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LARS KIHLE

Skogforum – 31. oktober 2019

FORYNGELSE ER SELVE GRUNNLAGET FOR 
NÆRINGENS FREMTID, OG SYSTEMATISKE FEIL KAN 

FÅ STORE KONSEKVENSER. 

HVOR SIKRE ER VI EGENTLIG I FORHOLD TIL 
PLANTEKVALITET OG PROVENIENSVALG? 
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HVOR SIKRE ER DERE EGENTLIG?

KRAV FRA LANDBRUKSMYNDIGHETENE

Norgesplanter AS

• Lover

• Skogbruksloven

• Forskrifter

• Forskrift om skogfrø og 

skogplanter

• Retningslinjer

• Retningslinjer om kvalitetskrav for 

skogplanter

SIKKERHET I PRODUKSJONEN

• Interne kontroll rutiner

• Herdighetstesting av planta   

• Bar analyser, innhold av næringsstoffer i planta

• NIBIO

• Fagrådet, planteskoletjenesten og konsulenten

• Miljøfyrtårn sertifisert



04/11/2019

3

GENERELLE KRAV

• Plantene skal sorteres på planteskolen

• Plantene skal ha et harmonisk forhold mellom høyde 

og rothalsdiamenter. 

• Rota skal ikke være deformert, og pluggen skal være 

fast med friske røtter helt ut. 

• Bartreplanter skal ha friske, mørke grønne nåler, og 

bøyelig, fast og robust stamme. 

GENERELLE KRAV

• Planteskolen må kunne levere dokumentasjon på utført 

internkontroll for følgende: 

• ✓ Planter som leveres til høstplanting, skal være 

kortdagsbehandlet for frostherdighet tilpasset plantetid og 

området. Plantene skal ikke ha utviklet høstskudd. 

• ✓ Plantene som skal legges inn på kjølelager skal ha den 

frostherdigheten som er nødvendig. 

• • Planter som leveres for vårplanting skal være i veksthvile. 

(Planter med skuddskyting kan bare leveres etter nærmere 

avtale med kjøper.) 
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GENERELLE KRAV

• Plantene pakkes i bunter liggende rot mot rot, på 

henholdsvis 30 planter a M-60 og 50 planter a M-95. 

Bunten vikles med plast som dekker rothals og plugg. 

• • Buntene pakkes i sponkasser, på henholdsvis 300 

planter a M-60 og 500 planter a M-95. 

GENERELLE 
KRAV

• Skader som skal føre til at planter blir sortert ut før pakking

for salg

• • Påførte biologiske skader, klimaskader eller mekaniske skader

• • Vekstdefekter som eks. skader på toppknopp som vil medføre misvekst

• • Løs jord og ikke gjennomvokst plugg

• • Skader som følge av eller feil i påføring av plantevernmidler
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PROVENIENS
VALG?

• Skogfrøverket i Hamar

• Sørger for frø

• Plantasjefrø

• Bestandsfrø

• Provenienskart

• Anbefalinger om hvilke

provenienser som passer til hvilket

sted og høydelag

•

NORSKE ELLER SVENSKE 
PROVENIENSER?

• Kontrollutvalget for skogfrø og planter

• Bestandsfrø og plantasjefrø fra Norge er

testet i mange år

• Noe bestandsfrø fra Sverige er testet over tid

i Norge

• Plantasje frø fra Sverige er ikke testet i Norge

• Tryggest å bruke svenske frø langs med 

grensen

• Norske planter blir sorter på planteskolen

• Norge har ikke plantasje frø av furu – passer 

med svensk materiale I Østfold, Akershus og 

Hedmark
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“SNUTEBILLE-
VETT-REGLER”

• Plantestørrelse – stor diameter 

• Plantekvalitet

• Rett plantested – ved stubbe

• Markberedning

• Hogstføring

• Plantetidspunkt (vår/ høst) 

• Voks elller annet mekanisk 

skydd

DEN BESTE PLANTA

• Rett proveniens

• Plantasjefrø

• Godt rotsystem

• Plante med god næringsbalanse

• Kvalitets sortert av planteprodusent

• Dyktig plantemannskap 

• Rett planteplass

Gran m95 

– 1 år, 

plantet 

våren 2018. 
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HVOR SIKRE ER VI 
EGENTLIG I FORHOLD 
TIL PLANTEKVALITET 
OG PROVENIENSVALG?

Svar:

Dere er sikre

Gran M60 - 2 år plantet 22. juni 2019


