Det Norske Skogfrøverket
HAMAR

Hønefoss 23.09.2010

Felles høringsuttalelse fra Mjøsen Skog BA og Viken Skog BA på
”Strategi for skogplanteforedling 2010 – 2040”
Vi har mottatt, og tidligere også vært involvert i utarbeidelsen av, en grundig og langsiktig
strategi for Skogfrøverket for de neste 30 år. Planteforedling med klare mål og strategier er et
viktig arbeid for å skape verdier for skogeier og samfunn ikke minst sett i et perspektiv der
også klimagevinster fra skog trekkes inn.
Det er viktig å ha høye ambisjoner. Det er en meget stor økonomisk gevinst i den ambisjonen
som trekkes opp ved å øke produktiviteten ved foredlede frø på 20%. Dette viser potensialet i
arbeidet. Like viktig er ambisjonene om å utvikle et frø og en granplante som ikke er så utsatt
for rotråte, som vel er den biologiske faktoren som er økonomisk mest kostbar i granbestand.
Vi gir vår tilslutning til de fleste hovedtrekk og prioriteringer i høringsuttalelsen. Vi vil dog
anføre følgende bemerkninger;
a) Visjonen er lang og omfattende, det bør vurderes om denne kan populariseres og
kortes betraktelig ned. Dette vil også kunne gi økte muligheter til oppmerksomhet
utad.
b) Vi er enige i at det bør legges mest vekt på utviklingen av gran. Vi ønsker en
vurdering av fokus på fjelledelgran (juletreproduksjon) ut i fra den realitet at det er
utfordringer med total finansiering og at dette er et mer marginalt treslag. Vi ser også
for oss en opprioritering av furua. Det er begrenset salgsvolum av furufrø i dag, men
vi ser mulighetene til å koble seg opp mot eks. et svensk fagmiljø for å bredde ut
kunnskapen.
c) Generelt bør Skogfrøverket etablere tettere bånd mot skognæringen – eks. kan det
opprettes brukerforum eller ”workshops” der aktuelle tema diskuteres og presenteres.
Vi opplever fortsatt skepsis og usikkerhet rundt foredlet frømateriale hos noen
skogeiere.
d) Ros for gode Internett-sider, disse bør selges inn og utvikles videre framover
e) Om utvikling og finansiering; det er viktig å beholde og utvikle et bredt fagmiljø som
også trekker til seg et kompetent og ungt miljø. Vidererutvikling av samarbeidet med
Skog og Landskap er viktig, parallelt med samarbeid på tvers av grensen.
f) Vi ser også behovet for å utvikle 2.genarasjons frøplantasjer i bred skala. Det trekkes
opp 3 scenarier for aktivitet og flere finansieringsmodeller. Vi understreker behovet
for at aktivitetens hovedfinansiering skjer fra Statens side. Samtidig ser vi at alternativ
3 (utvikling av et moderne verktøy for foredlingsarbeidet) med behov for 10 mill.kr år,
sannsynligvis er avhengig av næringens medvirkning. Gitt et bidrag fra næringen på
40% vil dette eks. kunne løses ved en omsetningsavgift på 10 øre pr. plante med et
plantetall på 40 mill.planter/år.

g) Frøplantasjer. Her er det viktig å øke satsingen på frø fra høyereliggende provenienser
over 750 moh. Etter hvert som klimaet gradvis endres vil stadig nye og stigende
høydelag kunne utnyttes i kommersiell skogproduksjon. Her må det utvikles og
tilpasses et godt frømateriale for framtiden.
Vi i møte ser arbeidet videre med å utvikle verdiskapningen i norsk skogbruk basert på et
frømateriale som stadig bli bedre.
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Viken Skog og Mjøsen Skog
Ivar Stuve / Johannes Bergum
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Høring på strategi for skogplanteforedling 2010-2040

NORSKOG viser til forslag om strategi for skogplanteforedling 2010-2040 og har følgende
kommentarer:
Generelt

NORSKOG er fornøyd med at det nå foreligger et forslag til strategi for skogplanteforedling.
En målrettet strategi med tiltak er et viktig verktøy i arbeidet med å utvikle planter som gir
økt vekst, bedre kvalitet og økt opptak av (02.
Det er viktig at tiltakene blir godt forankret i skogbruket og at også myndighetene følger opp
strategien.
Enkelte kommentarer

•

Foredling av gran. I arbeidet med foredling av gran vil NORSKOG særlig peke på
behovet for tiltak som fremmer vekst og karbonbinding, kvalitet og reduserer
omfanget av råte.

•

Kompetanse og rekruttering. Kvaliteten og nytteverdien av framtidig planteforedling
forutsetter et sterkt og attraktivt fagmiljø. Fagmiljøet innen planteforedling er i dag
lite i Norge, sett i erkjennelsen av at fagmiljøer generelt har en kritisk grense nedad
før det forvitrer. Det må derfor i tillegg til rekruttering av teknisk og vitenskapelig
personell legges godt til rette for samarbeid med relevante fagmiljøer både nasjonalt
og internasjonalt.
I\lORSKOG støtter derfor de foreslåtte tiltakene i strategien knyttet til kompetanse,
rekruttering og internasjonalt samarbeid, men vi/legge til at det må konkretiseres
nærmere hvilke praktiske tiltak som fremmer rekruttering.

•

Scenarier for aktivitet og finansiering. NORSKOG mener at ambisjonene for strategien
bør være en dobling av dagens nivå på 5.1 mill kr. Når det gjelder prinsipper for
finansiering bør dagens praksis i hovedsak videreføres. Det betyr i all hovedsak at
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kostnadene knyttet til foredlingsarbeid skal dekkes av det offentlige, og gjennom
prisdifferensiering på frø med ulik foredlingsgrad. En kostnadsfordeling mellom
offentlige og private er naturlig, siden nytten også tilfaller begge.
I Klimakur 2020 er skogens rolle i binding av (02 fått en sentral plass og som et
meget kostnadseffektivt tiltak. Dette betyr at en styrket satsing på
skogplanteforedling på sikt vil kunne øke skogens betydning i arbeidet med å innfri
nasjonale klimamål, og bidra til økt bærekraftig samfunnsøkonomi.
- NORSKOG mener det ville være en naturlig understøttelse av arbeidet å
sammenstille hva Øvrige sammenlignbare land gjør i forhold til planteforedling.
- NORSKOG støtter forslaget om at ulike modeller for langsiktig finansiering utredes
nærmere.

Med hilsen
NORSKOG
Gaute Nøkleholm
Næringspolitisk sjef
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Høringssvar til forslag strategi for skogplanteforedling 2010-2040
Norsk Pyntegrønt er en medlemsorganisasjon for produsenter av juletre og klippegrønt og er
organisert som en forsøksring. Våre primæraktiviteter er kunnskapsformidling, forskning og
utvikling, men vi har også sekundæraktiviteter innen næringspolitikk på vegne av vår næring
og generell samfunnsopplysning om næringens produkter. Ved årsskiftet hadde vi 420
medlemmer, noe som estimert tilsvarer 80 % prosent av den totale norske produksjonen av
juletrær og klippegrønt. Produksjon av edelgran til juletre har et stort potensial i Norge, da
denne er konkurransedyktig på det åpne europeiske markedet, selv uten noen form for
produksjonstilskudd eller tollbarrierer. I 2009 ble det eksportert 94 000 trær fra mot 57 000
trær i 2008. Våre prognoser for tilplanting viser en økning fra 2007 til 2012 på 76%, hvorav
82% er fremmende treslag. Næringen har det siste tiåret gjennomgått en profesjonalisering
og en utvikling mot færre og større produsenter. Nesten all produksjon foregår på tidligere
fulldyrket eller overflatedyrket mark og har i stor grad preg av hagebruk.

Generelle kommentarer:
•
•

Norsk Pyntegrønt er meget tilfreds med at frøproduksjon til juletre- og
pyntegrøntnæringen har fått en sentral posisjon i straegien. Dette bidrar til å skape
trygghet om en langsiktig konkurranseevne hos norske produsenter.
Vi er helt enig i at fjelledelgran skal være et prioritert satsingsområde for
frøproduksjon til Skogfrøverket.

Kommentarer til innhold:
Foredling av fjelledelgran
• Norsk Pyntegrønt stiller seg bak strategien som legges fram i høringsutkastet. Vi
ønsker at Skogfrøverket prioriterer proveniensene Red Mt. og Grassie Mt. først, da
disse regnes som mest verdifulle, samt at frøtilgang fra opprinnelsesområdene på
disse regnes som langt dårligere enn på Spring Mt.
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Foredling av sekundære treslag
• Norsk Pyntegrønt kan ikke se at det er hensiktsmessig å bruke ressurser på å
reetablere frøplantasje med engelmannsgran på Østlandet. Næringens erfaring med
dette treslaget er at det er svært utsatt for soppangrep i slutten av omløpet, samt at
det er vanskelig å omsette, og tror derfor at etterspørselen etter frø av
engelmannsgran ikke kan forsvare kostnaden med tiltaket.
• Vi mener det er noe ambisiøst å satse på eksport av nobeledelgranfrø da man i
Danmark har kommet mye lenger i foredlingen av nobel. Vi tror ikke at
Kaupangerbestanden med nobelgran er konkurransedyktig.
• Vi støtter forslaget om foredling av Norsk gran til juletrær. Selv om produktet har
opplevd en kraftig markedssvikt de siste 15 årene er vi overbevist om at en hviss
etterspørsel etter norsk gran juletrær vil vedvare i store deler av landet. Hovedsakelig
er det behov for et frømateriale for produsenter i sentrale østlandsstrøk og trøndelag
som kan erstatte Steinproveniensen ettersom denne frøplantasjen ventes avviklet om
få år.
Finansiering
• Norsk Pyntegrønt mener det er viktig kostnader knyttet til foredling direkte
gjennspeiles i næringskjeden. Samtidig er det selvsagt ønskelig at statens bidrag ikke
reduseres fra dagens nivå. Vi støtter en modell der staten tilfører midler i
kombinasjon med at foredlingskostnader prises inn i frøet. For å sikre god
finansiering bør kostnaden prises inn i frø fra både foredlet og uforedlede frøkilder.

