
MEGARDEN 
PLANTESKOLE



Plantesalg

1991 3,4 mill planter
2006 270000   planter
2014 727515   planter
2015 690220  planter
2016 867425   planter
2017 860150   planter
2018 988410   planter
2019          750970  planter



PLANTESALG 2018 – 2019

Møre og Romsdal  2018 988410 planter

Møre og Romsdal  2019 750790 planter



2020 ?
Plantebeholdning våren 2020 :

Gran og furuplanter  ca 400000 stk

Og alt er solgt, det er for lite planter
over hele landet. 

Må kansje satse på en del høstplanting i år      



Provienser i Møre og Romsdal.

Skogfrøverket anbefaler å bruke mest mulig foredlet frø 
fra frøplantasjer. Da det andre frøet er gammelt og har 
dårlig spireevne.

Blir nå anbefalt å bruke Undesløs og Sanderud/Huse.
Sanderud kan brukes der vi tidligere brukte B-proviens i 
høydelag 1 – 3.
Undesløs brukes også i høydelag 1 -3.
Kan også levere voksbehandlet planter om dette ønskes av 
kunden.



Fremtiden for Megarden Planteskole

Har inngått ny avtale med Allskog om levering av 
planter fra høsten 2020 og i 5 år fremover.
Allskog vil at Megarden skal levere planter og 
transportere plantene ut til plantefelt.

4 norske planteskoler har inngått et samarbeid om 
produksjon og levering av planter. Dette er 
Skogplanter Midt-Norge as, Alstahaug planteskole, 
Norgesplanter as og Megarden Planteskole.
Dette gjør at Megarden heretter får plantene 
produsert av en av disse samarbeidspartneren



Silisium

Et samarbeid mellom Skogplanter Øst Norge og Norsk 
Hydro.

Tilsette silisium i torva ved såing.

Barken blir mere mostandsdyktig mot billegnag.

Bedre kjemisk forsvar mot insektangrep.



Beskyttelse mot snutebiller

Disse vil ha et forsøk på forskjellig beskyttelser:

Glommen-Mjøsen, Allskog og Nibio

Imprid-Skog      kjemisk
Voks
Conniflex     voks og sand
Woodcoat    latex og sand



Rapport Skoleskogdager 2019

Det har i 2019  vært gjennomført 
16, skoleskogdager. Det er  
instruktør i aktiv skogbruk Jostein 
Dalen og som har stått for opplegg 
og regi på disse skoleskogdagene .
Håkon Eliassen har arrangert 5 av 
disse skoleskogdagene



Tema for disse dagene har 
vært :

Karbonkretsløpet.
Planting
Treslag og plantekjennskap.
Bruk av tre.
Treets vekst –
aldersbestemmelse.
Høgdemåling.
Fuglesong.
Seljefløyte.
Fri leik.



Dyregoddagene 2013



Skogtilhengeren



Skogtilhengeren








