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Forord 
Rapporten er utarbeidd av Faun Naturforvaltning AS. Vi overtok prosjektlederfunksjonen fra 
AT-Skog ved årsskiftet 2007/ 08 og har bare vært med i avslutningsfasen av prosjektet. 
 
Peter Köller ved AT-Skog har hatt vært prosjektleder gjennom det meste av prosjektperioden, 
frem til sommeren 2007. Hans Jørgen Aase og Jon Olav Brunvatne har bidratt til denne 
rapporten. Vi takker for et godt samarbeid. 
 
 
 
 Fyresdal 24.10.2008       

  
 Lars Erik Gangsei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsidefoto:  Foto: Hans Jørgen Aase 
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Sammendrag 
Sommeren 2005 ble det etablert et forsøksfelt for utplanting av salix under ei kraftlinje på 
Bolkesjø i Notodden kommune.  
 
Hovedmålsetningen med forsøket var å undersøke om salix-planting på ”skogsmark” under 
kraftlinjer er et egna virkemiddel for: 

a) å produsere hjorteviltbeite av høy kvalitet i betydelige mengder. 
b) å spare kostnader ved rydding av kraftlinjer ved at der skapes et permanent 

”busksjikt” av salix som hindrer vekst av annen uønsket vegetasjon. 
 
Det ble benyttet planter av artene gråselje (Salix cinerea), ørevier (Salix auritia), svartvier 
(Salix myrsinifolia) og grønnvier (Salix phylicitolia). Plantene, pluggplanter og vedstiklinger 
ble levert av Telemark Skogplanter AS (tidligere Telemark Skogplanteskule). Stiklingene ble 
høstet ved morplantasje på Eliteplantestasjonen i Sauherad. 
 
Det ble lagt opp til faktorielle feltforsøk med tre gjentak. Feltene M1 og M2 var delt i 
henholdsvis 6 og 12 blokker. I disse ble effekt av salix-art og planteart (plugg eller stikling) 
kontrollert. Felta T1, T2 og T3 ble delt i 6 blokker hver. Her ble effekten av planteart og 
gjødsling kontrollert. Øvrige forsøk er å betrakte som demonstrasjonsforsøk. 
 
Man ønsket å finne ut om der var forskjell på tilslagsprosent og produksjonsevne sett i 
forhold til art og plantetypene (plugg eller stikling) og hvilken virkning gjødsling hadde på 
plantene. 
 
I oktober 2005 og i 2006 ble det gjennomført registreringer på feltene. Følgende 
registreringer ble gjort: -Tilslagsprosent, -Gjennomsnittlig skuddlengde, -Gjennomsnittlig 
antall skudd per plante, -Gjennomsnittlig total skuddlengde per plante, -Beiteprosent. 
Oppsettet og registreringene gir grunnlag for å teste flere hypoteser. Toveis variansanalyse 
ble benyttet.  
 
19.06.2006 ble det foretatt et forsøk med utsetting av pluggplanter (M60) i hhv. sprøytet 
(Roundup) og usprøytet felt.  
 
Tilslagsprosenten registrert i 2006 er selvsagt den viktigste. Forskjellene man fant var ikke 
signifikante ved registreringen våren 2006. Ett unntak er at de ulike artene våren 2006 hadde 
ulik tilslagsprosent på M-området. Man såg indikasjoner på at ørevier har lavere 
tilslagsprosent enn de andre artene. Våren 2006 hadde om lag 50 % av plantene overlevd. 
 
Gjennomsnittlig skuddlengde målt høsten 2005 viste seg å være signifikant forskjellig på de 
områdene som var gjødsla i forhold til de som ikke var gjødsla (heldigvis!). I gjennomsnitt 
var skudda 17 cm lange på gjødsla og 12 cm lange på ikke gjødsla planter.  
 
Antall skudd og total skuddlengde ble bare målt på M-feltene høsten 2005. Toveis 
variansanalyse viste signifikant forskjell på antall skudd i forhold til plantetype. Ingen andre 
effekter gav signifikante forskjeller. I gjennomsnitt er der 2,4 skudd per stikling og 1,7 skudd 
per pluggplante.  
 
Toveis variansanalyse viste signifikant forskjell på total skuddlengde i forhold til plantetype 
(pluggplante eller stikling). Forskjellen mellom plantetype skyldes i hovedsak at der er flere 
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skudd på stiklingene, jamfør forrige avsnitt. Gjennomsnittlig total skuddlengde for stiklinger 
var på 76 cm mot 55 cm for pluggplanter.  
 
Ved inspeksjonen i 2008 var det et klart inntrykk at plantenes vitalitet og produksjon i første 
rekke var avhengig av markas produksjonsevne/ bonitet. Både pluggplanter og stiklinger 
viste god overlevelse fra de fattigste markslag til det beste markslaga. Imidlertid var det bare 
på de aller beste markslaga, blant annet på jord fra gammel innmark at salix-plantene hadde 
en vitalitet som tilsa at plantene bidro med fôrproduksjon av betydning.  
 
Man fant ingen signifikante forskjeller mellom arter eller behandlinger/ plantetyper med 
hensyn til sjansen for at ei plante ble beitet. Andelen beita planter i 2006 var lav (<20 %). 
 
Selv om det ikke ble tallfestet tilslagsprosent på sprøyta kontra ikke sprøytede felt festet det 
seg et klart inntrykk av at tilslagsprosenten og dominansen av salix-arter var vesentlig bedre 
på de sprøytede feltene ved inspeksjon i 2008. Forskjellen var særlig stor på et areal hvor det 
var plantet gråselje på jord fra innmark (høy bonitet). Her var der svært mye konkurrerende 
vegetasjon, gress og urter. Observasjonen stemmer bra med kunnskap fra konvensjonelt 
skogbruk, der sprøyting er aktuelt på høye boniteter med mye konkurrerende vegetasjon. 
 