Oslo 14.09.2010
Steinar Haugse
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Strategi for skogplanteforedling 2010·2040 . Høringuttalelse
Vi viser til utsendt høringsutkast for strategi for skogplanteforedling 2010-2040.
Høringsuttalelsen kommer i forhold til avtalt utsatt høringsfrist.
DN har i all hovedsak kommentarer knyttet til håndtering av fremmede arter i denne
strategien.
DN mener at strategien i bl.a. innledningen (side 5), er for ensidig i bruk av fakta, hvor
strategien ikke nevner de økologiske konsekvensene for biologisk mangfold som utplanting
av utenlandske og fremmede treslag representerer og som utgjør noe av bakgrunnen til
natunnangfoldloven. Vi viser til at det både nasjonalt (e.g. Nygaard et al. 1999; Skre 2000;
Pedersen et al. 2010) og internasjonalt (e.g. Richardson 1998; Grotknopp et al. 2002; Pysek et
al. 2009) er foretatt en rekke solide vitenskaplige studier som har dokumentert spredning og
effekter av utenlandske og fremmede treslag.
DN mener derfor at kunnskapsgrunnlaget tilsier at man i strategien viser til prinsippene som
er nedfelt i natunnangfoldloven Kap Il, §§ 4 - 12 (herunder aktsomhetsplikten og føre-var
prinsippet), siden strategien vil legge et viktig langsiktig rammeverk som i stor grad kan
berøre norsk natunnangfold. Vi ser det imidlertid som positivt at man i strategien viser til
natunnangfoldloven og forskriften om utsetting av utenlandske treslag.
Vi finner det uheldig at Skogfrøverket gjennom strategien legger opp til en videre satsing i
områder utenfor det naturlige utbredelsesområdet. For eksempel er gran (P. abies) en slik art
som er naturlig forekommende i deler av landet, men der skogbruket aktivt har plantet den på
Vestlandet og nordpå. På side 10 omtales "foredlingssone G 4" (Vestlandet) og
"foredlingssone G 7" (Nordre Nordland og Troms) uten å problematisere at i disse to
områdene er grana ikke naturlig forekommende og igjen på mange hold en direkte trussel mot
det stedegne biologiske mangfoldet. I strategien behandles disse to "foredlingssonene" på
nøyaktig samme måte som de sonene der grana er naturlig forekommende, og i tillegg står det
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på side 17 at ''for Vestlandet og nordafjells er det ... et prekært behov for å øke kapasiteten"
[til å produsere tilpasset frømateriale].
DN mener også at det må fremgå en beskrivelse og vurdering av konsekvenser for friluftsliv
og andre viktige miljøverdier ved bruk av fremmede treslag.
I tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter (MD 2007) står det
bl.a. i kap. 8 at landbrukssektoren skal "Arbeide for å bruke nasjonalt frø- og plantematriale i
skogbruk, .. ". Vi kan ikke se at dette er særlig tydeliggjort i strategidokumentet, og vi ber om
at dette vurderes nærmere. Når det gjelder utveksling av avlsmateriale mellom nordiske land
slik uttrykt på side 24 under "Nordisk og internasjonalt samarbeid", mener DN at dette må
vurderes i henhold til kap. 8 i den tverrsektorielle strategien.
DN mener videre at strategien i større grad burde vektlegge norske stedegne treslag for
juletremarkedet. Her etterlyser DN en mer offensiv strategi i forhold til bruk av stedegent frø
og plantemateriale. Ved å satse tungt på edelgran, til produksjon av juletre og pyntegrønt i
Norge, vil det tillegge Skogfrøverket og strategien et stort ansvar i forhold til
informasjonstiltak (se tverrsektoriell nasjonal strategi, MD 2007), siden denne arten også må
kunne påregnes å spre seg i norsk natur. Dette punktet må sees i sammenheng med kapitlet
"veiledning og informasjon" på side 22.
I kapitlet om prioriterte treslag står Sitkagran (Picea sitchensis), Lutzgran (Picea sitchensis x
glauca [= p. x !utzii]), Vrifuru (Pinus contorta) og Sibirlerk (Larix sibiriea) som alle er
fremmede treslag, oppført som prioriterte, riktignok som sekundære treslag i
foredlingssammenheng. I en rapport utført på oppdrag fra Artsdatabanken slår Norsk institutt
for skog og landskap fast at flere av de introduserte bartreslagene i Norge har gode sprednings
egenskaper (øyen et al. 2009), bl.a. Sitkagran, Vrifuru og Lutzgran.
Selv om vi ser det som svært positivt at det i strategien vises til forskrift om utsetting av
utenlandske treslag, foreslår DN at man i strategien gjør oppmerksom på mulig økologisk
risiko ved spredning av disse artene.
Til sist noen kommentarer til bl.a. bruk av navn på artene:
• Betula pendula omtales som "lavlandsbjørk" på side 6, men kalles "hengebjørk", som
er det korrekte norske navnet, på side 16
• Det latinske navnet til engelmannsgran er feilstavet på side 6, og skal hete Picea
engelmannii
• "Contortafuru" (Pinus contorta) kan også kalles vri/uru på norsk
• "Sibirsk lerk" (Larix sibiriea) skal hete sibirlerk på norsk
• "Nobelgran" (Abies procera) nevnes på side 16, men er ikke nevnt i opplistinga avde
"prioriterte artene" på side 6. Skal denne inngå blant de prioriterte artene?
DN er av den oppfatning at konsekvensene for naturmangfoldet og andre miljøverdier tilsier
at strategien bør justeres. DNs forslag er at man må prioritere stedegne norske treslag og
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samtidig som man jobber for å fase ut utenlandske treslag samt andre fremmede treslag i det
videre foredlingsarbeidet.

