Sluttrapport for prosjektet «Toppskader og
stammekvalitet i unge granbestand:
utbredelse, genetikk og skogskjøtsel»
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1.

Rapportering av faglige aktiviteter i henhold til prosjektplan

Gjennomgang av gjennomføring av de ulike delene av prosjektet i tråd med prosjektbeskrivelse i
søknaden, og formidling av resultater.
Del 1: Kartlegging (feltarbeid)
1) Kartlegge forekomst av toppskader i unge granbestand i Hedmark
Det er registrert i alt 76 bestand i hogstklasse II i Hedmark fra Eidskog i sør til Stor-Elvdal i nord.
Registreringene ble gjennomført av Glommen Skog.

2) Verdivurdering av stående stammer i yngre og eldre produksjonsforsøk og avkomforsøk for å
beregne betydningen av tidligere toppskader på verdi av stokken mot slutten av omløpet.
Verdivurderingene ble foretatt i et forsøksfelt 199004_03 på Terningmoen i Elverum. Virkesfeil
vurdert til å påvirke skurtømmerkvaliteten, og deres plassering i høyde over stubbeavskjær, ble
registrert. Registreringene ble kun utført på trær med brysthøydediameter > 10 cm. Diameteren var
tidligere målt av Skogfrøverket. I alt ble det registrert 1007 stammer. Alle tre partnere var involvert.
3) En re‐inventering av et utvalg av prøveflatene med høyest skadefrekvens i Søgaard m. fl. (2010) og
Kvaalen m. fl. (2010) for å karakterisere potensiell verdireduksjon «5 år etter».
Det er gjennomført re-inventering på 16 av prøveflatene fra et prosjekt gjennomført i 2010. Utvalget
var tilfeldig. Feltarbeidet ble gjennomført av Landsskogtakseringen (NIBIO) feltsesongene 2014 og
2015. Det ble i tillegg gjennomført en tilsvarende registrering av gankvist og flerstammethet i
Glommen sitt distrikt i 2015 på Landsskogtakseringens flater (gjennomført av Landsskogtakseringen,
NIBIO). I alt ble det gjennomført skaderegistrering på 42 Landsskogflater.
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4) Ungskogpleie
Sommeren 2015 ble det gjennomført registreringer med formål å undersøke hvorvidt det gjennom
tilpasset ungskogpleie er mulig å påvirke andelen av trær med høstskudd i et bestand.
Registreringene ble gjennomført i totalt 19 bestand der forekomsten av høstskudd ble registrert før
og etter gjennomført ungskogpleie. Registreringene ble gjennomført av Glommen Skog.
Del 2: Skogskjøtsel – analyse av data
NIBIO har gjennomført analyser av data fra del 1. I tillegg er data fra en registrering av forekomst av
høstskudd og dobbelttopp i Oslofjordområdet i 2010 inkludert i analysene. Disse er presentert for
referansegruppen i prosjektet på midtveisseminar januar 2015 og sluttseminar mai 2016, og har
dannet grunnlag for Glommen sitt arbeide i del 4 av prosjektet. Det arbeides med et manuskript for
vitenskapelig publisering av disse dataene (Granhus mfl.).
Del 3: Genetikk
Karakterisering av variasjon i forekomst av høstskudd i genetiske forsøk, analyser av sammenhenger
mellom høstskudd, skader og feil og utnytting av denne informasjonen i planteforedlingen av gran
har vært gjennomført i samarbeid mellom NIBIO og Skogfrøverket. Dette arbeidet ble basert på data
fra målinger i et stort antall forsøk anlagt av Norsk institutt for bioøkonomi og Det norske
Skogfrøverk. Resultatene fra arbeidet er publisert i NIBIO Rapport 3(23) 2017.
Del 4: Kompetanseheving
Basert på resultater fra andre deler av prosjektet var det prosjektets ambisjon å utarbeide en
regnearkbasert kalkulator for skogeier og veiledningsapparat for å kunne beregne framtidig
verdiutvikling basert på observerte bestandsparametere og alternative tiltak. Beregninger
gjennomført i prosjektet viser at alternativene i realiteten ikke eksisterende sett ut i fra en
økonomisk synsvinkel. Med utgangspunkt i dagens prisbilde på tømmer og prisspenning mellom
massevirke og sagtømmer er det i realiteten ingen andre løsninger på «problemet» med høstskudd
enn å la bestandet vokse opp med så små investeringskostnader og kort omløpstid som mulig. Det er
derfor ikke utarbeidet en slik kalkulator. Det er imidlertid utarbeidet et sett med skjøtselsråd som
skogeier anbefales å følge, både i eksisterende bestand og ved etablering av nye bestand etter hogst.
Glommen har vært ansvarlig for del 4 av prosjektet, og har også skrevet en artikkel til SKOG som en
del av arbeidet.
Det arbeides med et manuskript for vitenskapelig publisering av beregninger av lønnsomheten ved
ungskogpleie basert på data fra langsiktige feltforsøk, som underbygger det ovenfor beskrevne
(Kvaalen mfl.).
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Formidling
Publikasjoner
Granhus, A. mfl. Tree, stand and site characteristics affecting the occurrence of lammas shoots and
multiple stems in field-grown Norway spruce – manuskript
Grindstad, J. P. 2017. Høstskudd på gran. Artikkel i SKOG nr 3 2017
Kvaalen, H. mfl. Pre-commercial thinning in Norway spruce, does it pay off? – manuskript
Skrøppa, T. og Steffenrem, A. 2017. Høstskudd og toppskader i genetiske forsøk med gran; variasjon
og sammenhenger med vekst og vekstrytme. NIBIO Rapport 3(23) 2017.
Foredrag/presentasjoner
2015-01-28
Midtveisseminar. Foreløpige data ble presentert for referansegruppa.
2015-05-28
Skog og tre. Resultater fra prosjektet ble presentert i et foredrag under Skog og tre.
2016-05-12
Sluttseminar. Resultater fra prosjektet (analysene i del 2) ble presentert for
referansegruppa samt andre inviterte deltakere.
Arrangerte prosjektmøter
2014-06-11
Oppstartsseminar (Ås). Prosjektpartnere.
2015-01-28
Midtveisseminar (Ås). Referansegruppa.
2016-05-12
Sluttseminar (Gardermoen). Referansegruppa samt andre inviterte deltakere.
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2.

