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Tiltak for økt
skogproduksjon
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Les mer på side 3

Staten støtter klimatiltak i skog
I Statsbudsjett for 2016 er det bevilget 33 millioner kroner til klimatiltak i skog. Tiltakspakken omfatter tettere planting etter hogst, gjødsling, samt arbeidet med skogplanteforedling. Tiltakene vil bidra til økt vekst
tilvekst i skogene våre og dermed økt binding av CO2.
I dette nummeret av Mjøsnytt informerer vi bl.a. om gjødsling av skog. Dessuten finner du oversikten over
våre dyktige skogbruksledere på side 4.

MJØSNYTT

REDAKSJONEN AVSLUTTET 16.02.2016

TRELAST

SAGTØMMER

MASSEVIRKE

Et gufs fra fortiden
fjor kom den den nye naturindeksen for Norge. Den
viste at skogindeksen øker, noe som bekrefter at det går bedre for det
biologiske mangfoldet i skog. Få uker seinere ble Stortingsmelding om
naturmangfold oversendt Stortinget. Der var det langt mellom lyspunktene.
I NOVEMBER I

RIKTIGNOK BESKRIVER MELDINGEN tilstanden og utviklingen av det

biologiske mangfoldet i skog på en noe mer objektiv måte enn det Klima- og miljødepartementet har gjort tidligere. Det skulle selvsagt bare
mangle, men vi har ikke vært godt vant. Vi savner dessuten at meldingen
anerkjenner de omfattende miljøhensyn skognæringen tar gjennom
bl.a. å sette igjen livsløpstrær og kantsoner, samt ivareta nøkkelbiotoper.
Verre er det at meldingen viser at Regjeringen har planer om å kartlegge «all eldre skog som potensielt er aktuell for vern». Den ambisjonen
gir uten tvil sterke assosiasjoner til perioden med tvangsvern som vi nå
trodde var historie. «Frivillig vern»-modellen som Skogeierforbundet
utviklet, har vært en 15 år lang suksesshistorie som også Stortinget har
støttet. Har Regjeringen virkelig tenkt å kaste frivillig vern på båten? For
Mjøsen Skog er frivillig vern det eneste akseptable skogvernet. At vi nå
må bruke krefter på å sikre dette framover, er forstemmende.
I meldingen presenteres forslag om økt skogvern og mer bruk av systemet med prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Signalet om økt bruk
av prioriterte arter som konsept, gir begrensninger uten erstatning for
grunneier. Fristende for en stat som vil spare penger, men et fullstendig
uakseptabelt angrep på grunneierretten.

Kontakt din
skogbruksleder
for detaljert
prisinformasjon!

Eksport
Sagtømmeret vi eksporterer til Sverige er sagtømmer som den
norske trelastindustrien ikke kan foredle. Vi utnytter derfor
forskjellen mellom norsk og svensk virkesmåling.

Ett eksempel på ulikhetene mellom tømmermålingsreglementet er reglene for gankvist. Norsk Virkesmåling har meget strenge krav når det gjelder
gankvist. I Norge tillates gankvisten å ha maksimalt 10 mm diameter. Er
gankvisten større enn dette, klassifiseres stokken som massevirke. I Sverige
får samme gankvist ha en diameter på maksimalt 60 mm. Dette sagtømmeret klassifiseres da som «Klasse 1» i Sverige. Dette er et eksempel på hvordan
man på en enkel måte kan foredle norsk massevirke til svensk sagtømmer.

Ny hjemmeside

DET ER TIDLIGERE bestemt at naturtypekartleggingen skal skje etter et

vitenskapelig basert og etterprøvbart registreringsopplegg. Dette skal avløse dagens kartlegging som har vært av varierende kvalitet og vanskelig
å forholde seg til. Når vil det skje? Meldingen forbigår temaet i stillhet.
fjor kom også utredningen fra «Grønn Skattekommisjon». Der legges det som premiss at all aktivitet i skogen i utgangspunktet er et miljøproblem, og kommisjonen foreslår bl.a. naturavgift på
inngrep i naturen. Grønn skattekommisjon har dermed gjort det kunststykket å se bort fra at både FNs klimapanel, Miljødirektoratet og Regjeringen er tydelige på behovet for å mobilisere mer biomasse fra skogen.
Økt hogst og økt bruk av biomasse er lagt inn som forutsetninger i alle
scenarier FNs klimapanel baserer seg på. Uten økt produksjon, uttak og
bruk av fornybart trevirke som kan erstatte fossile ressurser, blir det umulig å begrense den globale oppvarmingen
til to grader. I stedet for å foreslå tiltak som
øker skogproduksjon og hogst i norske
skoger, foreslår Grønn skattekommisjon
det motsatte. Det er nesten ikke til å tro.
Legg utredningen i en skuff og kast nøkkelen.
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I DESEMBER I