Konklusjonen på forsøket ble følgende:  
”Det ser ikke ut til å være noe problem å etablere salix-vegetasjon; rundt 50 % av plantene 
overlever.  
 
Selv om plantene overlever ser det ut til å være langt frem før salix-arter overtar som den 
dominerende vegetasjonen og blir til et ”teppe av fôr” på 1-2 meters høyde under kraftgata 
slik man hadde håpt.  
 
Per 2008, dvs. 3 år etter planting, hadde ikke behovet for rydding av kraftgata på Bolkesjø 
blitt redusert som følge av at der var planta salix.  
 
Inntrykket under befaringa i 2008 var at salixen ikke har utviklet seg til et dominerende 
”teppe” under kraftgata på den vanlige skogsmarka. I og med at der er god tilslagsprosent 
er imidlertid dette et forhold som kan endre seg i løpet av en 5-20 års periode.  
 
Vedstiklingene ser ut til å være like gode som pluggplantene. Der er ikke store forskjeller 
mellom de ulike artene, selv om ørevier viser antydning til noe lavere tilslagsprosent 
sammenlignet med de andre artene. For praktisk planting vil derfor trolig høsting og 
planting av vedstiklinger av stedegent materiale være en brukbar løsning. Høsting fra 
morplantasjer, hvor dette er tilgjengelig er svært effektivt. 
 
Sprøyting såg ut til å gi en positiv effekt for tilslagsprosenten, særlig på de gode bonitetene.  
 
Dersom man skal gå videre med undersøkelser bør det i større grad legges opp til forsøk der 
man kan kontrollere produksjon av kvist på salix opp mot bonitet/ markslag. 
 
Dersom man skal så rogn, ser ”rognebærgrøt” i markberedningsflekker ut til å være en enkel 
og svært bra metode. Behovet for å så rogn i Telemark vurderes til å være lite siden rogn 
finnes i de fleste områder og med høye tettheter. 
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Hovedkonklusjonen er at planting av salix som viltstelltiltak bare ser ut til å være aktuelt på 
svært høye skogsboniteter, evt. gammel innmark og at man med fordel kan sprøyte samtidig 
med planting. Selv under slike forhold vil effekten være usikker. Storstilt utplanting av salix 
under kraftledninger i Telemark blir ikke vurdert å være et effektivt tiltak verken for å 
produsere viltbeite eller for å lette arbeidet med linjerydding.” 
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Bakgrunn 
Prosjekt Viltbeite 
Kondisjonen til elgbestanden i områdene sør og vest for Mjøsa har vist en fallende tendens 
gjennom 1990-tallet og inn på 2000-tallet. Den mest sannsynlige årsaken er redusert tilgang 
på kvalitetsbeite (Solberg m.fl., 2006). Man har forsøkt å løse utfordringen ved hjelp av sterk 
reduksjonsavskyting, men resultatene har latt vente på seg. Siden jakt, særlig elgjakt, er en 
potensielt stor inntektskilde for skogeiere og at etterspørselen blant jegere er stor (Henriksen 
& Storaas, 1999) ønsker man gjennom ”Prosjekt Viltbeite” å se på mulighetene for å aktivt 
øke produksjonen av høykvalitets elgbeite. 
 
For ytterligere informasjon om ”Prosjekt Viltbeite” vises det til: 

• Prosjektplan ” Prosjekt Viltbeite” (Köller, 2004) 
• Årsrapport ”Prosjekt Viltbeite” fra 2004 (Köller, 2004)  
• Årsrapport ”Prosjekt Viltbeite” fra 2005-06 (Köller 2006) 
• Sluttrapport ”Prosjekt Viltbeite” 2008 (Gangsei, 2008).  
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Salixforsøk på Bolkesjø 
Bakgrunn for forsøket: 
3 av delmålsetningene i ”Prosjekt Viltbeite”, jamfør prosjektplanen, lyder som følger: 

• Gi kunnskap om etablering av viltåkre og bestand/holt av vier /rogn på ulike 
marktyper og lokalklima.  

• Gi kunnskap om oppformering og anlegg av aktuelle arter til viltbeite 
• Gi kunnskap og erfaring i treslagsskifte til høyt prioriterte beitearter på areal som ikke 

kan nyttes til skogproduksjon. 
 
For å nå disse delmålene, ble det opprettet et forsøksfelt på Bolkesjø i Notodden kommune. 
Denne rapporten omhandler metodikk, resultat og diskusjon/ konklusjon fra forsøkene som 
ble gjennomført. Hesjadalen (1999) peker på at denne typen forsøk er nødvendige for å øke 
kunnskapsbehovet. Tilsvarende forsøk blir og gjennomført for hjort på Vestlandet, jamfør 
Røyrvik (2008). 
 
Salix 
I det følgende benytter vi betegnelsen ”salix”. ”Salix” er en planteslekt som inneholder vier-
arter og selje. Der finnes rundt 30 viltvoksende vier-arter i Norge 
(http://no.wikipedia.org/wiki/Salix). Mange av artene hybridiserer (krysser seg) med 
hverandre. Salix-artene er kjent for å ha høy beitekvalitet for hjortedyr, høy smakelighet og 
høy næringsverdi. I tillegg ser de ut til å tåle beiting relativt bra uten at vitaliteten skades 
(Morgan, 1991). For mer om salix-arter, utvelgelse av arter og dyrking av stiklinger og 
pluggplanter vises til Sluttrapport ”Prosjekt Viltbeite”, 2008 (Gangsei, 2008). 
 