Med hilsen
Direktoratet for naturforvaltning

6'U1vV~
Gunn Paulsen e.f.

~~~
Tomas Holmem

seksjonssjef
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Høringsuttale frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Strategi for skogplanteforedlillg 2010
2040
Vi viser til utsendte høyringsdokument vedkommande Strategi for skogplanteforedJing 2010-2040,
samt vår avtale om utsett høyringsfrist til 10. oktober.
Strategien har gjennomført eit grundig forarbeid med godt dokumenteli forsking som bakteppe. Den
inneheld ein god klargjering av metodar innan foredlingsarbeidet og elt klart definert foredlingsmål.
Strategien har definert tre ulike alternativ for det langsiktige arbeidet (side 17 i strategiplanen). Vi ser
av dokumentet at det i hovudsak er alternativ 2 ein tek utgangspunkt i, men vi meiner dette burde
komme tydlegare fram i strategien. Ideelt sett burde ambisjonsnivået vore avklart før ein startar
strategiplanarbeidet, men vi har forståing for at det er vanskelig å få avklart finansiering for ein så
lang tidshorisont.
Det vi saknar i strategien er eit klart definert mål for frøforsyninga. Slik vi les tabell 5 på side 19 vil
berekna frødekningsgrad på vestlandet berre vere 20% av behovet. Vi kan ikkje sjå at dokumentet har
nokon utgreiing om kva ein ønskjer å gjere for å betre denne situasjonen. Vi er av den formeining at
ein strategiplan for skogplanteforedling bør ha eit klart definert frøforsyningsmål for heile landet.
Møre og Romsdal er i startfasen for hogst av gran, og det er forventa at granhogsten vil doble seg i
løpet av dei neste 10 åra. Dette er areal som skal foryngast med en ny generasjon gran. I følgje
landsskogtakseringa er over halvparten av vårt granareal på bonitet 20 eller betre. Liknande tal vil ein
finne for heile vestlandet. Samfunnøkonomisk vil ein få mest igjen ved å investere best frø på dei
beste areala.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal ber om at ambisjonsnivået i strategiplanen vert auka. Ein
langsiktig målsetting bør vere å legge opp til ein foredlingsplan som sikrar tilgang til foredla
frømateriale også for Vestlandet og Nord-Norge med alternativ 2 som bakteppe.
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HØRINGSUTTALELSE - STRATEGI FOR SKOGPLANTEFOREDLING 2010-2040
Vi viser til høringsbrev mottatt 30.06.2010 vedrørende Strategi for skogplanteforedling 20102040 fra Stiftelsen Det norske Skogfrøverket..
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) ser positivt på arbeidet med en ny langsiktig
foredlingsstrategi for skogbruket i Norge.
FMOA er enig i at gran skal være prioritert treslag i videre foredlingsarbeid.
Etter foreslått Strategi prioriteres ikke foredling av sekundære treslag (side 6), siden det er
ressurskrevende og på grunn av etterspørselen av frø er lav.
Dette kan diskuteres.
I § 5 i forskrift om berekraftig skogbruk etter skogbrukslova, står det: ”I forynging av barskog
skal ein tilstreve eit minimum på 10% lauvtre”. Innslag av forskjellige løvtrær i barskogene
har økt i de siste årene. En kan anta at det vil øke fremover med tanke på prognoserte
klimaforandringer.
FMOA mener at det er viktig å ha tilgang til foredlet frø og planter av lavlandsbjørk.
Det samme gjelder også furufrø. Disse treslagene bør gis en høyere prioritering enn den
foreslåtte Strategien legger opp til.
Meta-database for foredling av sekundære treslag (side 8) er viktig med tanke på videre
forskning, utvikling og ovennevnte innspill.
FMOA ser positivt på at foredlingsprogrammet legger vekt på ulike prioriteringer i de ulike
foredlingssoner for gran (side 10). Inndeling i sub-populasjoner for gran og videre testing av
materiale fra disse, er bra med sikte på å etablere 2.generasjons foredlingspopulasjon. Dette
vil gi skogplanter som er egnet for fremtidige regionale og lokale vekstforhold. Nylig initiert
etablering av sub-populasjonene (side 11) og definering innad i foredlingssone G0 (omfatter
Oslo og Akershus) ser vi positivt på med tanke på utfordringer for granskog i vår sone.
FMOA mener at foredling av fjelledelgran med planlagte foredlingsmål skal fortsette videre.
Dette med tanke på en økende produksjon av juletrær.
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FMOA er for planen om å opprettholde frøproduksjon på svartor og lavlandsbjørk og mener
at det ikke bør nedprioriteres vesentlig fremover. Å starte forsøk med mulig foredling av
andre løvtrær kan være et nyttig arbeid med tanke på et framtidig tidsperspektiv som nevnt
ovenfor.
Strategien (side 17 og 18) presenterer gode mulige alternativer (0, 1, 2 og 3) vedrørende
frøbehov og frøavl for norsk gran. FMOA mener at St.meld. nr. 39 med økt planteaktivitet
gjør dette nødvendig
Planer om å regulere og avklare forhold rund dagens og fremtidig etterspurte jordarealer (side
20) for foredlingarbeidet er viktig. Dette vil uten tvil bidra til en trygg og lønnsom bruk av
foredlingsarealene på sikt.
Satsing på veiledning, informasjon, kompetanse og rekruttering samt nordisk og internasjonalt
samarbeid som foreslått i strategien, støttes full ut.
En betydelig styrket langsiktig finansiering (side 25) i fremtiden er viktig for å få en økt
foredlingsaktivitet.
FMOA vil, etter konkrete vurderinger, ha en viss mulighet til å være en av flere
finansieringskilder på relevante anvendte forskningsprosjekter innen skogplanteforedling.
Det er viktig at Norges Forskningsråd gjennom forskningsprogram på fundamentale prosesser
bidrar til økt aktivitet på dette området.

Med hilsen

Trond Løfsgaard
underdirektør
Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift.

Sakib Kisija
rådgiver
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Vår ref: 2010/7357
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-SKogfrøverket
Postboks 118
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Uttale - strategi for skogplanteforedling 2010 - 2040
Vi viser høyring av strategi for skogplanteforedling 2010 - 2040, datert 6. juli 2010.
Vi har følgjande merknaderlkommentarar:
Generelt
Strategien er godt gjennomarbejdd med rett fokus på verdiskapjng (auka kvalitetsproduksjon),
klima og C02 opptak og biologisk mangfald (ta vare på genetisk variasjon). Dette er i tråd
med gjeldande skog- og klimapolitikk.

Det er viktig å utvikle klimatilpassa planter av høg kvalitet som er med på å sikre at Noregs
skogar kan ha mest mogleg friske tre som kan gå til varige trekonstruksjonar. Dette gir høgast
verdiskaping og størst netto lagring av C02 i trevirke.
Vestlandet
For Vestlandet og kystskogbruket er det ei stor utfordring å skaffe optimalt plantemateriale.
Vi har i dag altfor dårleg tilgang på godt og eigna frømateriale for kystskogbruket. Dette blir
spesielt tydeleg sett i lys av den aktivitetsauken som Melding om kystskogbruket legg opp til.

Det er i dag mangel på gode og langsiktige skogfrøplantasjar for produksjon av skogsfrø for
Vestlandet. Det hastar difor mykje med å få dette på plass snarast. Eit alternativer å henta
eigna frø frå Mellom-Europa, men slik vi forstår det er det ikkje laga rutinar og robuste
avtalar for ei slik løysing heller.
Konsekvensen av manglande frø tilpassa Vestlandet ser difor ut til å bli ein reduksjon i
produksjonen av gran på høgproduktive skogareal på 20-30% i mange år framover. Dette er
svært uheldig både for verdiskapinga og C02-bindinga.
Prioriterte treslag
Vi er samde i den førsteprioriteringa som er gjort. Men den er altfor snever. Vestlandet har
stort behov for både sitkagran og lerk. Og i eit miljøretta skogbruk, må det også brukast andre
treslag som samstundes har høg produksjon og virkeskvalitet.
Finansiering
Skogplanteforedling er svært langsiktig, og ein er avhengig av stabile rammevilkår for å nå
målsetjingane. Skogplanteforedlinga i Noreg har over tid vore stemoderleg behandla. Det er
no behov for eit krafttak for å ta att noko av det tapte. Næringa må sjølv ta ansvar for delar av
dette, og her har vi mest tru på ei avgift pr. avverka kubikkmeter. Det økonomiske
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hovudansvaret vil likevel måtte liggje hos det offentlege. Større verdiskaping og C02-binding
vil vera heilt avhengig av vesentleg større offentleg innsats på dette feltet.

Med helsing

ckSdfhll
Lars Slåttå
.
fylkesskogsj ef

Saksbehandlar: Stein Bomo
Saksbehandlars telefon: 51 5689 72
E-post: stein.bomo@fmro.no

Stein Bomo
fylkesskogmeister
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Det norske Skogfrøverk

Høyringsuttale frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane – Strategi for
skogplanteforedling 2010-2040
Vi viser til utsendte høyringsdokument vedrørande Strategi for skogplanteforedling 20102040. Vi viser også til at vi har fått utsett høyringsfristen for innspel til Skogfrøverket.
Strategien er tufta på ein grundig gjennomgang av prinsippa for skogplanteforedling i Noreg
og med solid forankring i forsking omkring skogplanteforedling i langt tilbake i førre
århundre. Det vert prioritert foredling på to artar, vanleg gran til ordinær skogproduksjon og
fjelledelgran til produksjon av juletre. I tillegg vert definert foredling av sekundære treslag.
Frå vår ståstad ser vi store moglegheiter i framtidig skogproduksjon også med det som er
definert som sekundærtreslag. Vi ser difor gjerne at det vert lagt meir vekt også på dette i
framtidig foredlingsstrategi enn det som kjem fram av dokumentet slik det ligg føre. Ideelt
sett bør det ligge føre ei konkret vurdering av volum og mål for den praktiske
frøproduksjonen, trongen for frø, på landsbasis. Alt i dag har vi ein solid underdekning for
Vestlandsregionen. Av tabell 5 side 19 kjem det fram at berre 20% av trongen er dekka med
plantasjefrø frå til dømes Årøy. Vi tillet oss å peike på at dette opphavleg vart etablert som
trearkiv der det seinare vart opna for frøsanking. Frøproduksjonen har ikkje slått til som
forventa. Genane er sikra , men det ligg i korta at det er trong for nye areal. Klimatisk skal
det foredlast for ei stort ”spenn” av variasjonar.
Vi føreslår ein oppgradering av sitka- og lutzgran med foredligsprogram for 30-års
perioden. Desse treslaga er viktige for kystskogbruket og totalt er det tilplanta 550 000
dekar. Nordland aleine står for 100 000 daa. Med vekt på auka binding av CO2 og bør dette
prioriterast høgare. Det økonomiske utbytet vert også høgare. Med bakgrunn i det som er
sagt ovafor om Sitka- og lutzgran støttar vi soneinndeling så vel som foredlingsmål, men
ynskjer ein meir ambisiøs framdrift og meir fokus på frøvolumet av aktuelle treslag.
Sett frå vår side er det soleis ynskjeleg at ein legg lista for framtidig frøproduksjon monaleg
høgare enn det som kjem fram av strategiforslaget. Tek ein omsyn til at auka bruk av foredla
plantemateriale, er fremja som ei løysing på klimautfordringane innanfor landbruket
(St.meld nr 39), blir sjølv ambisjonane og måla bak alternativ 2 i strategiforslaget for låge.
Vi vil også gjere merksam på at nordmannsgran er eit viktig og vellukka treslag til
produksjon av juletre i Vestlands-regionen i tillegg til fjelledelgran.
I samband med at ein stadig større del av skogreisingsskogen på Vestlandet og noko fram i
tid også i Nord-Norge, vert hogstmogen, vert også nye foryngingsareal tilgjengelege.
Tilgjengelege ressursoversikt viser at mesteparten av dette arealet har høg og til dels svært
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høg produksjonsevne og er difor også svært lønsamt å investere i. Følgjeleg er det også her
vi vil ha det beste frøet sidan det er her vi vil oppnå mest.
Vi ser med bekymring på trongen for nye foredlingsareal og støttar ei aktiv sikring av
framtidige frøplantasjeareal slik strategien legg opp til. Det er ei viktig informasjonsoppgåve
å skape fortsåing for kor viktig det er å få fatt i dei rette areala. Generelt har Skogfrøverket
med auka satsing på rettleiing, informasjon og profilering i samarbeid med Skog og
Landskap gjort ein svært god jobb gjennom å bli meir synlege i skogbruket.
Skogplanteforedling er ei langsiktig ”øving” og kontinuitet i forsking, kompetansebygging og
rekruttering er viktig. Det er også viktig å ta vare på og bidra til å bygge opp nye regionale
foredlingsmiljø. I samarbeidet med Skog og Landskap meiner vi dette blir godt fokusert. Det
same gjeld innafor nordisk og internasjonalt samarbeid. Det er likevel svært viktig at
myndigheitene følgjer opp med finansiering av foredlingsarbeidet. I strategidokumentet er det
skissert ulike moglegheiter for finansiering for langsiktig foredling så vel som for kortare
prosjekt. Sjølv om mykje av aktivitetane er å sjå på som anvendt forsking og kan
brukarfinansierast, meiner vi klart slik det også kjem fram i strategidokumentet, at det
offentlege må ta hovudsansvaret både utifrå at mykje av forskinga er både langsiktig og
fundamental og at sluttresultatet representerar ei formidabel verdiskaping inn i
samfunnsøkonomien.

Med helsing

Christian Rekkedal
landbruksdirektør

Merete Larsmon
fylkesskogmeister