av berit sanness
Kommunikasjonssjef

Midt i februar lanserte Mjøsen Skog ny hjemmeside. Den
største nyheten er at den nye siden er mobilvennlig.

Endringer som er verdt å legge merke til:
Min side – innlogging til Skogeierportalen (selve portalen er
ikke endret)
Under Tømmer- og skogtjenester/Selge tømmer finner du innlogging
til elektronisk henteklarmelding og Skogeierweb
Møtekalender finnes nederst på førstesiden. Kun de tre første er
synlige her, trykk på overskriften for å komme inn på den
fullstendige kalenderen.
Ta deg en tur innom hjemmesiden og kom gjerne med tilbakemeldinger om
hvordan du opplever siden.
Adressen er fortsatt www.mjosen.no
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SKOGPRODUKSJON

Regjeringen satser på tettere planting i skogen og ønsker
videreutvikling av det foredlede plantematerialet.

Økt skogplanting
Klimatiltakene som Regjeringen nå
iverksetter vil bidra til økt tilvekst i
skogene våre og dermed økt binding
av CO2. Tiltakspakken omfatter tettere
planting etter hogst, gjødsling, samt
arbeidet med skogplanteforedling.
Tekst:

JAN GAUTE LIE

I Statsbudsjett for 2016 er det bevilget 33 millioner kroner til klimatiltak i skog. Budsjettposten
håndteres av Landbruks- og matdepartementet.
Planteforedling gir resultater

Planteforedling er viktig for å øke tilveksten og
derved verdien av framtidsskogen. Vi er derfor
glad for at Regjeringen gir ekstra midler til foredling av skogplanter. Erfaringene viser at ved å
plante med foredlet plantemateriale kan tilveksten allerede i dag øke med én bonitetsklasse.
Videre arbeid med skogplanteforedling har stor
betydning for kvaliteten på plantematerialet vi
skal bruke i skogen framover.
Tettere planting

Tettere planting er trukket fram som et annet
viktig klimatiltak i skog. Trolig avsettes det snaut
20 millioner kroner til tettere planting i tiltakspakken for 2016. Når Mjøsnytt går i trykken er
ikke forutsetningene for ordningen tilstrekkelig
kjent. Regjeringen ønsker å stimulere til tettere
planting, ergo antas ordningen innrettet slik at
Staten vil betale for de «siste» plantene pr dekar.
Se www.mjosen.no for oppdatert
informasjon.

Gjødsling for økt vekst
Mjøsen Skog tilbyr helikoptergjødsling av skog i vårt område. Bestillingsfristen er 1. mars.

Tilveksten i de fleste barskoger i Norge preges av nitrogenmangel i jorda. Ved å tilføre
tilstrekkelig nitrogen ved gjødsling, responderer barmassen umiddelbart. Når fotosynteseapparatet på det enkelte tre økes, øker også tilveksten.
Tekst:

JAN GAUTE LIE

Effekten av gjødsling

Ved gjødsling øker tilveksten. Gjennomsnittlig
tilvekstøkning i perioden fram til avvirkning er
på 1,5-2 kubikkmeter. Trærnes diameter øker,
altså får du en høyere verdi pr kubikkmeter. Netto binding av CO2 ved en tilvekstøkning på 1,5
kubikkmeter er 1000 kg CO2.
Skog som kan gjødsles

Gjødsling passer ikke overalt, men følgende skog
kan gjødsles:
Bonitet G20-G11, F17-F11
Jordtypen skal være podsol, ergo ikke
svartjord
Vital skog. Gjennomført tilstrekkelig
skogskjøtsel slik at trærne har en god
grønn krone
Gran- og furudominert skog. Maks 20 %
lauvinnslag
Skog som har stått urørt 3-4 år etter tynning

