVIER AURIS / NRK

Selv om de!e ikke er vanlig i vår tid, er det å hente fôr fra greiner og løv

en dri"sform som er like gammelt som husdyrholdet sjøl, altså flere

tusen år.

Og det er ikke så lenge siden de!e var et normalt syn i norsk gårdsdri":

En familie som sanker løv i 1940.
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Fram til rundt 1950 var det alminnelig med løv som ekstra dyrefôr. Særlig

i norske fjell-, dal- og fjordbygder var løv et viktig fôrtilskudd, og i sni!

kunne løvet utgjøre hele 20-30 prosent av vinterfôret.

Et lagarbeid
Forklaringen på hvorfor trærne er så hardt beskåret dreier seg ganske

enkelt om tilgang. Greinene holdes til en passelig høyde slik at det skal

være le!ere å komme seg opp i treet og høste løvet.

SPREK 75-ÅRING: Olav Tho viser sine klatrekunnskaper.
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Når hovedgreinene kappes av, vokser det nye kra"ige skudd med

greiner. De nye greinene høstes og bindes sammen med bånd laget av

alm (almebast) eller ved hjelp av myke bjørkekvister.

Dere!er se!es alt til tørk i bunter, først ute i naturen og senere i uthuset.
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Alle treslag ble løvet, men særlig alm og ask ble betraktet som spesielt

gode på grunn av løvets høye næringsverdi. Ifølge biolog Ann

Norderhaug har ask og alm like mye næringsverdi som godt høy. I tillegg

kan disse treslagene bli kjempegamle, noe som gjør at de bedre tåler

den harde belastningen styvingen påfører trærne.

Olav Tho husker godt hvordan høstingen av løv samlet hele familien til

lange arbeidsdager på lauvingsskogen. Selv likte han å klatre høyt oppi

trærne for å hente greiner og løv, noe som på telemarksdialekt kalles

kylling.
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– Det var foreldrene som ledet arbeidet. De minste kunne være fire-fem

år. De fikk jobben med å fle!e bast til å binde sammen løvet til kjerver.

For gu!unger var det vanlig å klatre oppi treet for å kylle. Jeg husker at

det var den beste jobben, selv om det også kunne være farlig, sier Tho.

Det var et langt fall for et lite barn, om man trådde feil.

Paradigmeski!et
Med moderniseringen av jordbruket, e!er den industrielle revolusjonen

på slu!en av 1800-tallet, fly!et flere til byene.

Det ble færre folk på gårdene og færre hender i arbeidet. Den krevende

jobben med løvsanking ble derfor vanskeligere og e!er hvert ulønnsom.
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Omleggingen av jordbruket førte til at bøndene satset mer på

spesialisering, med høyere grad av mekanisering og økt brukt av

kunstgjødsel. Områdene der det var vanlig å høste løv, gjerne i utmarka,

gikk sakte, men sikkert ut av gårdsdri"en.

Og med det ble gamle høstingsområder til skog. Det er noen områder

igjen i landet, men vi står i fare for å miste en visuell perle i det norske

kulturlandskapet.

En perle som ikke bare har me!et husdyr.

Kunsten
Mange kunstnere har nemlig la! seg inspirere. Og det er ikke vanskelig å

forstå hvorfor. Styvingstrærnes mystiske og ruvende former er

eventyrlige. Nikolai Astrups «Vårna! og seljekall» (1917) er kanskje det

mest kjente verket.

Nikolai Astrup og maleriet «Vårna! og seljekall» (1917)
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Fortellingene om skremmende møter med trolske styvingstrær i

kveldsmørket er mange.

Ifølge Ingvild Austad og Leif Hauges bok «Trær og tradisjoner» (2014)

har de gamle styvingstrærne, med sine store og amputerte

hovedstammer og kranser av yngre og te!ere greiner, trolig vært med på

å forme oppfatningen av troll og det underjordiske i folkeeventyrene.