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Høring - strategi for skogplanteforedling 2010 - 2040
Vi viser til oversendte strategi og artikkelsamlingen på skogplanteforedling.no.
Planteforedling, frø- og planteforsyning er grunnpilar for et bærekraftig
skogbruk - tidligere, nå og i framtida. En strategi for det videre arbeidet med
plantefordeling er viktig og vil gi føringer for viktige grep m.h.t.
foredlingsarbeidet framover og kan bidra til at de økonomiske rammene blir
tilpasset målene for foredlingen.
Det tas sikte på at strategien – hovedrammene – skal revideres hvert 10 år.
Videre at det for hver foredlingssone skal lages operative program for 5 år av
gangen med årlige arbeidsplaner.
Etter vårt syn er det av stor betydning at arbeidet med oppfølging av strategien
er inkluderende m.h.t. skogbrukets aktører. I Trøndelag er det etablert et fagråd
for skogetablering som vil kunne være en viktig arena for overføring av
kunnskap fra planteforedlingen, og som bør være et viktig fora for drøfting og
innspill til arbeidsplaner og arbeidsprogram i foredlingssonen.
Kommentarer til strategien:
I innledningen vises det til viktige prinsipper som skal legges til grunn i
strategien. Av disse vil vi understreke betydningen av at:
• Foredlingsarbeidet må skje uten å forringe den genetiske variasjonen i
framtidsskogen.
• Foredlingsarbeidet fører til bedre virkesegenskaper og økt
volumproduksjon slik at arbeidet bidrar til økt verdiskapning.
• Foredlingsarbeidet tar høyde for endra klimabetingelser.
Etter Fylkesmannens vurdering legger strategien opp et arbeidsomfang for
foredelingsarbeidet som langt på vei er innenfor det man allerede har iverksatt.
Den kan derfor oppfattes som lite ambisiøs. Dette understrekes av at det bare er
gran og fjelledelgran (juletreproduksjon) foredlingsarbeidet prioriterer. Dette
kan dreie fokus vekk fra andre viktige treslag.
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Strategien legger til grunn at økt binding av CO2 ikke er et mål i seg selv, men
en sideeffekt av foredlingsmålene for vekst og kvalitet (jf foredling av gran).
Dette vil da også indirekte gjelde øvrige treslag. Fylkesmannen er enig i
betraktningen om at økt CO2 binding sees på som en sideeffekt, dog en viktig
sideeffekt. Et større fokus på CO2 binding kan medføre en annerledes
prioritering bl.a. i forhold til enkelte utenlandske treslag. Framtidige restriksjoner
på bruk av utenlandske treslag bør ikke tillegges vekt i strategien, før de er
vedtatt.
Strategien har et langsiktig perspektiv. Klimaendringer vil medføre
temperaturøkninger og større uforutsigbarhet m.h.t. skadegjørere, tørkeskader,
frekvens av stormer mv. Robusthet er et viktig stikkord for etablering av
framtidsskogen for eksempel gjennom mer bruk av ”stormsterke trær”, større
grad av treslagsblanding eller treslag som er mer tilpasset tørkeperioder. Dette
medfører at strategien bør ha en noe bredere tilnærming i prioritering av treslag.
Foredling av gran:
I forhold til genetisk variasjon brukes ord som ”brett spekter av genetisk
variasjon i foredlingspopulasjoner”, ”forsvarlig antall ubeslektede foreldre”,
”trærne i frøplantasjene bestøves av betydelig andel av pollen fra nabobestand”,
”det alltid vil brukes en viss andel frø fra skogbestand”.
Vi er klar over at gran har en stor genetisk variasjonsbredde. Den er i stor grad
tilpasningsdyktig for eksempel til endra temperaturer og har ”mye” å gå på
m.h.t. utvalg av pluss-egenskaper. Det vises i strategien hva man ”disponerer”
m.h.t. utgangsmateriale, subpopulasjoner osv. Det hadde imidlertid vært en
styrke om strategiene i større grad hadde synliggjort hva et ”bredt spekter ”
betyr, hvor stor må andelen av bestandsfrø være osv.
Trøndelag inngår i 2 av 8 foredlingssoner. Foredlingsprogrammet legger ulike
prioriteringer til grunn i de ulike soner. Strategien er noe vanskelig å forstå når
det gjelder sammenhengen mellom foredelingssoner, foredlingspopulasjon og
subpopulasjoner. Er det slik å forstå at de 50 ubeslektede individene som skal
inngå i en subpopulasjon er det samme som målet om antall testede trær jf.
tabell 2?
I forhold til plassering av frøplantasjer, vises det til granas evne til å ”lære”
klima der den vokser. Ut fra dette leser vi strategien slik, at det skal opparbeides
egne frøplantasjer i de ulike foredlingssonene. Strategien er ikke klar på dette
punktet og burde synliggjort hvor i landet det er aktuelt å opprette nye
frøplantasjer og ca tidshorisont for dette arbeidet.
Frøbehov og frøavl:
I forhold til frødekning i frøplantasjer legger strategien til grunn alternativ2.
Dette alternativet baseres på anbefalt plantetall fra Skog og landskap og er noe
mer ambisiøst enn om bærekraftforskriften legges til grunn.
Forslaget gir et fornuftig nivå ut fra en tilnærming der frøplantasjene skal dekke
ett grunnbehov for frø. I fagartikkel ”Kor stort vert det framtidige behovet for

3

granfrø?” vises det til tabell 2 ”Planting i alternativ 2”. Slik vi leser denne
forutsetter alternativ 2 naturlig forynging i fra G 11 og dårligere.
I Trøndelag er det utarbeidet tilrådninger for plantetall som skogbruket er enige
om at skal legges til grunn ved foryngelse. Denne inkluderer planting på G11,
bl.a. grunngitt vilkårene for naturlig foryngelse i våre områder.
Tall fra Landsskogtaskeringa viser at ca 55% av produktivt areal er på bonitet 11
og 8. Det er på mye av dette arealet framtidig avvirkning vil foregå.
Vi vil derfor frarå at en i estimatet for fremtidig frøforsyning, ensidig legger til
grunn naturforyngelse på G11 og lavere. Under våre forhold bør en være
forsiktig med å basere seg på naturlig foryngelse av gran som eneste
foryngelsesstrategi.
Oppsummering:
Vi har overfor gitt noen merknader til foreliggende strategi for
skogplanteforedling 2010-2040. Vi håper at disse merknadene bidrar til å gjøre
strategien tydeligere på noen punkt. Strategien gir et godt utgangspunkt med
hensyn til skogplanteforedlingen framover. Vi håper prosessene rundt strategien
og oppfølgingen av den, blir organisert slik at skogbruket regionalt og lokalt blir
involvert og får et større eierskap til dette viktige arbeidet.

Med hilsen

Tor Morten Solem (e.f.)
fagsjef

Gaute Arnekleiv
rådgiver
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Høringsutkast

201002443- ASS

01.10.2010

Strategi for skogplanteforedling 2010-2040: Høringsuttalelse
Vi viser til tilsendt høringsutkast for strategi for skogplanteforedling 2010-2040. Vi beklager
at uttalelsen kommer noe etter høringsfristen.
De økologiske konsekvensene av utplanting av fremmede treslag ansees for å være store. Det
er allerede plantet fremmede treslag på store arealer i norsk natur, og det er dokumentert
betydelig ukontrollert spredning fra fremmede treslag som er utplantet. Vi viser i denne
sammenheng bl.a. til oppdragsrapportene 19/1999, 21/2000 og 04/2007 fra hhv. Norsk
institutt for skogforskning/ Skog og landskap, samt til annen relevant forskning.
Strategiutkastet viser et par steder kort til naturmangfoldloven. Miljøverndepartementet viser
til reglene i naturmangfoldloven Kap. II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk, som
kommer til anvendelse for alle tiltak som berører natur. Strategien vil legge langsiktige
rammer for aktiviteter som i betydelig grad kan berøre norsk naturmangfold. Strategien bør
derfor inneholde vurderinger av forholdet til Kap II i naturmangfoldloven, herunder blant
annet lovens §§ 4-12.
Ved den påfølgende utøvelse av offentlig myndighet, basert på bl.a. strategien for
skogplanteforedling, skal prinsippene i naturmangfoldlovens §§8-12 legges til grunn slik det
framgår av § 7 i samme lov.
Utover hensynet til naturmangfold, savnes det i strategiutkastet også en grundig beskrivelse
og vurdering av konsekvenser for friluftsliv og andre viktige miljøverdier ved bruk av
fremmede treslag.
Disse problemstillingene bør behandles i strategien, og vurderes ut fra nasjonal politikk på
området. Vi viser bl.a. til ”Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige
arter”, hvor fellestiltak og sektorspesifikke tiltak framgår av kap. 8. Videre vil St. meld. nr.
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26 (2006-2007) ”Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand” hvor regjeringen i kap.
6.3. bl.a. viser til den nevnte tverrsektorielle strategien, være relevant. Konkrete føringer i
disse og andre relevante politiske dokumenter bør omtales og vurderes i strategien.
Ut fra konsekvensene for naturmangfold og andre miljøverdier, samt med henvisning til
relevante politiske føringer mener vi strategien må justeres. Vi imøteser et nytt forslag til
strategi. Vårt forslag er at man prioriterer stedegne norske treslag og samtidig jobber for å
fase ut utenlandske treslag samt andre fremmede treslag i det videre foredlingsarbeidet.

Med hilsen

Brita Slettemark (e.f.)
avdelingsdirektør
Asbjørn Solås
seniorrådgiver

Kopi:
Landbruks- og matdepartementet
Direktoratet for naturforvaltning
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Høringsuttalelse til ”Strategi for
skogplanteforedling 2010-2040” fra Norsk
genressurssenter
Norsk genressurssenter er et rådgivende organ for Landbruks- og matdepartementet og
skal sikre en effektiv og bærekraftig forvaltning av nasjonale genressurser innen husdyr,
planter og skogtrær. På skogtresida arbeider Norsk genressurssenter for å bevare
genetiske ressurser i naturlige populasjoner, i kulturskogen og i innsamlete materialer
som benyttes i foredling, næringsutvikling og til forskning. Målet er å sikre verdifulle
genetiske ressurser for framtidig evolusjon og bærekraftig utnyttelse. Norsk
genressurssenter er en del av Skog og landskap og flere av våre nære medarbeidere
innen Skog og landskap og Genressursutvalget for skogtrær har vært med på å utvikle
og skrive Strategi for skogplanteforedling 2010-2040. Norsk genressurssenter vil derfor
ha fokus på områder som er av betydning for utviklingen av en bærekraftig forvaltning av
skogtregenetiske ressurser for de aktuelle treslagene.

Dato:
21.10.10
Deres ref:
Vår ref:

Opprettholdelse av genetisk variasjon i foredlingspopulasjonene
Strategiplanens avsnitt om foredling av gran har flere elementer som betraktes som
positive for en bærekraftig forvaltning av granas genetiske mangfold. Foredlingsmålene
er klart definerte og inkluderer både tilpasning til klima, virkekvalitet og opprettholdelse av
genetisk variasjon i foredlingsmaterialet. En kunne på kort sikt fått en høyere genetisk
gevinst av foredlingsarbeidet dersom en hadde fokusert på langt færre egenskaper, men
på lang sikt, slik strategien framholder, får man en mer bærekraftig foredlingsstrategi ved
å kombinere seleksjon for flere egenskaper samtidig som man fokuserer på
opprettholdelse av genetisk variasjon.
Et sentralt tiltak i strategien for å opprettholde genetisk diversitet er å satse på en stor
foredlingspopulasjon og mange subpopulasjoner innen denne. Dette vil bidra til å sikre
genetisk variasjon innen og mellom populasjonene. Det er også svært positivt at
strategien har som mål å kontrollere slektskapet mellom trærne som skal inngå i
foredlingspopulasjonen. Strategiplanen kunne med fordel også hatt som mål å beregne
foredlingspopulasjonenes effektive populasjonsstørrelse, N e . En liten effektiv populasjon
indikerer liten genetisk variasjon i populasjonen og høg innavlsrate som igjen er
ensbetydende med rask reduksjon av genetisk variasjon.
Beregninger av effektiv populasjonsstørrelse i frøplantasjene vil også være viktig siden
forskjellige kloner vil bidra til ulik grad når det gjelder pollen og frøproduksjon. Det vil
være viktig å finne ut av hvor mange kloner som effektivt bidrar til frøproduksjonen. Hvis
det er slik at bare et fåtall med kloner for eksempel bidrar til pollineringen, vil det være
svært viktig at man har mulighet til å kunne justere dette og sørge for en høgere effektiv
populasjonsstørrelse ved å gjøre praktiske tiltak.
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------------------------------Pb 115, NO-1431 Ås
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-------------------------------

www.genressurser.no
-------------------------------

Siden arbeidet med foredlingen skal ta utgangspunkt i fem års arbeidsplaner og man i
arbeidet skal nyttegjøre seg av pågående forskning, vil vi anbefale at beregninger av
effektiv populasjonsstørrelser skal inngå i disse arbeidsplanene. Det er også viktig å
sammenligne både den effektive populasjonsstørrelsen og den genetiske
sammensetningen i foredlingspopulasjonen og frøplantasjene med effektiv
populasjonsstørrelse og genetisk sammensetning ute i de naturlige populasjonene av
gran. På den måten vil man kunne beregne den genetiske påvirkningen utplantingen av
foredlet gran vil få på sikt.

Prioriterte treslag
Genressurssenteret ser på det som svært positivt at hovedvekten av foredlingsarbeidet
legges til gran, som er et stedegent treslag i Norge. Vi stiller oss også positive til at man