Mål for forsøket 
Hovedmålsetningen med forsøket var å undersøke om salix-planting på ”skogsmark” under 
kraftlinjer er et egna virkemiddel for: 

• å produsere hjorteviltbeite av høy kvalitet i betydelige mengder. 
• å spare kostnader ved rydding av kraftlinjer ved at der skapes et permanent 

”busksjikt” av salix som hindrer vekst av annen uønsket vegetasjon. 
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Materiale og metode 

Områdebeskrivelse 
Forsøksfeltet ligger på Bolkesjø i Notodden. I all hovedsak ble forsøksfelta plassert under 
kraftlinja mellom Kvildal og Flesaker. I hovedsak er området flatt, men der er små søkk og 
rygger som gir en kombinasjon av fuktig og tørrere mark i de ulike blokkene.  
 
Kraftlinja består av to linjer av ulik årgang. Linja ble sist ryddet i 2003. Deretter ble området 
med forsøksfelt markberedt med gravemaskin. Området ligger på skogsmark. Bestanda som 
grenser inn mot forsøksfelta har bonitet mellom 11 og 17 etter H 40 systemet. Boniteten 
varierer relativt mye over små areal. Deler av området har innslag av fuktigere mark. Under 
kraftlinja var det fra før veletablert vegetasjon. Vegetasjonen var dominert av furu, gran, 
bjørk, osp og or i busksjiktet.  

Salix-forsøk 

Klargjøring av stiklinger og pluggplanter 
For valg arter og metodikk for klargjøring av stiklinger og pluggplanter vises det til 
Årsrapport ”Prosjekt Viltbeite” 2004 (Köller, 2004) og Sluttrapport ”Prosjekt Viltbeite” 2008 
(Gangsei, 2008). Man finner også god informasjon i ”Mera mat åt älgen” (Morgan)  
 
Pluggplantene og vedstiklingene ble levert av Telemark Skogplanter AS (tidligere Telemark 
Skogplanteskule). Stiklingene ble høstet ved morplantasje på Eliteplantestasjonen i Sauherad. 
Det ble produsert planter av artene gråselje (Salix cinerea), ørevier (Salix auritia), svartvier 
(Salix myrsinifolia) og grønnvier (Salix phylicitolia).  

Inndeling av blokkene 
Det ble lagt opp til faktorielle feltforsøk med tre gjentak. Feltene M1 og M2 var delt i 
henholdsvis 6 og 12 blokker. I disse ble effekt av salix-art og planteart (plugg eller stikling) 
kontrollert. Felta T1, T2 og T3 ble delt i 6 blokker hver. Her ble effekten av planteart og 
gjødsling kontrollert. Øvrige forsøk er å betrakte som demonstrasjonsforsøk. Det vises til 
figur 1 for en oversikt over blokkene.  
 
Feltene ble merket opp og plantene satt ut våren/ sommeren 2005. Oppmerking og planting 
ble gjort av Peter Köller, Jon Olav Brunvatne, Vegar Hvamb og Hans Jørgen Aase.  
 
I M-feltene ønsket man å finne ut om der var forskjell på tilslagsprosent og produksjonsevne 
sett i forhold til art og plantetypene (plugg eller stikling). I T-feltene ble det bare benyttet 
pluggplanter, men her ble halvparten av blokkene gjødslet med vanlig fullgjødsel (NKP 18 – 
3 -15) og den andre halvparten ikke gjødslet.  
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Figur 1: Skisse over felt og blokker på Bolkesjø.  
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Tabell 1: Oversikt over antall planter i de ulike felt/blokker. Fordelt på arter og på 
plantetype (felt M), ”P” = pluggplante, ”S” = stikling, eller behandling (felt T), ”G” = 
gjødslet, ”IG” = ikke gjødslet, ”M” = markberedt og ”IM” = ikke markberedt.  

P S P S P S
1 25
2 25
3 25
4 25
5 25
6 25

1 25
2 25
3 25
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10

G IG G IG G IG
1 25
2 25
3 25
4 25
5 25
6 25

M IM M IM M IM
T4 og T5 1 25 25 63 63

Svartvier
Felt Blokk Gråselje Ørevier

Blokk Gråselje Ørevier Svartvier

M1 og M2

M3

M4

T1, T2 og T3

Felt

Gråselje Ørevier Grønnvier
Felt Blokk

 
*Vedstiklingene i feltet M4 var ekstra store.  
*I M5 ble det breisådd rognebær våren 2006 som hadde ligget i dypfryser etter høsting 
høsten 2005 i Sauherad.  
*T6 er ei gruppe med toppkappa og gjødsla furu.  
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Registreringer 
I oktober 2005 ble det gjennomført registreringer på feltene. Registreringene ble gjort av 
Peter Köller og Jon Olav Brunvatne. Følgende data ble innhentet på de enkelte blokkene: 

• Antall planter i live. 
På M-feltene ble det for den enkelte planta registrert: 

o Antall skudd. 
o Sum skuddlengde. 
o Lengde på lengste skudd. 

På T-feltene registrerte man gjennomsnittlig skuddlengde direkte for den enkelte 
plante. 

 
Våren 2006 ble det gjennomført nye registreringer av Peter Köller og Jon Olav Brunvatne. 
Følgende registreringer ble gjort: 

• Antall planter i live 
For den enkelte planta ble det registrert: 

o Om planta var beita/ ikke beita. 
o Etableringsstatus, delt i 3 grader; ”dårlig”, ”usikker” eller ”god”. 

