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LEDER

Forvalteransvar
og skogkultur
Jeg liker begrepet forvalter – fordi det
er den rollen vi har – vi som er så heldig
at vi har ansvaret for å forvalte en bit av
moder Norge i vår periode.
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et ligger også ansvar i det – ansvaret om at framtidas
forvaltere skal overta en skog som er bedre enn den
du overtok i din periode. På skogfond i området til
Glommen Mjøsen Skog står det 900 millioner kroner til bruk for
nettopp dette formålet.
Det er bra, og det kan være et lite tankekors. Bra fordi det
settes av mye til kulturarbeid i skogene våre, men ikke fullt
så bra hvis dette akkumulerer seg til stadig nye høyder. Men
det gir oss muligheter til å gjøre forvalteroppgaven vår uten
at vi skal behøve vekte dette opp mot andre nødvendige
investeringsformål både næringsmessig og privat.
Det er et stort etterslep av ungskogpleie, og hvis vi klarer å
skaffe kapasitet til å utføre dette vil skogfondet være en god
match for å rette opp noe av etterslepet her, før det plutselig er
forhåndsrydding som gjelder.
Mitt ønske er at jeg skal kunne motta en SMS fra Glommen
Mjøsen Skog for eksempel åtte år etter planting - litt avhengig
av bonitet – og i den SMS-en står det at det ble plantet i teig og
bestand sånn og sånn og at det nå er klart for ungskogpleie. Da
kan jeg der og da enten svare at jeg ønsker at Glommen Mjøsen
Skog utfører dette eller at nei takk – jeg har ordnet dette sjøl.
Med ALLMA som verktøy er jeg sikker på at den tekniske
løsningen for å få slik dynamiske samhandling på plass kommer
i løpet av kort tid. Som ALLMA-abonnent får jeg allerede nå opp
en forside som hver gang jeg er inne der, som minner meg på
at jeg har skogkulturarbeid som bør gjennomføres i år. Godt
å ha Glommen Mjøsen Skog til å utføre dette i samsvar med
vår EDEL-satsing. Og som det blir sagt i EDEL-programmet –
potensialet er at du kan tjene 50 % mer på skogen din.

Markedsbildet
Økt selvbygging har ført til at
trelastforbruket i Norden har hatt
en oppgang de to siste måneder, først og
fremst innen impregnert trelast. Bildet rundt
om i verden er litt annerledes.
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AV MARKEDSSJEF HÅKON BAKKEN

USA har oppstarten av nye byggeprosjekter hatt en nedgang på
30 prosent fra mars til april. Det ventes en reduksjon på ti prosent
for amerikansk byggeaktivitet for hele 2020, som tilsvarer en
reduksjon i trelastforbruk på cirka ti millioner kubikkmeter.
I EU har byggeaktiviteten falt med 14 prosent fra februar til mars
og ytterligere reduksjon forventes. EUs import av trelast er redusert
i jevn takt det siste året, totalt fem prosent. Samtidig har eksport av
sagtømmer økt, først og fremst til Kina. Høy avvirkning på grunn av
billeangrep er årsaken. Kinas import av trelast i første kvartal var 17
prosent lavere enn samme periode i fjor. Det er fare for at resultatet
for 2020 blir lavere enn første kvartals indikasjon tilsier.
Treforedlingsindustrien går som normalt, bortsett fra for grafisk
trykkpapir, der avispapir og reklamemateriell har fått en markant
nedgang i etterspørsel.
Hva vi kan forvente oss av høstens avsetningsmuligheter og priser
på sagtømmer og massevirke er usikkert. En fortsatt svak norsk
valuta vil være positivt for oss.

God skogkultursommer!

Ole Th. Holth
styrets nestleder
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SKOGSKJØTSEL

Skogbruket må også ta inn over seg at vi i framtiden ikke kan
skjøtte skogen «slik vi er vant med», skriver skogskjøtselssjef Sverre Holm.
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et hersker liten tvil om at klimaet blir villere, våtere og
varmere. Ekstremværene Dagmar og Gudrun, eksplosjonen
i granbarkbillepopulasjonen i Mellom-Europa og tørkesommeren 2018 er alle eksempler på dette. Dette påvirker hvordan
vi bør skjøtte skogen vår i framtiden slik at den tåler et stadig villere
vær. Fortsetter vi med bestandsskogbruk, der vi kun satser på ett
treslag, risikerer vi å tape i klimakampen. Så hvordan kan skogeieren
tenke nytt om dette allerede nå?