Noen av styvingstrærne blir flere 100 år gamle, men siden de har en

tendens til å hules ut med tiden, er det vanskelig å fastslå alder ved å se

på årringene på hovedstammen.

FOTO: JAVIER AURIS / NRK

Hulingen gjør at treet kan se dødt ut, men er i realiteten levested

for en haug sjeldne og truede organismer.

Bille- og soppdorado!
Det hule rommet på hovedstammen er tilholdssted for 100 rødlistede

biller og 136 rødlistede lavarter. Bare på alm-trærne alene er det minst 47

rødlistede sopparter.

Grunnen til at gamle styvingstrær er et voksested for et stort antall lav-,

mose- og sopparter er flere:

Gamle styvingstrær inneholder alt fra yngre bark til grov og rå!ent ved,

noe som skaper unike levesteder for ulike organismer.

Lystilgangen spiller en nøkkelrolle. Styvingen medfører ku!ing av

bladverket, dermed slipper mer lys inn til hovedstammen enn hos trær

som beholder greinene. De!e resulterer i at det skapes et helt

annerledes mangfold, enn det man vil finne i en vanlig skog.
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Om trærne forsvinner, står vi også i fare for å miste viktig biologisk

mangfold.

Styvingstrærne er derfor en del av Miljødirektoratets ordning, en slags

verneliste for truede naturtyper.

Direktoratets ordning innebærer at det kan søkes om tilskudd til

skjøtsel og restaurering av gamle styvingstrær – for å være med på

dugnaden med å holde liv i de truede sopp- og insektartene.

Slike tiltak tenner et håp hos Olav Tho om at flere styvingstrær forblir i

landskapet.

Styvingstrærne må følges opp og ku!es med jevne årlige intervaller. Om

et kappet tre ikke får sin regelmessige behandling, vil de nye greinene

vokse seg så store at treet kan velte av vekten.

– Når et tre ikke har vært løvet på 50-60 år, vokser det kjempegreiner ut

av det. Da ser det ut som et tre oppi treet, og man må skjære ned kronen,

forklarer Tho.

Selv om Olav Tho er oppta! av å ta vare på tradisjonene, sanker han først

og fremst fordi løv er sauenes favori!måltid, og fordi det holder dem

sunne.

– Før i tiden ble det sagt at lauvet holdt dyrelegen borte, sier han mens

han plukker ut greiner med tørkede løv fra fjøset si!.

Søyene og de ukegamle lammene kommer løpende mot krybben idet de

hører raslingen av løvet.

Og slik gikk det da fotografen mø!e trolltrærna i kveldsmørket:

Hvor finner vi styvingstrær i Norge i 2020?
Ingvild Austad er professor Emerita ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er blant annet

medforfa!er av boka «Trær og tradisjon», sammen med Leif Hauge, førsteamanuensis i

Landskapsøkologi ved Høgskulen på Vestlandet.

Her er det størst sjanse for å finne styvingstrær:

– Størst konsentrasjon finnes på Vestlandet, spesielt fjordliene i Hordaland og Sogn og

Fjordane, hvor gårdsbrukere har holdt tradisjonen ved like lengst.

– I Telemark finner vi også steder hvor tradisjonen er bevart; Hjartdal, Ambjørndalen m.fl., og

vi finner også noen i Agder.

– Minst synlige er styvingstrær på Østlandet, Innlandet og Trøndelag, siden lauvingen

opphørte tidligere i de regionene.

– Ellers kan man også finne spor e!er mange gamle styvingstrær i flere av edellauvskogs-

reservatene våre.

Livgivende
«trolltrær»
HJARTDAL (NRK): Hva har sauene, billene og kunstnerne til felles? Alle
elsker disse gamle trærne.
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Har du noen tanker om denne saken, eller tips til andre visuelle historier

jeg burde se på? Ta gjerne kontakt. 

Les gjerne saken jeg skrev om dansken som regjerer over Norges mest eksotiske

planter, eller den om Spanias nye ruiner. 