ønsker å legge til rette for norsk juletreproduksjon av fjelledelgran. I tilfelle med
fjelledelgran vil det norske markedet her få tilgang til ”kortreiste” juletrær. Sett i lys av
Naturmangfoldloven, er nettopp produksjon av juletrær som hogges før de setter frø og
slik ikke får muligheten til å spre seg til omliggende natur, positivt. At Skogfrøverket
satser på etablering av egne frøplantasjer av fjelledelgran må forutsette kontroll av
spredning fra frøplantasjene. Det kan gjøres ved å høste frø før de sprer seg samtidig
som et tilstrekkelig stort område utenfor frøplantasjen overvåkes og eventuelle
småplanter her lukes bort.
Genressurssenteret ser det også som positivt at man ønsker å bevare forsøkene og
trearkivene over de nevnte sekundære treslagene. Norge har i dag en mengde forsøk
stående, og disse utgjør et viktig grunnlag for studier av for eksempel klimatilpasninger.

Avklaring av eierskap til foredlingspopulasjonene
Strategiplanen stadfester at Skogfrøverket i dag forvalter flere frøplantasjer og
klonarkiver som tilsvarer ca 26 anlegg på like mange eiendommer, eiendommer som ikke
eies av Skogfrøverket. Planen påpeker videre at for de fleste av disse frøplantasjene og
klonarkivene foreligger det ikke leieavtaler. Slik situasjonen er beskrevet her må de
juridiske rettighetene til de foredlede frøene være uklare og det anser
Genressurssenteret som svært uheldig. Foredlingspopulasjoner av skogtrær er resultat
av mange års arbeid og til dels betydelige investeringer av faglig kompetanse og
økonomiske midler, derfor er klare eierskap til foredlingspopulasjonene av stor betydning.
Genressurssenteret berømmer derfor strategiplanen for å belyse denne problemstillingen
og for å ha som mål at eierskapet til foredlingsmaterialet skal sikres og avklares.

Nordisk og internasjonalt samarbeid
Strategiplanen beskriver hvordan det norske fagmiljøet innen skogplanteforedlingen har
tett samarbeid med nordiske og internasjonale forskningsmiljø. Denne internasjonale
aktiviteten anses som en forutsetning for fortsatt effektivt foredlingsarbeid i Norge.
Genressurssenteret vil understreke betydningen av at norske fagmiljø har tett samarbeid
og utvekslinger med tilsvarende miljø både nordisk og internasjonalt. Dette må likevel
ikke gå på bekostning av å opprettholde og utvikle sterke fagmiljø i Norge.
Foredlingsarbeid av høg faglig kvalitet forutsetter personale med tilsvarende høg faglig
kompetanse og det tar tid og det er ressurskrevende å bygge opp slik kompetanse. På
kort sikt kan det synes tilstrekkelig å basere seg på utenlandsk kompetanse, men en
viktig forutsetning for bærekraftig forvaltning av norske skogtregenetiske ressurser på
lang sikt er et sterkt norsk fagmiljø innen skogtreforedling.

2

Når det gjelder internasjonalt samarbeid innen foredlingen vil også spørsmålet om tilgang
og rettigheter til genetiske ressurser komme opp. Det er viktig at det utarbeides og
brukes juridiske avtaler som avklarer tilgang og rettighetsspørsmål ved for eksempel
utveksling av forsøksmaterialer. Strategiplanen kunne med fordel inkludert denne
problemstillingen.

Scenarioer for aktivitet og finansiering
Det synes konstruktivt at strategiplanen skisserer konsekvenser av ulike nivå av
finansiering av skogplanteforedlingen. Genressurssenteret vil understreke at en
finansiering av skogplanteforedlingen på dagens nivå ikke vil være tilstrekkelig for å
oppnå målsettingen som er satt opp i den strategiske planen, og vil heller ikke være
tilstrekkelig for å utvikle og ta vare på de norske skogtrærnes genetiske ressurser.
Finansieringen må etter vårt syn være på minst det nivå som er skissert i alternativet ”En
moderat økning av aktiviteten (min 50 % økning)”, men burde, for å oppnå gode
resultater i flere foredlingssoner, styrkes også utover dette nivået. Finansieringen må
være sikker på lang sikt. Siden foredling er et viktig skogpolitisk virkemiddel for å oppnå
økt opptak av CO2, bør midler som settes av til klimatiltak kunne brukes til å finansiere
den økte innsatsen på skogplanteforedling.

Med vennlig hilsen

Nina Sæther
Avdelingsdirektør ved Skog og landskap
Leder av Norsk genressurssenter
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Oyvind
Til:
Emne:

Bernt-Håvard Øyen
SV: Strategier

Fra: Bernt-Håvard Øyen [mailto:oyb@skogoglandskap.no]
Sendt: 23. september 2010 13:49
Til: Dan Aamlid; Arne Steffenrem
Kopi: Oyvind; Inger S. Fløistad; Jan Ole Skage
Emne: VS: Strategier
Hei.
Vil bare redegjøre kort for mine synspunkter etter en rask gjennomlesning av strategiene – vi har jo allerede
medarbeidere som har vært sentralt med i dette, så det blir kun et lite tillegg fra min side.
Jeg er enig i hovedsatsingen som innrettes mot gran og fjelledelgran – ut fra
verdiskapinga/verdiskapingspotensialet. Men jeg kunne godt tenke meg at vi også i Norge, som bl.a. i Danmark,
peker ut gode (kårede) frøavlsbestand for sentrale dyrkningstreslag og at frøverket/staten også setter av
ressurser til vedlikehold/overhold av disse. Mitt argument er at vi da – om/når etterspørselen er der – raskt kan få
på beina gode foredlingsprogram/frøinnsamlinger og tilsvarende fort kan skaffe brukbart frø dersom slik skulle
trenges. Jeg tenker da foredling i vid forstand. Disse ”kårede” bevoksninger, gjerne regionalt anlagt, vil kunne
være positive brohoder og demo-objekter for skogbrukets foredlingsaktiviteter. Jeg tenker da særlig på eik, bøk,
hengebjørk, svartor, spisslønn, platanlønn, lutz, sitkagran, douglas, siblerk, japlerk, eurlerk, kontorta, bergfuru,
sembrafuru og kjempetuja. Skogeierne av disse feltene kan da også få en følelse av at de er med på noe viktig
for nasjonen...Dels foreligger det jo allerede info om slike gode områder/bestander.
For så vidt ligger det vel inne en slik strategi med ”elitebestand” for eksempel for gran på Vestlandet, men tror det
er sentralt at man inkl bredt også andre treslag og regioner.
Hilsen fra
Bernt-Håvard
Bernt-Håvard Øyen
Seksjonsleder, forsker
Skog og landskap
Tel 90 20 70 98
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Oyvind
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Andreas Brunner [andreas.brunner@umb.no]
2. august 2010 13:16
'Øyvind Meland'
Strategi for skogplanteforedling

Hei,
Vi har mottatt invitasjon om innspill til Strategi for skogplanteforedling. Vedlagt følger
våres kommentarer.
Hilsen, Andreas
Innspill til høring om Strategien for skogplanteforedling Fra Institutt for
naturforvaltning, UMB, ved Andreas Brunner
Strategien gir en velbegrunnet fremstilling av målene med foredlingsarbeidet og metodene
som skal brukes for å nå disse mål. Jeg er imidlertid bekymret for at målet om å unngå
forringelse av genetisk variasjon i fremtidens granskog ikke kan følges opp. Selv om det
er satt opp som mål å sammensette foredlingspopulasjonene av minst 50 testede individer,
så er dette åpenbart ikke mulig med dagens finansieringsnivå og det er usikker om flere
resurser vil være tilgjengelig i fremtiden. I tillegg testes avkom for et begrenset antall
kriterier og det fremgår tydelig av dokumentet at betydelig metodeutvikling er nødvendig
selv for disse få kriterier, som testes i dag. Med den store etterspørsel etter foredlet
plantemateriale for gran, som vi har opplevd de siste årene i Norge, kan man spørre seg,
om vi i mangel av tilgjengelige resurser bruker et ufullstendig testet materiale og dermed
risikerer å forringe den genetiske variasjonen i fremtidsskogen. Min anbefaling vil derfor
være å behandle disse spørsmål i mer detalj i strategien og gjøre det ennå tydeligere, at
resursinnsatsen må økes betydelig, for å unngå risikoen ved å bruke ufullstendig testet
materiale for gran.
Målet at "foredlet granfrø skal bidra til en økning i skogarealets gjennomsnittlige
produktivitet på 20% eller mer" (side 9) virker ambisiøst. For det første er det med
dagens finansiering ikke realistisk å etablere andre generasjons frøplantasjer (side 25),
som i forsøkene har vist produktivitetsgevinst på 20%. Videre består neste generasjon skog
på plantefeltene oftest av en blanding mellom foredlet plantemateriale og naturlig
forynget gran. Om produktivitetsgevinsten fra forsøkene også kan realiseres i praktisk
skogbruk er ukjent for meg og jeg ville derfor ønske mer dokumentasjon for dette i
strategien.
________________________________________________
Andreas Brunner
Universitet for Miljø‐ og Biovitenskap / Norwegian University of Life Sciences Institutt
for naturforvaltning / Department of Ecology and Natural Resource Management P.O. Box
5003, NO ‐ 1432 Ås, Norway
Phone: + 47 ‐ 64 96 57 88, Mobile: + 47 ‐ 90 80 55 11
E‐mail: andreas.brunner@umb.no, http://www.umb.no/ina
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Høring – Strategi for skogplanteforedling 2010-2040
Biologisk institutt er gjort kjent med høringen.
Mye av innholdet i strateginotatet er svært skogteknisk, og vi har ingen mulighet for å kunne
kommentere dette.
Det jeg først og fremst legger merke til er at gjennomgangstonen i den foreliggende
frøstrategien er en sterk vekt på volumproduksjon, virkeskvalitet, robusthet osv. Svært lite er
tatt med om mulige konsekvenser for natur, artsmangfold og friluftsliv. Dette synes jeg er
negativt all den tid man tilstereber en tilnærming mellom rasjonelt skogbruk og naturvern.
Riktignok er naturmangfoldloven nevnt ved et par anledninger, men da mest som en
begrensning for virksomheten.
Gran og fjelledelegran er de prioriterte treslag med langsiktig og målrettet frøavl med full
frødekning innenfor treslagenes utbredelses- eller bruksområde.
Når det gjelder gran, reagerer jeg på at det tydeligvis fortsatt satses på gran i områder av Norge
hvor gran ikke er naturlig eller iallfall sjelden (jf. tabell 1). Det er uheldig at Vestlandet og
Nordre Nordland og Troms fortsatt betraktes som satsingsområder for gran, og uunngåelig
treslagsskifte. Jeg reagerer også på utsagnene om vekst og binding av CO2 som disse
utplantingene skal bidra til. Dette er et argument som i våre ”klimatider” brukes og misbrukes i
stor grad. I hvor stor grad er binding av CO2 dokumentert i relasjon til den skogen som skiftes
ut? Og i hvilket tidsperspektiv. Det er de første 20 – 30 årene det er viktigst å holde CO2 unna
atmosfæren, og innen for denne tidsrammen rekker ikke de nye plantefeltene å erstatte
karbonlekkasjen ved etablering.
Fjelledelgran er et fremmed treslag og foredling og dyrking av denne til juletrær må sees i
sammenheng med det uheldige å introdusere nye treslag i norsk natur. Jeg regner med at
fjelledelgran kun skal plantes på avgrensete felt utenfor naturlig skog. Videre regner jeg med at
frøspredning ut i naturen blir unngått ved at ingen trær lever opp til kongleproduserende alder.
Jeg er imidlertid bekymret fordi dette ikke står eksplisitt nevnt i notatet.
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Av sekundære treslag er jeg i mot en fortsatt satsing på sitkagran, lützgran, contortafuru,
engelmannsgran og nobelgran. Dette av samme grunner som nevnt for fjelldelgran, men med
det tilleggsargument at sitka, lutz og contorta er ment for skogproduksjon og følgelig vil stå å
produsere frø i mange tiår før de blir hogd.
Som nevnt, mesteparten av notatet går på skogteknikk og –forskning som jeg ikke vil uttale meg
om. Mine hovedanfektelser er:
1) Sterk vektlegging av skogbruksmessige fordeler og liten vektlegging av hvilke
konsekvenser dette har for natur, biologisk mangfold og friluftsliv.
2) Uheldig satsing på fremmede treslag uten å diskutere hvordan man skal unngå at disse
sprer seg ut fra plantasjene.

På vegne av Biologisk institutt

Klaus Høiland
Professor

Høyringsuttale frå Kystskogbruket – Strategi for skogplanteforedling 2010‐
2040
Vi viser til utsendte høyringsdokument vedrørande Strategi for skogplanteforedling 2010‐2040.
Vi viser også til at vi har fått utsett høyringsfristen for innspel til Skogfrøverket.
Vi viser til utsendte Strategi for skogplanteforedling 2010‐2040 frå Det norske Skogfrøverk.
Kystskogbruket står bak denne høyringa utarbeidd av ei arbeidsgruppe: Merete Larsmon,
fylkesskogmeister, John Hauger, fylkesskogmeister, Gisle Skaret, førstekonsulent og Terje Dahl,
fylkesskogsjef.
Strategien er tufta på ein grundig gjennomgang av prinsippa for skogplanteforedling i Noreg og med
solid forankring i forsking omkring skogplanteforedling i langt tilbake i førre århundre. Det vert
prioritert foredling på to artar, vanleg gran til ordinær skogproduksjon og fjelledelgran til produksjon
av juletre. I tillegg vert definert foredling av sekundære treslag.
Frå Kystskogbruket si side ser vi store moglegheiter i framtidig skogproduksjon også med det som er
definert som sekundærtreslag. Vi ser difor gjerne at det vert lagt meir vekt også på dette i framtidig
foredlingsstrategi enn det som kjem fram av dokumentet slik det ligg føre. Ideelt sett bør det ligge
føre ei konkret vurdering av volum og mål for den praktiske frøproduksjonen, trongen for frø, på