Klimasterk skog – bland furu og gran
I dag planter vi stort sett gran på granmark og forynger furu som
frøtrestillingshogst på furumark. Vi etablerer altså enten granskog
eller furuskog og videre skogskjøtsel går som regel ut på å prøve å
bevare disse monokulturene i størst mulig grad, hensyntatt kravet
om 10 prosent innblanding av lauvskog. Furua kan godt klare seg bra
på denne måten. For grana er det verre. Det er antakelig ikke en god
strategi å møte framtidens klima med monokulturer av granskog
fordi den er mer stormutsatt og mer utsatt for tørke, samt gran på
svakere boniteter er mer utsatt for granbarkbiller.
I en klimasterk skog for framtiden bør skogeier tenkte på å
etablere furu sammen med gran på middels og gode boniteter.
Furuinnblanding i granskogen vil være med på å bedre skogens evne
til å takle mange av klimautfordringene vi står overfor.
Neste gang du hogger kan det derfor være verdt å tenke på om
du skulle etablere en blandingsskog av bartrær. Å plante gran
og furu i blanding er ikke spesielt fordyrende og du får en mer
robust skog, med større artsmangfold og flere muligheter i videre
skogbehandling. Vil du ha mer informasjon om dette, snakk med
skogbrukslederen din, eller ta kontakt med meg.

Utvikling av årsmiddeltemperatur for fastlands-Norge 1900-2014. Figuren
viser avvik (oC) fra middelverdien for referanseperioden 1971-2000.
Kilde: Klima i Norge 2100

Omfanget av
stormskader i
Europa 1870-2005
Kilde: Klima i
Norge 2100

SKOGSKJØTSELSSJEF SVERRE HOLM
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Klimaet endrer seg –
skogbruket må følge etter
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SKOGKULTUR

Byttet
trimøkta med
ungskogpleie
Om det finnes et episenter for skogkultur på Sør-Hedmarken, må det
nesten bli Røhne nedre gård på Stange.
Der spenner husfar på seg ryddesag i
stedet for langrennsski om vinteren.

– Jeg har aldri gått på en elg, men jeg har
kommet over dampende varm elgmøkk når
jeg går med saga, forteller Vold.
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et var så tett at jeg var redd jeg skulle kappe beina til elgen
inni der, forteller skogeier Erling Vold om en av gangene
han var ute med ryddesaga i vinter. To timer daglig i
vintersesongen er han ute med ryddesag i egen skog.
- Ungskogpleie og forhåndsrydding er noe av det artigste og
viktigste jeg gjør i skauen. Du ser jo direkte resultater av det du gjør,
sier Vold.

villig. I fjor kvitterte Vold ut 120 mål ryddet ungskog. Hittil i år har han
47 mål bak seg. Rutinen er fast:
- Om morgenen går jeg først ut til dyrene og deretter rett til skogs.
Jeg har en regel om at jeg ikke får lov å gjøre noe annet før jeg har
vært i skogen, sier Vold.

Skogkultur på alle nivåer

Han har skaffet seg ATV for å frakte ryddesag, bensinkanne og
verneutstyr. Og så er han særs opptatt av sagbladet.
- Et godt sagblad er viktig, så stopp og bruk fila for hver bensintank.
Jeg har ryddesaga i høg sæla. Stammen kappes da høyere, men så
slipper jeg kjøre sagbladet nedi steiner. Og så er det viktig med gode
og stødige vernesko, gjerne som du pigger sjøl. Vernebukse bruker
jeg også, mest fordi beina ikke skal bli helt ødelagt av all kvist og
kvast som pisker borti, sier Erling.

Kvast sagblad

Karoline og Erling Vold driver Røhne nedre gård på Stange der
næringsgrunnlaget nå utgjør eget ølbryggeri, 160.000 slaktekyllinger, ammekyr, steinbrudd, 750 mål korn, 1100 mål skog,
omvisning og historiefortelling om veggmalerier fra 1850, samt
utleie av gjestehus.
På tunet ligger også et kjølelager som hver vår huser en million
granplanter for Glommen Mjøsen Skog. Erling Vold har vært aktiv
i skogeierlaget i mange år og er genuint interessert i hva som skjer
på skogeiendommen. I tillegg til plantelager på egen eiendom,
ryddesagøkter i egen skog, har han selvsagt bestilt gjødsling foran
årets sesong og snakker varmt om skogkultur:
- Jeg tror mange skogeiere ville ha nytte av en skogdag der man
nærmest fikk sin egen eiendom gjennomgått og virkelig blitt kjent
med den, sier Vold.

Ikke tid sjøl? Sett det bort
Skogbruksleder Frank Monsen i Stange sier at det er svært få
skogeiere som gjør ungskogpleie sjøl og at interesse og tid er to
avgjørende faktorer.
- Det viktigste er ikke nødvendigvis at du selv skal gjøre
ungskogpleie, men at du har et bevisst forhold til skogeiendommen
din og faktisk tar beslutningen om å sette inn tiltak. Det er god hjelp
å få for selve utførelsen når avgjørelsen er tatt, sier Monsen, og
understreker:
- Ungskogpleie er noe av det viktigste du gjør for å øke verdien på
framtidsskogen.

To timers hardøkt
På Stange ligger utmarkseiendommene som lange striper etter
hverandre, fulle av elg som flyg galarank og ungskog som vokser
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