 
20.06.2008 gjorde Jon Olav Brunvatne, Hans Jørgen Aase, Tommy Granlien Lars Erik 
Gangsei ei befaring på heile området på Bolkesjø. Feltene ble inspisert, men det ble ikke 
samlet inn data. Samme type befaring ble gjennomført sommeren 2007 i regi av Jon Olav 
Brunvatne og Hans Jørgen Aase. 

Utregninger og statistikk 
Registreringer oktober 2005 
Ut frå registreringene gjennomført oktober 2005 regna vi ut for de enkelte kombinasjonene: 

• Tilslagsprosent = 100 % *Antall planter registrert i live/ Antall planta planter. 
• Gjennomsnittlig skuddlengde. 
• Gjennomsnittlig antall skudd per plante (bare for M-feltene). 
• Gjennomsnittlig total skuddlengde per plante = Gjennomsnittlig skuddlengde * 

gjennomsnittlig antall skudd per plante (bare for M-feltene). 
 
Registreringer våren 2006 
Ut frå registreringene gjennomført våren 2006 regna vi ut for de enkelte kombinasjonene: 

• Tilslagsprosent (se over) 
• Beiteprosent = 100 % *Antall planter registrert beita/ Antall planter registrert i live. 
• Etableringsstatusen gav lite informasjon og data er ikke gått videre med. 

 
 

13 
Faun Naturforvaltning AS 



Oppsettet, dvs. faktorielt feltforsøk med 3 gjentak (M1-M2 og T1, T2, T3), og registreringene 
som ble gjort, gir grunnlag for å teste flere hypoteser. Toveis variansanalyse ble benyttet. 
Hypotesene har da følgende oppsett: 
 
 H0: Effekt er uavhengig av art og plantetype (M-feltene)/ gjødsling (T-feltene) 
 Mot: 
 H1: Effekt er uavhengig av art og plantetype (M-feltene)/ gjødsling (T-feltene) 
 
De ulike ”effektene” som vi tester er: 

• Tilslagsprosent (både M- og T-felt, både 2005 og 06) 
• Gjennomsnittlig skuddlengde (både M- og T-felt, både 2005 og 06) 
• Total skuddlengde (bare M-felt 2005) 
• Antall skudd per plante (bare M-felt 2005) 
• Beiteprosent (både M- og T-felt 2006) 

 
Resultatene fra hypotesetestene kan ses på som svar til følgende spørsmål: 

• Er det forskjell mellom arter? 
• Er det forskjell på stiklinger og pluggplanter (M-feltene)? 
• Er det effekter av å gjødsle (T-feltene)? 
• Eventuelle samspilleffekter mellom nevnte faktorer? 

14 
Faun Naturforvaltning AS 



Sprøyteforsøk 
19.06.2006 ble det foretatt et forsøk med utsetting av pluggplanter (M60) i hhv. sprøytet 
(Roundup) og usprøytet felt. Figur 2 viser ei skisse av forsøksfeltene. Det ble satt ut ca. 1500 
planter totalt, i all hovedsak gråselje. Der var stor forskjell på markslaga i de ulike feltene.  
 
20.06.2008 gjorde Jon Olav Brunvatne, Hans Jørgen Aase, Tommy Granlien Lars Erik 
Gangsei ei befaring på heile området på Bolkesjø. Feltene ble inspisert, men det ble ikke 
samlet inn data.  
 

s K

s
K

K
K

s 
ss 

K

 
Figur 2: Skisse over felt som ble sprøytet (S) og kontrollfelt (K) på Bolkesjø.  

Toppkapping og gjødsling av furu 
På felt T6 (jamfør figur 1) var der ei gruppe med toppkappa og gjødsla (fullgjødsel, NKP 21 
– 4 -10) furu, gjennomført våren 2005. I regi av ”Prosjekt Viltbeite” er der også gjort forsøk 
med toppkapping og gjødsling i 2 andre områder under kraftlinjer.  
 
T6 ble inspisert 20.06.2008. Feltet under linja til Skagerrak Energi er inspisert av Hans 
Jørgen Aase høsten 2007. 
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Såing av rognebær 
Det vises til årsrapporten fra 2006 for informasjon om arbeid med innhøsting og behandling 
av rognebær. Høsten 2005 ble der sådd rognebær, samt lagt ut noen kontrollflater på 
forsøksfeltet på Bolkesjø. Der ble lagt ut i alt 12 felt. Hvert felt ble delt i 3 * 3 ruter som ble 
markberedt.  
 
I 4 av feltene ble det spredt ca. 2 dl. ”rognebærgrøt” per felt. ”Grøten” ble laget ved at 
bærene ble blandet med vann, og kjørt i ”food prosessor” med blandeaggregat som ikke 
kuttet frøene. Frø og fruktkjøtt ble separert i løsningen.  
 
I 4 andre felt ble det spredt 10 rognebærfrø per markberedningsflekk. Disse frøene var vasket 
ut og tørket. 
 
De 4 siste feltene ble brukt som kontroll.  
 
Det ble også plantet noen større rognetrær som var tenkt beskyttet for at de skulle virke som 
”frøtrær”.  
 
