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Kommunesamling miljø-,natur-og landbruksforvaltning



Skoggjødsling i Buskerud

hvorfor og status



Hvorfor gjødsler man?
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Effekt

• Volumtilvekst 1-1,5 m3/daa

• D1,3 = 2-4 cm

• 600-900 kr/daa
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Økonomi- skogeiers egenandel

• Utgift kr. 370,-/daa
(Marginalskatt 36,4%)                                                       

• Skogfond med skattefordel = kr. 122,- =33%

• Tilskudd 40% og skogfond = kr.74,- =20%
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Perspektiv

• 150 tre/daa

• 0,001 m3 – 10l/tre/år

• 0,15mm økt årringbredde/år

• =1,5 m3

• =3cm økt D1,3

• Færre trær pr. daa – økt verditilvekst

• Kr.600- 900 kr/daa
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Petter Nilsen (NIBIO)Litteraturstudie

«Grunnlaget for forskningens anbefalinger er 

bygd på mer enn 50 års forsøksvirksomhet 

med gjødsling i Norge, i tillegg til enda lengre 

og større innsats i for eksempel  Finland og 

Sverige. Ved moderate mengder gjødsel, opp 

til 150kg N pr.ha, gitt en eller to ganger før 

avvirkning, fremstår gjødsling av eldre gran-

og furuskog fremdeles som den mest 

rentable investering som kan foretas innen 

skogbrukets primærproduksjon.» 
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Miljøeffekt

• Binder  ca 1,5t co2/da

• Co2 regnskap på produksjon og 
spredning er ca 16:1 (yara)

• Kan føre  til økt nitrogen-
avrenning

• Forandrer lokalfloraen i 
efektperioden

• Reduserer mykorrhza soppen i 
efektperioden.

• Bundet ca 20 000t.Co2         
siste 2 år. Tilsvarer 215 000 000 
kjørte km.
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Strenge miljøkrav

• Buffersone mot vann og bekker.

• Kun bestemte vegetasjonstyper.

• Biologisk viktige områder.

• Tracklogg som dokumentasjon 

før utbetaling av tilskudd.
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Utført Gjødsling

• Før tilskudd ca 1000daa/år

• 2016 3 067daa.

• 2017 10 009daa.

• Produktivt skogareal i Buskerud 

ca 5 500 000 daa.

• Vi har gjødslet ca 0,23% av 

skogarealet i Buskerud.
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Hvem gjødsler?
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Er dette et bilde av dagens skogeier?



Skogeiers valg
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Potensiale fremover

• All hogstklasser IV og V som skal avvirkes (på egnede vegetasjonstyper)         

om 8-10 år bør vurderes

• Tynnet furu 8-12 år før avvirkning

• M174-2014 anslår et årlig areal på 70 000 -130 000 daa.
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Oppsummering

• Tiltaket er lønnsomt for alle involverte

• Stor miljøgevinst

• Stort potensiale
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Takk for oppmerksomheten