landsbasis. Alt i dag har vi ein solid underdekning for Vestlandsregionen. Av tabell 5 side 19 kjem det
fram at berre 20% av trongen er dekka med plantasjefrø frå til dømes Årøy. Vi tillet oss å peike på at
dette opphaveleg vart etablert som trearkiv der det seinare vart opna for frøsanking.
Frøproduksjonen har ikkje slått til som forventa. Genane er sikra , men det ligg i korta at det er trong
for nye areal. Klimatisk skal det foredlast for ei stort ”spenn” av variasjonar.
Vi føreslår ein oppgradering av sitka‐ og lutzgran med foredligsprogram for 30‐års perioden. Desse
treslaga er viktige for kystskogbruket og totalt er det tilplanta 550 000 dekar. Nordland aleine står
for 100 000 daa. Med vekt på auka binding av Co2 og bør dette prioriterast høgare. Det økonomiske
utbytet vert også høgare.
Med bakgrunn i det som er sagt ovafor om Sitka‐ og lutzgran støttar vi soneinndeling så vel som
foredlingsmål, men ynskjer ein meir ambisiøs framdrift og meir fokus på volumet frø av aktuelle
treslag. Frå Kystskogbruket si side er det soleis ynskjeleg at ein legg lista for framtidig frøproduksjon
monaleg høgare enn det som kjem fram av strategiforslaget. Tek ein omsyn til at auka bruk av
foredla plantemateriale, er fremja som ein av klimarelaterte løysingar (St.meld ne 39) innanfor

landbruket, blir sjølv ambisjonane og måla bak alternativ 2 i strategiforslaget for låge. Vi vil også gjere
merksam på at nordmannsgran er eit viktig og vellukka treslag til produksjon av juletre i Vestlands‐
regionen i tillegg til fjelledelgran.
I samband med at ein stadig større del av skogreisingsskogen på Vestlandet og noko fram i tid også i
Nord‐Norge, vert hogstmogen, vert også nye foryngingsareal tilgjengelege. Tilgjengelege
ressursoversikt viser at mesteparten av dette arealet har høg og til dels svært høg produksjonsevne
og er difor også svært lønsamt å investere i. Følgjeleg er det også her vi vil ha det beste frøet sidan
det er her vi vil oppnå mest.
Vi ser med bekymring på trongen for nye foredlingsareal og støttar ei aktiv sikring av framtidige
frøplantasjeareal slik strategien legg opp til. Det er ei viktig informasjonsoppgåve å skape fortsåing
for kor viktig det er å få fatt i dei rette areala. Generelt har Skogfrøverket med auka satsing på
rettleiing, informasjon og profilering i samarbeid med Skog og Landskap gjort ein svært god jobb
gjennom å bli meir synlege i skogbruket. Skogplanteforedling er ei langsiktig ”øving” og kontinuitet i
forsking, kompetansebygging og rekruttering er viktig. Det er også viktig å ta vare på og bidra til å
bygge opp nye regionale foredlingsmiljø. I samarbeidet med Skog og Landskap meiner vi dette blir
godt fokusert. Det same gjeld innafor nordisk og internasjonalt samarbeid. Det er likevel svært viktig
at myndigheitene følgjer opp med finansiering av foredlingsarbeidet. I strategidokumentet er det
skissert ulike moglegheiter for finansiering for langsiktig foredling så vel som for kortare prosjekt.
Sjølv om mykje av aktivitetane er å sjå på som anvendt forsking og kan brukarfinansierast, meiner vi
klart slik det også kjem fram i strategidokumentet, at det offentlege må ta hovudsansvaret både
utifrå at mykje av forskinga er både langsiktig og fundamental og at sluttresultatet representerar ei
formidabel verdiskaping inn i samfunnsøkonomien.

Med helsing
KYSTSKOGBRUKET SI ARBEIDSGRUPPE
v/Merete Larsmon

Skogfrøverket
oyvind@skogfroverket.no
23. september 2010

Høringsuttalelse til strategi for skogplanteforedling 2010-2040
Skogfrøverket har lagt fram et omfattende utkast til strategi for skogplanteforedling.
SABIMA er bekymret for dens ensidige fokus på produksjon, tilvekst og tømmerkvalitet, og
manglende vurderinger av konsekvenser for natur og miljø. Det ser ut som om Skogfrøverket
systematisk har unngått å vurdere noen form for konsekvenser for natur og miljø i strategien.
Det er svært negativt med tanke på hvor langt samfunnet ellers har kommet i å ta hensyn til og
se sammenhenger mellom miljø og næringsvirksomhet. Når strategien ikke nevner andre
miljøkonsekvenser, virker de stadige henvisningene til at økt skogplanting vil gagne klimaet
og at planteforedlingen skal bidra til et robust forsvar mot klimaendringer, som en ensidig
grønnvasking av strategien og næringens hensikter. Omfattende foredling av skogstrær kan
sidestilles med villaks/oppdrettslaks-problematikk. Mens oppdrettslaksens innflytelse på
villaksen er et anerkjent problem, savner vi bekymringer, enn si vurderinger, av
oppdrettsgranas langsiktige påvirkning på norsk granskog.
Av andre miljøkonsekvenser som bør diskuteres i en slik strategi, vil vi trekke fram den
jordforsurende effekten hurtigvoksende plantefelt med bartrær har.
Foredling/fremmede arter/provenienser og betydning for tap av biologisk mangfold
Hovedårsaken til tapet av biomangfold er tap av leveområder på grunn av endret arealbruk.
Planting av fremmede treslag, herunder gran på Vestlandet og nord for Saltfjellet, endrer de
økologiske forholdene fullstendig. For mange arter knyttet til løvskog og kulturlandskap går
det ut på ett om området asfalteres eller plantes til med fremmede treslag. Siden trærne står og
produserer frø i mange tiår før de er hogstmodne foregår det også en omfattende ukontrollert
spredning til omkringliggende natur.
Problemstillingen med tette plantefelt gjelder også innenfor granas utbredelsesområde der
skogbruket har fått til det som betegnes som vellykket foryngelse. Når hele det økologiske
rommet er fylt med gran, er disse tette plantefeltene svært lite vellykket for de fleste andre
skoglevende artene.
Spredningsfare
Det er urovekkende at Skogfrøverket ikke viser til vurderinger av konsekvensene for risiko
for spredning ved planting av nytt plantemateriale. Problemet med treslagskifte ligger ikke
bare i de arealene som er plantet til. Treslagene som brukes produserer frø i mange tiår før de
er hogstmodne. Mellom 300 og 400 småplanter pr. m2 er registrert i nærheten av plantefelt. I
tillegg er mange av de brukte treslagene skyggetålende og blir høyere enn stedegne trær.
Skogbruket har ikke kontroll på spredningen, og det er uansvarlig å diskutere tilplanting av
nye arealer – med nye frømaterialer, uten å ha i tankene at tilstøtende arealer vil bli dominert
av fremmede treslag/nye genetiske variasjoner i neste tregenerasjon. Ingen naturtyper skånes i
spredningen, og natur som er sårbar, sjelden eller av andre grunner verdifull, går tapt.

Prioriterte treslag
Gran er prioritert treslag med langsiktig og målrettet frøavl med full frødekning
innenfor treslagenes utbredelses- eller bruksområde.

Foredling av gran

Vi er positive til at strategien legger opp til at det skal ”foredles frø av gran uten å
forringe den genetiske variasjonen i fremtidsskogen”. Vi stiller likevel spørsmål ved
hvordan dette er tenkt gjennomført med en massiv satsing på foredlete planter og hva
skogfrøverket legger i uttrykket fremtidsskogen. Vi kan heller ikke se at hensynet til
biomangfold tillegges vekt.
SABIMA er skeptiske til den høye andel vekst og binding av CO2
granplanteforedlingen er tiltenkt i strategien. Tilplanting med granarter på nye arealer
er et tvilsomt klimatiltak. Aktuelle granarter for treslagsskifte vil i sin mest produktive
fase sannsynligvis binde inn mer CO2 enn stedegen vegetasjon. Men med unntak av
åpne kulturlandskap, der tilplanting i de fleste tilfeller vil være en enda større trussel
mot biomangfoldet enn i skog, er det få arealer å plante til uten at etablert vegetasjon
må ryddes unna. Fjerning av denne vegetasjonen vil frigjøre store mengder CO2, både
fra vegetasjon og jordsmonn. Det er de første 20 – 30 årene det er viktigst å holde
CO2 unna atmosfæren, og innenfor denne tidsrammen rekker ikke de nye
plantefeltene å erstatte karbonlekkasjen ved etablering. Dermed er det høyst usikkert
om en slik satsing er positivt for klimaregnskapet. En trussel mot biomangfold er slike
tiltak helt sikkert.
Vi er bekymret for at Vestlandet, Nordre Nordland og Troms fortsatt betraktes som
satsingsområder for gran. Det vil uunngåelig innebære treslagsskifte. Treslagsskifte på
Vestlandet og i Nord-Norge utgjør et økologisk problem. I Hordaland dekker allerede
fremmede treslag godt over 20 % av det produktive skogarealet, og i 10 kommuner er mer
enn 30 % av arealet treslagsskiftet. Dette har gått utover mange viktige naturtyper, for
eksempel de artsrike edelløvskogene og de opprinnelige furu- løvtreblandingsskogene på
produktiv mark.

Sekundære treslag
Sitkagran, lützgran, contortafuru, engelmannsgran og nobelgran er fremmede treslag
med stor spredningsevne og har ikke plass i et framtidig bærekraftig skogbruk. Både
lovverk og sertifiseringsregler tar sikte på utfasing. Vi ser derfor ikke behov for
foredling på disse artene. I den grad det er mulig å framforedle sterile trær, som heller
ikke setter stubbeskudd, stiller det seg annerledes om disse brukes på tidligere
tilplantede arealer uten nytt habitattap.
Fremtidige foredlingsmål
SABIMA mener skogfrøverket, den grad skognæringen ønsker å satse på plantasjer med
fremmede treslag, bør satse på framforedling av sterile trær som heller ikke setter
stubbeskudd. Det vil hindre spredningsfaren og sikre biologisk mangfold.

Vennlig hilsen

Rune Aanderaa

Daglig leder
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Høringsuttalelse til strategi for skogplanteforedling 2010-2440.

Strategien er nøktern, men samtidig ekspansiv i forhold til dagens foredlingsaktivitet.
Strategien baserer seg på handlingsrommet skogplanteforedlingen har hatt de senere år, og har
derfor en streng prioritering fremover. Ideelt sett burde det vært større foredlingsintensitet på
andre treslag enn gran og fielledelgran. Strategien legger her til grunn ivaretakelse av
forsøksareal med sekundære treslag, som grunnlag for en fremtidig foredling og
frøproduksjon.
Strategien legger opp til en helhetlig satsing på gran - en riktig prioritering ut fra dagens
etterspørsel og skogeiernes adferd. Foredlingssonene for gran med tilhørende subpopulasjoner
synes fornuftig og godt gjennomtenkt. Fremtidens frøbehov vil mest sannsynlig øke utover
dagens historiske lave forbruk. For foredlingssone 5 og 6 bør enminimum legge opp til en
dobling i forhold til forbruket de senere år. Innen 204A er en inne i et nytt omløp basert på
virkesrike kulturskoger, større verdier og høyere awirkning.

Etablering av frøplarfiasjer krever arealer med et langsiktig tidsperspektiv. For foredlingssone
5 og 6 vil det dreie seg om flere hundre nye dekar rned fuøplantasjer. Erverv av grunn gir
større trygghet for fremtiden enn jordleie. Arealer kan havne i situasjoner med
omdisponeringer av areal til utbygging eller tilbakeføritrg til jordbruksformål. Dette medfører
høy grad av risiko.
Det legges i tilegg opp til en omfattende foredlingsaktivitet på fielledelgran. Dette er bra,
siden det både er et marked for frø, og en naturlig videreutvikling av etablert kunnskap om
treslaget.

Forskning, utvikling, veiledning og informasjon blir svært viktig fremover. Ny kunnskap skal
omsettes i praksis og innebærer pedagogiske utfordringer.
Finansieringen må i første omgang baseres på en stor grad av statlige penger, men at n&ringa
etter hvert må gis et større finansielt ansvar.

Med hilsen

:'.,
Hans Chr. Brede
skogkonsulent
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Strategi for skogplanteforedling 2010 – 2040
Høringsuttalelse.
Vi viser til tilsendte strategidokument, og vil i den anledning gi noen tilbakemeldinger.
Innledningsvis vil vi gi ros for et godt og gjennomarbeidet dokument.
1.
2.

Det er viktig for oss å understreke verdien av at strategien for
foredlingsarbeidet blir prioritert videre fremover.
Det er viktig for oss å fremheve at frøavlen nordafjells må gis høy prioritet.

Vi vil i denne høringsuttalelsen gi noen korte kommentarer og tilbakemeldinger som for oss
planteprodusenter kan være viktig å presisere. Vi vil derfor gi noen bemerkninger til de
enkelte sidetall i dokumentet.
Side 6, prioriterte treslag.
Av sekundærtreslagene er lavlandsbjørk og lerk nevnt. I Midt-Norge har vi i det vesentligste
brukt finske provenienser tilgjengelige av bjørk. Imidlertid er det plantet ut materiale av bjørk
ved Jonsvatnet og i Megarden i Møre. (Ketil Kohmann?) Dette er visstnok norsk,svensk og
finsk materiale. Blir dette fulgt opp videre? Og vil noe av dette bli tilgjengelig for bruk
videre?
Av lerk er det i det siste bruk finske provenienser.
Kan det være aktuelt med et tettere samarbeid med Sverige og Finland for bruk av bjørk og
lerk?
Side 9, foredling av gran.
Dette er gode mål og det er viktig å videreføre den genetiske variasjon. Under ”prikkpkt” 3 i
genetisk variasjon skrives om opprettholdelse av Høy genetisk variasjon osv. Vi tror denne
kan være litt vanskelig å forstå, og foreslår at dere skriver om litt for å lettere oppfatte hva en
mener.
Side 10, foredlingssoner
I tabellen ser vi at det i foredlingssone G6 for Trøndelag – Helgeland brukes høydelag 3-5. I