Tabell 2: UTM-koordinat for planta ”frøtrær” av rogn (P1-P4) og for flekker med såing 
av rogn.  
Rute: Behandling Koordinater: 
P1 Frøtre 32v511804 6622534 
P2 Frøtre 32v511806 6622546 
P3 Frøtre 32v511804 6622542 
P4 Frøtre 32v511799 6622533 
S1 Grøt 32v511790 6622549 
S2 Kontroll 32v511782 6622550 
S3 Kontroll 32v511781 6622522 
S4 Frø 32v511789 6622521 
S5 Frø 32v511799 6622515 
S6 Kontroll 32v511817 6622518 
S7 Frø 32v511802 6622501 
S8 Grøt 32v511832 6622502 
S9 Grøt 32v511778 6622497 
S10 Kontroll 32v511768 6622486 
S11 Frø 32v511782 6622502 
S12 Grøt 32v511775 6622526 
 
Våren 2006 ble det talt opp antall markberedte flekker med spiring av rogn per felt.  
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Forsøk med gjødsling og tilbakeskjæring av vier 
Det vises til årsrapporten fra 2004 og tabellene under (tabell 3 og 4) for de tiltak som er gjort 
med hensyn til gjødsling og tilbakeskjæring av vier. Ut over dette er der ikke gjennomført 
ytterligere registreringer.  
 
Tabell 3: Oversikt over behandlingsform for tilbakeskjært vier på Bolkesjø. 
 Gjødslet Ikke gjødslet 
Tilbakeskjært B1/B5 B3/B7 
Urørt B2/B6 B4/B8 
 
Tabell 4: UTM-koordinat for de tilbakeskjært vierne på Bolkesjø 
Rute: Koordinater: 
B1 32v511662 6622612 
B2 32v511687 6622616 
B3 32v5116976622595 
B4 32v511673 6622591 
B5 32v511671 6622596 
B6 32v511669 6622598 
B7 32v511662 6622612 
B8 32v511656 662616 
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Resultat 

Salix-forsøk 
Tabell 5: Gjennomsnittsverdier for tilslagsprosent, total skuddlengde per plante, antall 
skudd per plante og enkeltskuddslengde fordelt på de 12 kombinasjonene av arter, 
plantetyper og behandlinger. Tabellene fordelt på M- og T-felt og år for registrering 
(2005 og 06). p-verdier fra toveis variansanalyse. Signifikante utslag (5 % nivå) markert 
med rødt. 

Art Plantetype
Samspill-
effekter Felteffekter

Antall 
blokker

Tilslags-
prosent 

(%)

Beite-
prosent 

(%)

Total 
skuddlengde 

(cm)
Antall 
skudd

Enkeltskudd-
lengde (cm)

Gråselje Stikling 3 67 97 2,6 38
Gråselje Plugg 3 79 47 1,7 27
Ørevier Stikling 3 55 70 2,2 31
Ørevier Plugg 3 73 53 2,0 27

Grønnvier Stikling 3 79 63 2,4 26
Grønnvier Plugg 3 71 65 1,7 37

Tilslagsprosent 0,148
Total skuddlengde 0,351 0,367
Antall skudd 0,879 0,231 0,238
Gjennomsnittlig skuddlengde 0,625 0,763 0,069 0,318

Art Plantetype
Samspill-
effekter Felteffekter

Antall 
blokker

Tilslags-
prosent 

(%)

Beite-
prosent 

(%)

Total 
skuddlengde 

(cm)
Antall 
skudd

Enkeltskudd-
lengde (cm)

Gråselje Gjødsla 3 56 18
Gråselje Ikke Gjødsla 3 79 13
Ørevier Gjødsla 3 51 18
Ørevier Ikke Gjødsla 3 61 11

Svartvier Gjødsla 3 75 16
Svartvier Ikke Gjødsla 3 77 12

Tilslagsprosent
Gjennomsnittlig skuddlengde 0,773 0,744

Art Plantetype
Samspill-
effekter Felteffekt

Antall 
blokker

Tilslags-
prosent 

(%)

Beite-
prosent 

(%)

Total 
skuddlengde 

(cm)
Antall 
skudd

Enkeltskudd-
lengde (cm)

Gråselje stikling 2 80 23
Gråselje plugg 2 86 26
Ørevier stikling 2 44 5
Ørevier plugg 2 50 0

Grønnvier stikling 2 64 34
Grønnvier plugg 2 66 15

Tilslagsprosent 0,587 0,973 0,49
Beiteprosent 0,238 0,634 0,759 0,31

Art Behandling
Samspill-
effekter Felteffekt

Antall 
blokker

Tilslags-
prosent 

(%)

Beite-
prosent 

(%)

Total 
skuddlengde 

(cm)
Antall 
skudd

Enkeltskudd-
lengde (cm)

Gråselje Gjødsla 3 59 9
Gråselje Ikke Gjødsla 3 65 16
Ørevier Gjødsla 3 51 11
Ørevier Ikke Gjødsla 3 55 7

Svartvier Gjødsla 3 52 10
Svartvier Ikke Gjødsla 3 67 10

Tilslagsprosent 0,249 0,083 0,602 0,885
Beiteprosent 0,815 0,649 0,48 0,177

M-Felt 2005

p-verdier Gjennomsnitt per plante

T-Felt 2005

p-verdier Gjennomsnitt per plante

M-Felt 2006

p-verdier Gjennomsnitt Gjennomsnitt per plante

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

T-Felt 2006

p-verdier Gjennomsnittstall Gjennomsnitt per plante

 

0,033 0,029 0,011
0,019 0,036
0,001

0,001 0,002 0,046 0,045
0,009 0,018

0,039
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Tilslagsprosent  
Ved å benytte toveis variansanalyse fikk man signifikante forskjeller både for ”art”, 
”plantetype” og ”samspilleffekter” på M-området i 2005. I 2006 fikk man bare signifikant 
forskjell for ”art” på M-området. For T-området sin del fikk man signifikante forskjeller både 
for ”art”, ”plantetype” og ”samspilleffekter” i 2005. I 2006 registrerte man ingen signifikante 
forskjeller. Der ser ikke ut til å ha vært store forskjeller mellom feltene, bortsett fra i 2005 da 
der var en signifikant felteffekt mellom T-feltene.  
 