Økonomirapport

Prosjektet har vært ledet av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), og partnere i prosjektet foruten
NIBIO har vært Glommen Skog og Skogfrøverket. Skogeierforbundet har bidratt til prosjektet ved å
søke del‐finansiering fra Skogtiltaksfondet.
Samlet budsjett for prosjektet var på 2,0 mill. kr, hvorav det meste var budsjettert til timer.
Totalforbruket viser at forbruket til drift var som budsjettert, mens det ble lagt ned noe ekstra
innsats i timer (tabell 1). Den ekstra innsatsen i timer er finansiert gjennom økt egeninnsats fra
Skogfrøverket (tabell 2).
Alle tre partnere har hatt driftsutgifter knyttet til reisekostnader. NIBIO har i tillegg hatt kostnader
knyttet til et oppstartsseminar juni 2014 (Ås), midtveisseminar januar 2015 (Ås), og et sluttseminar
mai 2016 (Gardermoen). Driftsutgifter for NIBIO inkluderer også lønn til Tore Skrøppa
(pensjonistkontrakt), og overføring av midler til Landsskogtakseringen for gjennomføring av
feltarbeid (kr 60 000).
Tabell 1. Fordeling mellom timer og driftskostnader.
Budsjett
Timer kr 1 720 000
Drift kr 280 000
SUM kr 2 000 000

Regnskap
kr 1 855 977
kr
276 541
kr 2 132 518

Tabell 2. Fordeling mellom ulike partnere og finansieringskilder.
Partner og finansieringskilde
NIBIO (Skogbrukets utviklingsfond)
Skogeierforbundet (Skogtiltaksfondet)
Glommen Skog (Verdiskapingsfondet)
Skogfrøverket (egeninnsats)
Sum

Budsjett finansiering
kr
600 000
kr
600 000
kr
600 000
kr
200 000
kr 2 000 000

Forbruk
kr
600 000
kr
600 000
kr
601 662
kr
330 857
kr
2 132 519

Regnskapsoversikt for henholdsvis Glommen Skog, Skogfrøverket og NIBIO med spesifisering av
kostnader, samt revisjonsrapport for Skogfrøverket, er presentert i vedlegg 1.
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VEDLEGG 1
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