Javier Auris

Kilde: Ingvild Austad og Leif Hauge: «Trær og Tradisjoner»,

Fagbokforlaget, 2014
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Kongen av Oslo-jungelen
TØYEN (NRK): Møt dansken som regjerer over Norges mest eksotiske planter.

Fra ekstremsport til skogsturer
KROKSKOGEN (NRK): Han var en av snowboardverdenens store stjerner. Nå

rusler han mest aleine i skogen på jakt e!er motiver.

Historien bak Norges eneste baroni
ROSENDAL (NRK): Sterke følelser og en kvinne som sto på si!, er bakteppet

når musikere i verdensklasse nylig var samlet på et av Norges mest spennende
steder.

Mannen som
revolusjonerer Vogue

– Skulle ønske filmen
hadde øvre aldersgrense

30 år

Fant humor i korona-
alvoret

Fødsler er vanskelig å
glemme. Her er «113»-

gjengens mest
dramatiske historier

Ambulansen svinger inn på veiskulderen i
Lavangsdalen. Det er fortsa! mange mil til

sykehuset. Men bak i bilen er en baby på vei
ut. Med en gang.

Mannen som
revolusjonerer Vogue

Edward Enninful overvann «Djevelen i Pra-
da».

Mistet sønnen i
helikopterulykken i Alta
Om noen dager skal pappa Ronny Berg

gjenoppleve den verste dagen i si! liv. Fort-
sa! har han vanskelig for å forstå at sønnen
ble borte i en helikopterulykke for e! år si-

den.

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/xl/113-gjengens-dramatiske-fodsler_-fodte-mens-ambulansen-kjorte-i-100-km_t-1.15054363
https://www.nrk.no/kultur/xl/edward-enninful-leier-motebladet-vogue-inn-i-ein-ny-normal-1.15120080
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/xl/frp-politiker-ronny-berg-mistet-sonnen-i-helikopterulykken-i-alta-_-seks-mennesker-mistet-livet-1.15109490
https://www.nrk.no/kultur/xl/kongen-av-oslo-jungelen-1.14601730
https://www.nrk.no/kultur/xl/spanias-nye-ruiner-1.14016251
https://www.nrk.no/kultur/xl/kongen-av-oslo-jungelen-1.14601730
https://www.nrk.no/kultur/xl/skogsbading-med-danny-larsen-1.14221026
https://www.nrk.no/kultur/xl/kjaerlighetsdramaet-i-rosendal-1.14089304
https://www.nrk.no/kultur/xl/edward-enninful-leier-motebladet-vogue-inn-i-ein-ny-normal-1.15120080
https://www.nrk.no/kultur/xl/sex_-kjaerlighet-og-ensomhet_-dokumentaren-parning-skildrer-tinder-generasjonen-1.15117584
https://www.nrk.no/kultur/xl/badesken-fant-humoren-i-koronakrisen-_-na-kommer-boka-1.15106967
https://www.nrk.no/kultur/langlesing-fra-nrk-kultur-1.13267199
https://www.nrk.no/
https://www.nrk.no/informasjon/
https://info.nrk.no/kontakt/
https://www.nrk.no/lisens/
https://www.nrk.no/publikum/
https://www.nrk.no/delta/
https://info.nrk.no/stilling/
https://www.nrk.no/presse/
https://info.nrk.no/
https://info.nrk.no/tilgjengelighet/
https://www.nrk.no/retningslinjer/personvern-pa-nett-i-nrk-1.7765898
https://www.nrk.no/retningslinjer/informasjonskapsler-_cookies_-1.11109868
https://www.yr.no/
https://www.nrk.no/skole/
https://www.nrk.no/eksternproduksjon/
https://produksjonsfolka.nrk.no/
https://www.nrk.no/retningslinjer/
https://www.nrk.no/salg/
http://nrkbutikken.no/
https://www.nrk.no/etikk/redaktoransvar-pa-nrk.no-1.2843526
https://www.nrk.no/
https://www.nrk.no/etikk/opphavsrett-pa-nrk.no-1.2843522