Sluttavvirkning bør skje ca. 10 år etter gjødsling. Gjødsling prioriteres derfor i hogstklasse
4, samt i yngre hogstklasse 5 av furu. Tilskuddsordningen åpner også for gjødsling av en skjøttet hogstklasse 3.
Staten bidrar

Stortingsmelding nr. 21 (2011-2012) «Norsk

klimapolitikk» ønsket en aktiv skogpolitikk
hvor målsettingen var en økt karbonbinding
og karbonlagring i skog. Dette var også godt
forankret i klimaforliket i Stortinget tilbake til
2012. Ett av tiltakene det ble pekt på var målrettet gjødsling av skog.
I statsbudsjett for 2016 er det avsatt 9 mill.
kroner til gjødsling. I skrivende stund er ikke
forutsetninger for ordningen offentliggjort, herunder aktuelle miljøkriterier. Tilskuddsordningen vil bli håndtert av Fylkesmannen. Det signaliseres en tilskuddssats på 40 %. Skogfond med
skattefordel kan benyttes til å dekke det resterende. Les oppdatert informasjon om ordningen på www.mjosen.no
Gjennomføring

Mjøsen Skog har inngått avtale med Pegasus
Helicopter. Det leveres digitale kartdata som
avgrenser gjødslingsoppdraget. Med bakgrunn
i disse kartdata, styres gjødslingen via GPS. Ergo er «treffprosenten» svært god. Som dokumentasjon på endt oppdrag får oppdragsgiver
track-log tilbake fra Pegasus Helicopter. Gjødslingen vil sannsynligvis foregå i juni måned. Bestillingsfrist til Mjøsen Skog er 30. mars.
Ved eventuelle spørsmål kontakt din skogbruksleder. Du kan lese mer om gjødsling av
skog på www.mjosen.no
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LESJA

SKJÅK

VINSTRA
Ronny Hagen

Runar Stenumgård

Trond Wangen

Ola Løkken

Solfrid Marie Lien

Regionleder Gudbrandsdalen
Mob. 907 38 214
E-post: rha@mjosen.no

Ringebu
Mob. 976 12 523
E-post: runar@mjosen.no

Fron
Mob. 911 69 891
E-post: tw@mjosen.no

Sel – Ottadalen
Mob. 971 94 015
E-post: ol@mjosen.no

Lesja – Dovre
Mob. 971 75 321
E-post: snl@mjosen.no

Sluttavvirkning

Tynning

Markberedning

Gjødsling

Planting

Forvaltningsavtaler

Ungskogpleie

Pleie av kulturlandskap/
rydding av veikant

LILLEHAMMER

DIN LOKALE SKOGBRUKSLEDER
KAN HJELPE DEG MED

Egil Malme

Trond Prestrud

Marius Aaen Kristiansen

Sør-Gudbrandsdal
Mob. 900 28 246
E-post: ema@mjosen.no

Sør-Gudbrandsdal
Mob. 412 37 230
E-post: tp@mjosen.no

Sør-Gudbrandsdal
Mob. 995 66 663
E-post: marius@mjosen.no

GJØVIK
Ketil Engen

Bjørn Eilert Øveraasen Bård Bjørgo

Mathis Lunde

Regionleder Sør
Mob. 977 29 799
E-post: jb@mjosen.no

Gjøvik
Mob. 906 03 298
E-post: ke@mjosen.no

Gjøvik
Mob. 995 11 963
E-post: beo@mjosen.no

Toten
Mob. 977 36 285
E-post: bbj@mjosen.no

Toten
Mob. 919 93 254
E-post: mathis@mjosen.no

Anders Flugsrud

Frank Monsen

Eivind Nordby

Ringsaker
Mob. 900 55 662
E-post: af@mjosen.no

Hedmarken
Mob. 905 99 732
E-post: fm@mjosen.no

Furnes, Løten, Vang
Mob. 476 03 609
E-post: eivind@mjosen.no

OTTESTAD

Jon Braastad

www.mjosen.no

Eidsvoll (vikar)
Mob. 416 86 799