Sør-Trøndelag brukes også høydelag 6, som bør taes med.

Side 12.
Vi vil her understreke viktigheten av plassering av frøplantasjene, og vil fremheve
betydningen av testing av frømaterialene som er tilgjengelige. Vi vet at klimaet er avgjørende
ved frødannelse og at det derfor kan være variasjonsforskjeller i de enkelte frøparti ved
forskjellige frøår. Det er meget viktig med kunnskap og testing slik at planteskolene kan gi
gode og riktige råd om de enkelte planteparti som skal selges til skogbruket.
Side 14, foredling av fjelledelgran.
Under foredlingsmål foreslår vi at det settes inn enda et prikkpkt:
Foredlet materiale skal gi mindre andel høstskudd.
Side 16. foredling av sekundære treslag.
For norsk gran (juletrær) har vi denne kommentar:
Det er viktig med fokus på gode materialer for utvalg av frøpartier
Årsvariasjon for frøet vil gi kvalitetsvariasjoner på juletrærne
Bør vi ha egne anbefalinger for juletrær?
Det legges ned et vesentlig arbeide i testing av de forskjellige frøpartier.
Eksempler her er nyfrøprosjektet i Trøndelag og Helgeland, med såing og
registreringer på Skjerdingstad og Alstahaug. Tilsvarende forsøk er også nå
lagt ut på Østlandet.
Innspill: Kan resultatene av disse forsøkene gi oss et grunnlag for
anbefalinger for valg av frøparti til juletreproduksjon???
Side 19.
Vik ser at det nordafjells er årlig et grunnlag for nærmere 2,3 mill planter fra Undesløs og
Lyngdal frøplantasjer. Selv om dette er teoretisk vil nok de realistiske talla i mange år
fremover ligge på et langt lavere kvantum.
Side 26, finansieringsmodeller for planteforedling.
Strategien foreslår flere modeller, der bl.annet en egen avgift på frøet. Pr. i dag betaler vi
allerede ekstra avgift. Å øke avgiften ytterligere vil være helt feil fordi det er skogeier som
skal dra nytte av verdien av forbedret materiale, og da må ikke planteprodusentene belastes
yterligere. Næringen er under sterkt nok press allerede.
Det er viktig å finne modeller som gir rask uttelling for finansiering av foredlingsarbeidet.
Vi vil avslutningsvis understreke betydningen av et fortsatt godt samarbeid med forskningen i
dette viktige arbeidet.
Lykke til videre!
Vennlig hilsen
Per Olav Grande

daglig leder
pogrande@spmn.no
tlf.
74282031
mob. 90060588

HØRINGSUTTALELSE

STRATEGI FOR SKOGPLANTEFOREDLING 2010‐ 2040
Det vises til oversendelse av strategidokument datert 01.06.10. Vi har gått igjennom
dokumentet, og har følgende innspill til strategidokumentet.

Prioriterte treslag
I tillegg til gran og fjelledelgran bør sitka‐ og lutzgran ha høg prioritet. De er de viktigste
treslagene for kystskogbruket, og totalt er det tilplantet 550 000 dekar av sitka‐ og lutzgran i
kystfylkene. I Nordland dekker treslagene et areal på 100 000 dekar. Virkesproduksjon og økt
binding av CO2 bør legges vekt på ved prioritering av treslagene. Økonomiske kriterier bør
også legges til grunn.

Foredling av fjelledelgran
Henviser til tabell 3 med proveniensoversikt. Det bør tas med flere proveniensregioner for et
foredlingsprogram for fjelledelgran. Ved etablering av frøplantasjer bør en basere utvalget
fra flere foredlingspopulasjoner enn de som er nevnt i planen.
Avkomforsøk bør etableres for resistentforskning (edelgranlus). Registreringer i eldre
forsøk/plantninger vil muligens også gi noe informasjon.

Foredling av sekundære treslag
Vårt forslag er en oppgradering av sitka‐ og lutzgran med foredligsprogram for 30‐års
perioden.

Veiledning og informasjon
Det satses mye på nettbasert informasjon. Dessverre når ikke denne informasjon alle
skogeiere. Det bør satses på egen side i hvert nr av Skogeieren eller Norsk Skogbruk med
”Nytt fra Skogfrøverket”.

Kompetanse og rekruttering
I strategiplan savnes forslag om hvordan de praktiske oppgaver i distriktene skal løses. Etter
omorganiseringen (kommunaliseringen) styrer ikke staten skogoppsynet i kommunene. Det
legges opp til et ambisiøst testprogram for gjennomføring av forsøksetablering,
registreringer og vedlikehold av forsøk. Skissering av nettverk bør på plass i en strategisk
plan.

Finansiering
Under avsnittet er forskjellige modeller for finansiering opplistet. Uten finansiering med
statlig bevilgninger er det ikke mulig å gjennomføre strategiplanen. I tillegg bør en del
finansieres gjennom næringen. Per i dag er det trekk til FoU‐arbeid på kr 1,‐ per avvirket
kubikkmeter. En del av disse midlene bør være med å finansiere planteforedling og frøavl.
Avsetning (5 øre per plante) har vært praktisert på Helgeland for deler av finansieringen. Det
forutsetter stor omsetning. Ut fra dagens situasjon med lav skogkulturaktivitet kan en se
bort fra dette.

Gisle Skaret, Fylkesmannen i Nordland

Innspill fra Ingvar Åberge på workshop spørsmål og strategidokument, mottatt på
epost 8. juni og 27. august 2010

Hei.
Her er mine kommentarar til nokre av spørsmåla til workshop-en:
Gruppe I: PICEA
2. Ja, dei økologiske parametrane. Primært tenkjer eg på evna til å gjera skogbotnen anten turr
og nåledekka eller grøn og vegetasjonsdekka. At det finst ein genetisk faktor er her
overvegande sannsynleg. Det finst også ein del andre skogøkologiske faktorar knytt til grana
som har vore lite framme.
4. a-d er ulike mål som truleg best kan realiserast i kvar sine frøplantasjar.
Forslag til andre moment: Bør ein tilfredsstilla folk sin lokalpartiotisme? Eg reknar med at til
dømes ei foredla vossagran (sjølv om det er liten foredlingsgevinst som er mogeleg å henta
innan denne proveniensen) ville ha ein god marknad på Voss og kanskje på Vestlandet elles.
Finst det liknande lokalpatriotisme knytt til skograsar andre stader i landet?
5. Ei slik gran kan ein berre venta at er brukbar på ein mindre del av skogareala. - Økologisk
sett ein usikker modell.
Ein merknad til premissane for dette scenarioet: På Vestlandet har ein lang tradisjon for å
driva med rasktveksande kulturgranskog på god bonitet. Her er det nettopp tynningsfritt
skogbruk som har vorte det vanlege i slik skog, ikkje intensiv tynning (slik dei driv med i
Danmark). Her kan det vera eit problem at premissane for å driva tynningsfritt i liten grad
klarlagde av forskninga. - Er det klima, bonitet, hellingsgrad eller genetikk som gjer
Vestlandet sine granskogar eigna for tynningsfri drift?
7. Kva om ein kunne auka skurprosenten, ville ikkje det vera optimalt? Eller sagt på ein annan
måte: Er det at berre 30-40% av tømmeret i dag held skurkvalitet eit argument for at det bør
vera slik også i framtida? (Sjå elles mine merknader til spørsmål 4 og 5.) Argumentet er
relevant dersom ein ser på skogar av foredla gran som reine massevirkeskogar og satsar på at
skurtømmeret skal leverast frå andre slags granskogar, furuskogar eller lauvskogar.
Gruppe II BETULA
2. Spørsmålet er avhengig av arten sin klimatiske elastisitet og kor nøyaktig det
plantematerialet ein arbeider med er tilpassa veksestaden sitt klima.
3. "100%" plantasjefrø i produksjonsskogen vil underbyggja miljørørsla sin argumentasjon
om at verneområde er naudsynte. I verste fall kan det nyttast som argumentasjon for at
vernemålet bør aukast ut over dei gjeldande 5%.
4. Kan vera det overordna målet dersom det er dette samfunnet aksepterer/applauderer, men
det er det sannsynlegvis ikkje.

Sluttkommentarar:
1) Kor stor del av skogen som me kan tenkja oss bytt ut med foredla materiale heng delvis
saman med kor sterk foredlinga har vore, kor mykje naturleg genetisk variasjon som har gått
tapt.
2) Ein bør (NB) også ha i mente at låglandsskogen på Austlandet nok i utgangspunktet er
genetisk forringa ved dimensjonshogst og slik sett alt i utgangspunktet ikkje representerer ein
rein naturpopulasjon. Ein avl mot betre kvalitet i dag vil i dette lyset til ein viss grad kunna
sjåast som ei gjenoppretting av tidlegare tiders skade ved umedviten avl motsett veg.
Gruppe III ALNUS
6. Då eg las dette puktet, tenkte eg fyrst at det temaet måtte vera manglande planting etter
hogst, men eg forstår det vel slik av innleiinga at det dreiar seg om planteimport frå Sverige.
Eg trur at ein like gjerne kan sjå på godt foredla frø som ei mogeleg eksportvare. F. eks. trur
eg at det kan vera ein marknad for Kaupanger-frø på Island. Kaupnger-frøet er jo foredla
nettopp etter dei kriteriane som er viktige på Island.
Elles får ein oppmoda folk om å så skogfrø i marka, slik at det går meir frø..?
- Dersom ein skal snnakka vidare om tema som ikkje er tema for denne workshopen, kan ein
også spørja kor stor plass ein ynskjer at grana skal ha i framtidas skog, evt. med
spesifikasjonar for det ulike landsdelane. Flatehogstsystemet favoriserer som kjent
pionerartar, særleg lauvtre. Eit relevant spørsmål er: I kor stor grad skal ein lata denne
naturprosessen få spelerom?
Gruppe IV Pinus
Ein bør jo vita kva ein driv med når ein foredlar, og kva konsekvensar foredlinga kan ha.
Eg har reflektert litt rundt dette: Kva er det som gjer at Elias Mork si forskning, 70-80 år i
ettertid, framleis er så vidt aktuell? Eg trur grunnen er det relativt store innslaget av
grunnforsking i hans arbeid.
Gruppe V Abies
4. Høyrest naturleg ut, ja?

Nokre perspektiv som manglar i denne workshopen:
1) Det landsdelvise perspektivet, f. eks. i lys av dei ulike røynslene med Harz-grana på Austog Vestlandet.
2) Temaet estetisk kvalitet i grantømmer er ikkje nemnt, berre styrke.

3) Det faktum at Levende Skog føreset at skog, gran inkludert, primært skal foryngast
naturleg.
4) Problemstillingar rundt friluftsliv i ulike typar granskog.
KOMMENTARAR TIL STRATEGIDOKUMENTET:
1) Andre treslag (på vent, s. 4): Utanom dei 7 treslaga som er nemnde kunne også europalerk
nemnast. I tilegg finst det ei klonsamling av kjempepoppel/vestamerikansk balsampoppel i
UMB si eige på Ås (Syverudfeltet).
2) Geografisk lokalisering av frøplantasjar med tanke på ynskte eller uynskte ettereffektar i
frøet er ikkje nemnt her. I praksis vil også frøplantasjen si plassering ha innverknad på
vekstenergi og klimatilpassing hjå avkomet.
3) Engelmannsgran har som vitskapeleg namn Picea engelmannii (dobbel i på sluten). (s. 4,
14)
4) Hybriden lutzgran bør skrivast med ein "x" mellom slekts- og hybridnamnet for å visa at
det dreiar seg om ein hybrid. (Picea x lutzii)
________________
Sluttkommentar: Det var veldig hyggeleg at de ville ha innspel frå meg. Det er ikkje utan ei
viss uro eg har gjeve meg til å svara på nokre av spørsmåla frå Workshopen. Kanskje svarar
eg ut frå for dårleg faktakunnskap til at mine innspel har nokon stor verdi. I så fall får de jo
berre ta det for det det er.
Det gjekk litt tid frå eg mottok dette til eg no leverer det frå meg. Eg får vona at det ikkje er
noko problem for dykk.

Venleg helsing
Ingvar Åberge

Hei.
Me diskuterte i si tid sitkagran, kvitgran og hybridane mellom dei, basert på ein artikkel som
Reidar-Otto Ullevålseter hadde skrive i Norsk skogbruk. Denne diskusjonen har danna eit
viktig grunnlag for mi forståing av denne problematikken i det store og heile.
I dag går diskusjonen om foredlingsmåla for norsk gran. Eg ser mellom anna at SKOGeieren
har teke opp problematikken (i vinter) og at Norsk skogbruk skriv om ein del dilemma rundt
temaet.
Eg vil gjerne få koma med nokre synspunkt:
For det fyrste spør eg meg om grana burde delast i ulike avlsretningar, ut frå ulike avlsmål. Då
ville skogeigaren i større grad kunne få den grantypen han/ho ynskjer og ikkje verta skuffa

slik som SKOGeieren rapporterer om. Eg tenkjer meg til dømes ei hurtigveksande gran med
massevirkemarknaden som siktemål, andre typar med styrke, estetiske kvaliterar eller
liknande som mål, og ein eller fleire typar ut frå ei sterkare vektlegging av økologiske
kriteriar.
I tillegg er det utan tvil stort behov for meir spesifikk informasjon ut til skogeigarane om kva
granforedling går ut på, og kva dei får når dei kjøper foredla frø. Dette har eg inntrykk av at
etterlet noko uvisse i dag. Informasjonen er grei nok, men lite spesifikk. Som skogeigar vil eg
gjerne vita meir konkret om plantene eg set ut enn berre at dei gjev større produksjon enn
bestandsplanter. Ikkje minst nøyaktige opplysningar om kvar mortrea kjem frå trur eg ville
gje eit nærare forhold til frøplantasjefrø.
Eg trur det er eit generelt problem at måla for utviklinga av skogbruket i for liten grad har
vore oppe til offentleg drøfting, dei har knapt vore formulerte i ord i det heile, men berre vore
tekne for gitt innanfor eit fagmiljø. Dette skapar vanskar dersom ein så skal endra måla. Målet
i etterkrigstida ser ein av og til formulert som at skogbruket skal maksimera produksjonen i
volum, og fortrinnsvis av cellulosefiber av ein type som papirindusrien etterspurde. Ein finn
eit slikt mål ofte som ein underforstått, men ikkje nærare spesifisert eller drøfta premiss
i rapportar om proveniensforsøk. (Vff laga til dømes ikkje reint få slike rapportar i si tid.)
Sjølve ideen om å satsa mest på gran i skogen stammar vel også frå dette utgangspunktet.