Tilslagsprosenten registrert i 2006 er selvsagt den viktigste. De mange signifikante 
forskjellene i 2005 skyldes i hovedsak at pluggplanter hadde bedre tilslag enn stiklinger (M-
felta) og at tilslaget på de ikke- gjødsla feltene ser ut til å være høyere enn på de gjødsla 
feltene (T-felta), jamfør figur 3. Fra høsten 2005 til våren 2006 indikerer resultata (jamfør 
figur 3) at en større del av pluggplantene enn stiklingene gikk ut. Det ser også ut til at en 
høyere andel av plantene på de ”ikke gjødsla feltene” gikk ut sammenlignet med plantene på 
de gjødsla feltene. Følgen av dette er at de forskjellene som syntes å gjøre seg gjeldende med 
hensyn til tilslagsprosent høsten 2005 er langt mindre markerte og ikke signifikante ved 
registreringen våren 2006. Ett unntak er at de ulike artene også våren 2006 hadde ulik 
tilslagsprosent på M-området.  
 
Figur 3 indikerer at ørevier har lavere tilslagsprosent sammenlignet med de andre artene. Selv 
om forskjellen i 2006 bare er signifikant på M-området ser man at den samme tendensen gjør 
seg gjeldende på T-området. Det ser derfor ut som om ørevier er noe vanskeligere enn de 
andre artene å få til å etablere seg. 
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Figur 3: Tilslagsprosent for M-feltene (øvre delfigurer) og T-feltene (nedre delfigurer) 
fordelt på registreringene i oktober 2005 (venstre delfigurer) og våren 2006 (høyre 
delfigurer). Fordelt på artene gråselje, ørevier og grønnvier/ svartvier. Stiklinger/ gjødsla 
felt med svarte søyler og pluggplanter/ ikke gjødsla felt med hvite søyler. 
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Produksjon av fôr, antall skudd, gjennomsnittlig- og total skuddlengde  
Gjennomsnittlig skuddlengde målt høsten 2005 viste seg å være signifikant forskjellig på de 
områdene som var gjødsla i forhold til de som ikke var gjødsla (heldigvis!). I gjennomsnitt 
var skudda 17 cm lange på gjødsla og 12 cm lange på ikke gjødsla planter. Der ser ut til å 
være en felteffekt, noe som er naturlig siden de ulike felta står på ulike markslag. Der er 
ingen signifikante kombinasjonseffekter eller effekter av art, noe som indikerer at de ulike 
artenes skuddproduksjon reagerer relativt likt med hensyn til gjødsling.  
 
På M-området fant man ingen signifikante forskjeller mellom arter eller plantetyper eller 
kombinasjoner av disse med hensyn til gjennomsnittlig skuddlengde. 
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Figur 4: Gjennomsnittlig skuddlengde i 2005 på M-feltene (venstre delfigur) og T-feltene 
(høyre delfigur). Fordelt på artene gråselje, ørevier og grønnvier/ svartvier. Stiklinger/ 
gjødsla med svarte søyler og pluggplanter/ ikke gjødsla med hvite søyler. 
 
Antall skudd og total skuddlengde ble bare målt på M-feltene høsten 2005. Toveis 
variansanalyse viste signifikant forskjell på antall skudd i forhold til plantetype. Ingen andre 
effekter gav signifikante forskjeller. Antall skudd på stiklingene er signifikant høyere enn for 
pluggplantene (p-verdi = 0,001). I gjennomsnitt er der 2,4 skudd per stikling og 1,7 skudd per 
pluggplante.  
 
Toveis variansanalyse viste signifikant forskjell på total skuddlengde i forhold til plantetype. 
I tillegg gav kombinasjonen av plantetype og art signifikant forskjell. Ingen andre effekter 
gav signifikante forskjeller. Forskjellen mellom plantetype skyldes i hovedsak at der er flere 
skudd på stiklingene, jamfør forrige avsnitt. For grønnvier oppveies effekten ved at 
gjennomsnittsskuddet på pluggplantene er betydelig lengre.  
 
Man finner også at stiklinger hadde ei signifikant lenger total skuddlengde enn pluggplanter 
ved enveis variansanalyse (p = 0,037). Gjennomsnittlig total skuddlengde for stiklinger var 
på 76 cm mot 55 cm for pluggplanter.  
 
Ved inspeksjonen 20.06.2008 var det et klart inntrykk at plantenes vitalitet og produksjon i 
første rekke var avhengig av markas produksjonsevne/ bonitet. Både pluggplanter og 
stiklinger viste god overlevelse fra de fattigste markslag (jamfør kapittel om stiklingeplanting 
på myr ved Åse i Sluttrapport ”Prosjekt Viltbeite” 2008 (Gangsei, 2008)) til det beste 
markslaga. Imidlertid var det bare på de aller beste markslaga, blant annet på jord fra gammel 
innmark at salix-plantene hadde en vitalitet som tilsa at plantene bidro med fôrproduksjon av 
betydning.  
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Figur 5: Gjennomsnittlig antall skudd (venstre delfigur) og total skuddlengde (høyre 
delfigur) i 2005 på M-feltene. Fordelt på artene gråselje, ørevier og grønnvier. Stiklinger 
med svarte søyler og pluggplanter med hvite søyler. 