Skogdirektøren sine retningslinjer for skogreisinga på Vestlandet frå slutten av 1950-talet er
elles ei god kjelde her. Der står det svart på kvitt at ein må rekna med massevirkeindustrien
som hovudavtakar av tømmer i framtida, og ut frå dette synet er også dei nemnde
retningslinjene utforma.
I våre dagar ser ein derimot at skogbruket ikkje så lett kan leva av massevirkeindustrien
åleine. Ein må i staden tilpassa seg til trelastindsustrien sine krav for å få god økonomisk
inntening. Dette kan sjølvsagt endra seg på nytt. Skogplanting i dag er ei uviss investering i
ein marknad fleire 10-år inn i framtida. Kanskje er det om 50 år massevirke som er etterspurt,
og ikkje trelast. Det veit me ikkje, og utviklinga i etterkrigstida viser eigentleg at det er farleg
å satsa einsidig på å tilpassa seg til ein marknadssituasjon som gjeld i augneblinken. (Slik sett
talar dette for ei mest mogeleg allsidig foredling med vekt på eigenskapar som alle er samde
om at er gode: Rett stamme, liten avsmalning, lite kvist, lite gankvist og dobbeltopp o.s.v.)

Venleg helsing
Ingvar Åberge
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Høring - Strategi for skogplanteforedling 2010 - 2040
Vi viser til høringsdokument om Strategi for skogplanteforedling 2010-2040, datert
30.6.2010, med tilhørende artikkelsamling. Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i
Hedmark har samarbeidet om denne høringsuttalelsen ut fra vår felles skog- og trestrategi
for innlandsfylkene. Vi takker med dette også for den utsatte høringsfristen vi har fått. Vi
vil samtidig få berømme Skogfrøverket for et grundig og godt arbeid med strategien, med
betydelig involvering fra forskning, forvaltning og næring. Høringsuttalelsen ligger vedlagt
dette brevet.
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Strategi for skogplanteforedling 2010-2040
- Felles høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland
Vi viser til høringsdokument om Strategi for skogplanteforedling 2010-2040, med tilhørende
artikkelsamling. Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark har samarbeidet om denne
høringsuttalelsen ut fra vår felles skog- og trestrategi for innlandsfylkene. Vi takker med dette også
for den utsatte høringsfristen vi har fått. Fylkesmannen har tidligere medvirket i prosessen bl.a. på
workshop i juni 2009. Vi vII med dette også berømme Skogfrøverket for et grundig og godt arbeid
med strategien, med betydelig involvering fra forskning, forvaltning og næring.
Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2008-2011, vedtatt i felles fylkesting for
Hedmark og Oppland, viser også mål og strategier som har betydning for skogplanteforedling.
Hovedmålsettingen er å øke verdiskaping og bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver bl.a. i forhold
til klima. I dette ligger en av de vedtatte strategiene: Foredlingsinnsatsen innen frø- og
planteproduksjon må økes både i forhold til produksjon og kvalitet. Det må legges vekt på riktige valg
i forhold til klimaendringer. Hedmark og Oppland har i dag tilnærmet full dekning og bruk av foredlet
plantemateriale av gran.
Visjon
Visjonen er lang og noe strategipreget. Vi foreslår en kort visjon som kan underbygges av høringens
forslag, for eksempel:
Norsk skogplanteforedling skal de neste 30 årene:
Foredle tilpasset og robust plantemateriale som gir økte verdier til næring og samfunn
Gjennom å:
Bidra til en mer arealeffektiv produksjon av kvalitets tømmer av gran og furu med målsetning
om å øke skogbasert verdiskaping...
Etc.
Som nærmere omtalt og diskutert under mener vi det framover bør bli et sterkere fokus på foredling
av furu. Om dette løses i forpliktende samarbeid med f.eks. svensk foredling, bør strategien likevel
forplikte norsk skogplanteforedling til en mer aktiv, bevisst strategi for furu, dvs. Bidra til en mer
arealeffektiv produksjon... osv.
Prioriterte treslag
Vi har full forståelse for å måtte prioritere treslag. For Innlandet er foredling av gran selvfølgelig det
viktigste pr i dag. Foredlingsgraden for gran er slik vi ser det fullt på høyde med våre naboland. For å
videreføre og utvikle granforedlingsarbeidet, må dette ha første prioritet ved ressursinnsats. Også
når det gjelder foredling av fjelledelgran for juletreproduksjon, synes prioriteringen å være fornuftig,
selv om treslaget vil ha relativ liten betydning for Innlandet. Norge har her en mulighet for å ligge
faglig og kvalitetsmessig i front, i en produksjon som har økende betydning og stort potensial i deler
av landet.
Sekundære treslag
Furu burde vært et prioritert treslag. Såing og planting av furu ser ut til å kunne få økt betydelig og
omfang i Hedmark, og dels Oppland. Det er uttrykt en viss bekymring for muligheten av
innavlsdepresjon i gjentatte frøtrestillinger i furubestand. En stor andel av furuforyngelse i Sverige er
i dag basert på såing og planting med foredlet materiale. Pr i dag er furufrøtilgangen av foredlet
materiale i Sverige god, men dette vH kunne variere over tid. Vi mener at for Innlandet sin del vil et
langsiktig, forpliktende samarbeid med svensk forsknings- og foredlingsmiljøer trolig være et viktig og
godt nok grep for å sikre muligheter for framtidig frøforsyning av furu, bl.a. gjennom å finne og teste
aktuelle svenske foredlede frøkilder som vil egne seg i Norge. Spesielt vil dette behovet gjelde
Hedmark, som har 1/3 av landets furuawirkning.

Ellers ser vi det som svært viktig å ta vare på kunnskap og dokumentasjon av anlegg og materiale av
de øvrige sekundære treslagene, som høringsforslaget poengterer. En eventuell prioritering mellom
disse treslagene bør harmoniseres med mulige begrensninger for treslag gitt ,j lowerk og forskrifter,
for eksempel Naturmangfoldloven. For det framtidige skogbruket i Innlandet vil contortafuru, sibirsk
lerk og lavlandsbjørk mest sannsynlig være de viktigste sekundære treslag etter furu.
Metoder
Vi har ingen spesielle kommentarer til metoder, foruten at vi ønsker å understreke viktigheten av god
dokumentasjon og vitenskapel,ige anerkjente metoder som basis for bl.a. foredlingsdatabasen og nye
verktøy som bruk av stamtavler basert på DNA.
Foredling og foredlingsmål
Fylkesmannen er særlig opptatt av at foredlingsarbeidet sikrer en genetisk variasjon i
foredlingspopulasjonene. Derfor er det bra at foredlingsmålene for gran er tydelige på en
optimalisering av kvalitet og vekst innenfor rammene av klima og genetisk variasjon, og ikke kun en
maksimering av produksjon. Vi viser e'llers til Norsk genressurssenter sin høringsuttalelse vedr. fokus
på genetisk diversitet. I foredlingsmål for gran bør en vurdere om klimatilpasning el. I. er bedre å
bruke enn overlevelse; samsvarer bedre til kulepunktene under Tilpasning til klima.

Karbonbinding er en meget viktig "bieffekt" av økt skogproduksjon, men bør ikke være et selvstendig
mål for selve skogplanteforedlingen. Vi ser det er beskrevet som en sideeffekt, og ikke et mål i seg
selv. Det ble noe forvirrende at binding av (02 er ,ink,ludert i overskriften om vekst, og framstår
dermed tilsynelatende som målsetting. Binding har også med densitet å gjøre (kvalitet). Binding av
(02 fra atmosfæren bør stå som eget punkt til slutt.
Ellers har vi vurdert foredlingsmålene som gode og relevante.
De foreslåtte foredlingssonene for gran virker pedagogiske og faglig baserte sett fra vårt ståsted.
Vi kunne tenkt oss at begrepet 2. generasjons foredlingspopulasjon blir brukt under Framdrift,
kulepunkter for Framover-rettet utvalg (side 13). I denne sammenheng foreslår vi også at det i
dokumentet lages en ordliste for faguttrykk innen planteforedling.
Frøbehov og frøavl
For skogbruket i Innlandet, vil valg av alternativ 2 eller 3 ikke gi vesentlige forskjeller i plantebehov.
Sett under ett, virker aliternativ 2 som det absolutt mest realistiske. Vi har realistiske forhåpninger
om en viss økning av planteaktiviteten i Hedmark og Oppland, særlig basert på et bredt ønske om
noe tettere foryngelse enn dagens, også ut fra økt fokus på kontroll mv.

En liten korrektur: Tabell 5, tabelltekst under pkt. 2: Forutsetter 2002 planter per dekar. Få også med
alle benevninger i tabell 4.
Arealer for frøplantasjer mv
Vi ser behovet for disposisjon over arealer til frøplantasjer er så langsiktig at det mest optimale er at
arealene kan erverves. Flere grunner taler for dette, bl.a. er Sanderud under betydelig press fra mulig
sykehus- og EG-utbygging. Eierskap vil gi bedre posisjon for å kunne forvalte frøplantasjene med de
kompetansebaserte ressursene på en effektiv og langsiktig måte.
Forskning og utvikling
Det er viktig å opprettholde høy standard på forskning og utvikling innen foredlingsforskningen.
Dette fagfeltet vil være avgjørende for framtidsskogens egenskaper og kvaliteter. Det er viktig å se de

ulike forskningsområdene i sammenheng. Det samlede resultatet vil være det avgjørende og
utvalgskriteriene bør være tatt etter en samlet vurdering.
Veiledning og informasjon
Det er positivt at det skal utvikles et mer dynamisk system for informasjon til både
planteprodusenter og plantekjøpere angående informasjon om egenskaper hos de ulike frøpartier. Vi
kunne også tenke oss at strategien synliggjør en aktiv kommunikasjon med næring og forvaltning, for
å bidra til nødvendig kompetansebygging i verdikjeden.
Kompetanse og rekruttering
Dette punktet er grunnleggende for en god planteforedlingsaktivitet i framtiden. Vii savner en viss
analyse over kompetanse- og rekrutteringsbehovet, særl'ig i forhold til de ulike scenariene. Hvor stor,
og med hvilken kompetanse må en (norsk) planteforedlergruppe ha? Dette vil være viktig for å belyse
finansieringsbehov framover.
Nordisk og internasjonalt samarbeid
Vi er meget positive til at den norske foredlingen er aktiv i internasjonalt samarbeid som strategien
beskriver.
Scenarier for aktivitet og finansiering
For å kunne møte de framtidige klimautfordringene, og gi den skogbaserte verdikjeden mulighet til å
produsere og levere optimale virkesvolumer og -kvaliteter, mener vi det er behov for en betydelig
styrket langsiktig finansiering av skogplanteforedlingen. Et aktivt skogbruk som bruker foredlet
plantemateriale utgjør et betydelig bidrag til verdiskaping og binding av (02 fra atmosfæren. Dette
og den særdeles I'angsiktige horisonten i arbeidet, må innebære at samfunnet ved staten tar et
betydelig ansvar i finansieringen, min. 2/3. Skogbruksnæringen vil få umiddelbare fordeler ved bruk
av foredlet plantemateriale, og bør dermed også ta et medansvar i finansieringen, inntil 1/3.
Fylkesmannen i Opplland og Fylkesmannen i Hedmark ønsker ikke å konkludere med en
finansieringsmodell, men diskuterer her noen fordeler og ulemper.

En avgift knyttet opp mot tømmer kan ha en svakhet i at treslag og foryngelsesmetode ikke
harmoniserer med prioriterte treslag i foredling, noe som kan medføre mindre forståelse og
legitimitet hos skogeier. En planteavgift er mer målrettet, ved at den som benytter planting som
foryngelsesmetode og dermed får de økonomiske fordelene, dermed bidrar til foredlingsaktiviteten.
En slik FoU-avgift på skogplanter må ikke føre til en prismessig konkurransevridning hvis skogeieren
kjøper for eksempel svensk plantemateriale uten en slik avgift. Allerede nå er det en
konkurransemessig skjevhet ut fra de forskriftsfestede sorteringsregler som gjelder for norske
planteskoler, men som ikke gjelder for planter ikjøpt fra utlandet.
I Sverige er det en FoU-avgift på 3 Øre per plante, mye knyttet opp mot snutebilleproblematikken.
Med 400 mill solgte skogplanter gir dette et betydelig bidrag. Ved et aktuelt plantesalg på 40 mill
planter i Norge, vil en FoU-avgift på 5-10 øre pr plante gi 2-4 mill kr til foredlingsarbeidet. Et slikt
bidrag vil være berettiget hvis skogbruket har ambisjoner om en betydelig økning i
foredlingsaktiviteten. Bruk av foredlet plantemateriale har ikke bare en langsiktig betydning for
produksjon og lønnsomhet, men vil også direkte kunne medføre et økt potensielt hogstkvantum på
den enikelte eiendom, fra dag en.
En planteavgift på 10 Øre vil ti'lsvare en m3-avgift ca 50 Øre per kubikkmeter med dagens
hogstaktivitet. Avgiften burde prinsipielt vært kun på grantømmer. Denne kunne vært lagt til dagens
FoU-avgift. Dette vil gi en forholdsvis stabil pott, da avvirkningen er rimelig stabil. lEn slik modell må
medføre at skognæringa binder seg til en bevist, langsiktig prioritering av planteforedling. Kan

samtidig også gi en større fleksibilitet. Ved store invester,jngsbehov, f.eks. anleggelse av nye
frøplantasjer, kan en større andel av FoU-avgiften gå til dette. For juletreproduksjonen må det også
beregnes en aktuell avgift, enten per planta tre eller solgt juletre.

Til slutt ønsker vi igjen å berømme Det norske Skogfrøverk for en god prosess og et faglig solid arbeid
med strategidokument. Fylkesmannen i Oppland og fylkesmannen i Hedmark ønsker lykke til med
det videre arbeidet, både med foredling av strategidokumentet og skogplanteforedlingen.

Lillehammer/Hamar, 23.11.2010