Beiteuttak 
Man fant ingen signifikante forskjeller mellom arter eller behandlinger/ plantetyper med 
hensyn til sjansen for at ei plante ble beitet. På M-feltene ble det bare gjort registreringer på 
M2 (2 gjentak), noe som gjør at styrken i testen er lav. På figur 5 ser ørevier ut til å skille seg 
ut med lavere beitefrekvens.  
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Figur 6: Gjennomsnittlig beiteprosent (andel av plantene som var beitet) i 2006 på M-feltene 
(venstre delfigur) og T-feltene (høyre delfigur). Fordelt på artene gråselje, ørevier og 
grønnvier/ svartvier. Stiklinger/ gjødsla med svarte søyler og pluggplanter/ ikke gjødsla med 
hvite søyler. 

Sprøyting 
Selv om det ikke ble tallfestet tilslagsprosent på sprøyta kontra ikke sprøytede felt festet det 
seg et klart inntrykk av at tilslagsprosenten og dominansen av salix-arter var vesentlig bedre 
på de sprøytede feltene ved inspeksjon 20.06.2008. Forskjellen var særlig stor på et areal 
hvor det var plantet gråselje på jord fra innmark (høy bonitet). Her var der svært mye 
konkurrerende vegetasjon, gress og urter. Selv om resultatet ikke ble målt tallmessig stemmer 
observasjonen bra med kunnskap fra konvensjonelt skogbruk, der sprøyting er mest aktuelt 
på høye boniteter med mye konkurrerende vegetasjon. 
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Rognebærforsøk 
Tabell 6: Antall markberedningsflekker med rognespiring per felt (S1-S12) fordelt på 
”grøt-”, ”frø-” og ”kontroll-felt”, samt gjennomsnittlig antall markberedingsflekker 
med rognespiring per gruppe, og gjennomsnittlig %-del markberedningsflekker med 
spiring. 

Grøt Frø Kontroll
7 3 0
7 0 0
8 3 2
3 6 0

Gjennomsnitt 6,25 3 0,5
Gjennomsnittlig spiring (%) 69 33 6  
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Figur 7: Gjennomsnittlig andel markberedningsflekker (i %) med spiring av rogn i forhold til 
behandlingsform.  
 
Enveis variansanalyse gav signifikant forskjell på de tre behandlingsformene ”grøt-”, ”frø-” 
og ”kontroll” (F = 8.37, p<0.01). Som man ser av tabell 6 og figur 7, skiller ”grøt” seg ut som 
den beste metoden for å få spiring. Det er verdt å merke seg at dette er en enklere metode enn 
”frø-metoden”. Spiringsprosenten for ”grøt” var helt opp mot 70 %, dvs. at på 70 % av 
markberedingsflekkene hvor grøten ble spredt ble det registrert spiring av rogn året etterpå.  
 
Det er viktig å merke seg at dersom man skal få spiring av rognebærfrø må de stratifiseres, 
dvs. ligge ute en vinter. Det enkleste er derfor å så om høsten. Sår man om våren vil ikke 
frøene spire før neste vår. Effekten av markbereding vil da avta, samt at faren for at frøene 
skal spises av mus/ fugl i løpet av sommeren øker betraktelig.  
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Diskusjon 
Tilslagsprosent/ etablering av vier 
Vi vurderer registreringa av tilslagsprosenten som den viktigste faktoren som ble målt. 
Tilslagsprosenten i 2006 er selvsagt viktigere enn tilslagsprosenten i 2005. Til tross for at 
man ikke fant signifikante forskjeller i 2006 ser det samlet sett ut til at ørevier er noe mer 
krevende enn de andre artene. 
 
Ellers er det verdt å merke seg at for alle grupper/ kombinasjoner registrerte man 
gjennomsnittlige tilslagsprosenter på minst 50 % i 2006. Vi vurderer dette til å være en høy 
overlevelse, men man må ta i betraktning at området var markberedt. Konkurransen fra annen 
vegetasjon var dermed redusert og man må regne med lavere overlevelse dersom man 
planter/ setter ut stiklinger på tilsvarende boniteter uten markberedning i forkant.  
 
Med hensyn til valg av stiklinger eller plugg indikerer resultatene at den enkleste metoden, 
dvs. stiklinger, vil være mest naturlig å benytte. En tolkning av resultata er også at bruk av 
”stedegne stiklinger” fra viltvoksende salix trolig er et godt alternativ ved praktisk bruk til 
viltforvaltningstiltak. 

Fôrproduksjon 
Det gjennomgående trekket, både for forsøket med viltåker på Vesle Breistul, salix-planting i 
torvmyr på Pungerud (jamfør Sluttrapport 2008), samt salix-forsøket på Bolkesjø (denne 
rapport) er at fôrproduksjonen i stor grad er avhengig av marka sin produksjonsevne. Det 
nytter ikke å plante verken salix på skogsmark, eller ulike viltblandinger på innmark dersom 
man ikke har tilstrekkelig gode vekstforhold. På god mark er ugrasrenhold viktig da salix er 
konkurransesvak i etableringsfasen. Under befaringa i 2008 kom dette klart frem ved at salix-
vegetasjonen på ingen måte var dominerende i kraftgata, 3 år etter planting.  

Gjennomsnittlig skuddlengde 
Gjennomsnittlig skuddlengde kan brukes som et mål for fôrproduksjon. Så lenge man ikke 
kjenner til om skuddene er formlike og hvilken fôrverdi man har hos de ulike gruppene bør 
dette målet brukes med varsomhet. Når man bare fant forskjell med hensyn til gjødsling/ ikke 
gjødsling er dette helt som forventet. Dette stemmer også bra med innrykket man hadde ved 
Pungerud (jamfør Sluttrapport 2008) hvor salix-stiklinger ble plantet i torvmyr. Stiklingene 
overlevde, men produksjonen var nær null. Erfaringene fra forsøket med planting av salix 
bekrefter at (kvist-)produksjonen først og fremst er avhengig av markas bonitet. Gjødsling, 
som virket positivt på skuddlengda/ fôrproduksjonen, er selvsagt et bonitetsfremmende tiltak.  

Antall skudd og total skuddlengde 
Det er sannsynlig at stiklingene satte flere skudd siden de i utgangspunktet er lengre og har 
flere ”utgangspunkt” (knopper/ sovende knopper) for nye skudd. Det virker lite sannsynlig at 
planter formert fra stiklinger over tid skal ha en høyere skuddtetthet enn planter etablert ved 
pluggplanter. For på undersøke dette måtte men eventuelt gjøre nedklipping og måling av 
antall/ biomasse av veletablerte planter. Den totale skuddlengda målt i 2005 er også relativt 
uinteressant siden det er nylig etablerte planter og at forskjellene i total skuddlengde i 
hovedsak skyldes forskjeller i antall skudd.  
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Beiteprosent 
Beiteprosenten vil selvfølgelig være en avgjørende faktor. Man ønsker å sette ut planter som i 
stor grad blir beitet. Samtidig vil hardt beite, i alle fall i en tidlig fase etter planting, kunne 
redusere plantenes vitalitet og føre til økt avgang av planter. Når man ser på de relativt lave 
beiteuttakene som ble registrert i 2006 må man ta i betraktning at plantene var små og at 
større vegetasjon var dominerende. For andre arter, blant annet rogn, er det vist ved flere 
innhegningsforsøk (jamfør ”Sluttrapport 2008”) at vitaliteten til de enkelte plantene i stor 
grad påvirkes av beiting.  

Sprøyting 
Det klare inntrykket vi hadde av at sprøyting var viktig for etablering av salix (gråselje) på de 
beste bonitetene stemmer bra med erfaringer fra konvensjonelt skogbruk. 

Såing av rogn 
Såing av rogn ved hjelp av ”grøt” gav svært godt resultat i markberedningsflekker. Det ser 
imidlertid ikke ut til at utbredelsen av rogn er et stort problem i Telemark per dato, jamfør 
avsnittet om ”Innhegninger” i Sluttrapport fra Prosjekt Viltbeite (Gangsei 2008).  

Toppkapping og gjødsling av furu 
Forsøkene som ble gjort i regi av ”Prosjekt Viltbeite” med toppkapping gav skuffende 
resultat ved at plantene ikke reagerte med ”busking” og økt fôrproduksjonen slik vi hadde 
håpet. Skogbrukets Kursinstitutt holder i disse dager på med et forsøk hvor de bruker 
stangsag under ungskogpleie (www.skogkurs.no, se ”Brystkapping”). Det kan tenkes at man 
kan få en gunstig effekt på enkelte boniteter/ aldersgrupper. Resultatene fra de enkle 
forsøkene gjort i regi av ”Prosjekt Viltbeite” var skuffende. 
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Konklusjon 
Det ser ikke ut til å være noe problem å etablere salix-vegetasjon; rundt 50 % av plantene 
overlever.  
 
Selv om plantene overlever ser det ut til å være langt frem før salix-arter overtar som den 
dominerende vegetasjonen og blir til et ”teppe av fôr” på 1-2 meters høyde under kraftgata 
slik man hadde håpt.  
 
Per 2008, dvs. 3 år etter planting, hadde ikke behovet for rydding av kraftgata på Bolkesjø 
blitt redusert som følge av at der var planta salix.  
 
Inntrykket under befaringa i 2008 var at salixen ikke har utviklet seg til et dominerende 
”teppe” under kraftgata på den vanlige skogsmarka. I og med at der er god tilslagsprosent er 
imidlertid dette et forhold som kan endre seg i løpet av en 5-20 års periode.  
 
Vedstiklingene ser ut til å være like gode som pluggplantene. Der er ikke store forskjeller 
mellom de ulike artene, selv om ørevier viser antydning til noe lavere tilslagsprosent 
sammenlignet med de andre artene. For praktisk planting vil derfor trolig høsting og planting 
av vedstiklinger av stedegent materiale være en brukbar løsning. Høsting fra morplantasjer, 
hvor dette er tilgjengelig er svært effektivt. 
 
Sprøyting såg ut til å gi en positiv effekt for tilslagsprosenten, særlig på de gode bonitetene.  
 
Dersom man skal gå videre med undersøkelser bør det i større grad legges opp til forsøk der 
man kan kontrollere produksjon av kvist på salix opp mot bonitet/ markslag.  
 
Dersom man skal så rogn, ser ”rognebærgrøt” i markberedningsflekker ut til å være en enkel 
og svært bra metode. Behovet for å så rogn i Telemark vurderes til å være lite siden rogn 
finnes i de fleste områder og med høye tettheter.  
 
Hovedkonklusjonen er at planting av salix som viltstelltiltak bare ser ut til å være aktuelt på 
svært høye skogsboniteter, evt. gammel innmark og at man med fordel kan sprøyte samtidig 
med planting. Selv under slike forhold vil effekten være usikker. Storstilt utplanting av salix 
under kraftledninger i Telemark blir ikke vurdert å være et effektivt tiltak verken for å 
produsere viltbeite eller for å lette arbeidet med linjerydding. 
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