Prosjekt Markberedning

Sluttrapport

Forsidebilde:
Naturlig foryngelse i Hedalen, Sør-Aurdal. Bærlyngskog, råhumus 5 cm, morene, grus, 298 flekker pr.
dekar, flekklengde 4,3 m. Vellykket.

Sammendrag
Prosjekt «Standard for markberedning i Hedmark og Oppland» hadde som mål å utarbeide en
standard for en økonomisk, biologisk og teknisk optimalisert markberedning som hjelpetiltak i granog furuforyngelser i Hedmark og Oppland.
Prosjekteier og prosjektleder har vært Skogbrukets Kursinstitutt, Skogkurs. Det har vært et
samarbeidsprosjekt med Glommen Skog SA, Viken Skog SA, Mjøsen Skog SA, SB Skog, Norskog og
Statskog SF, samt Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland.
Prosjektet hadde ei kostnadsramme på kr 750 000, regnskapet viser et totalt forbruk på kr 1 136 403.
Skogtiltaksfondet har støttet det med kr 240 000.
Prosjektet skulle vært avsluttet innen 1. mai 2013, men måtte forlenges på grunn av etterkontrollen
og de endringer som ble nødvendige som følge av denne. Sluttrapporten er fullført i 2014.
Prosjektet har resultert i en standard som sier hvordan en godkjent planteplass og spireplass skal
være, og hvor mange det skal være pr. dekar. Den sier også hvor det ikke skal markberedes, og hvilke
hensyn som skal tas i forhold til kulturminner, friluftsliv og miljøelementer.

Bakgrunn
Et samlet skogbruk i Hedmark og Oppland ble i 2011 enige om en felles standard for utplantingstall i
de to fylkene. Dette var et prosjekt som var finansiert av midler fra Landbruks- og matdepartementet
(LUF),Fylkesmennene i de to fylkene og egne midler fra næringsaktørene Glommen Skog BA, Viken
Skog BA, Mjøsen Skog BA, SB Skog og Norskog.
En av konklusjonene fra dette arbeidet, var at det var ønskelig og nødvendig å se mer på
markberedning. Setter den nye utplantingsstandarden også nye krav til markberedningen? Er dagens
metoder og utstyr bra nok i forhold til det nødvendige antall gode planteplasser, evt. spireplasser?
Velges rett måte med hensyn til forhold til vokseplassen? Tas det nok hensyn til estetikk, erosjon,
avrenning, og miljøverdier?
De ovennevnte aktørene kom fram til at det også var ønskelig med en standard for markberedning
der vi skulle finne svar på følgende spørsmål:








Hva er en godkjent planteplass/spireplass?
Hvor mange godkjente planteplasser/spireplasser skal vi ha?
Hvor stort areal skal avflekkes?
Hvor dypt skal det markberedes?
Hva slag metodikk skal vi ha; flekk/langflekk, stripe, invers…?
Terrenghelning, overflatestruktur etc.
Hensyn til vår miljøstandard, naturmangfoldloven, o.l.

Det ble sett på som viktig at hele skogbruket i Hedmark og Oppland er enig om en felles standard på
dette området. Næringsaktørene utgjør vel 90 % av skogbruket i de to fylkene og en tredjedel av
skogbruket i Norge.

Gjennomføring
Organisering
Styringsgruppa har hatt 6 møter, inkludert oppstartmøte i februar 2012 der det ble besluttet å
gjennomføre prosjektet og søke om midler. Dette møtet la rammer for prosjektet, avgrensninger,
organisering og hva en standard skal inneholde. Skogkurs ble prosjekteier og skulle ha
prosjektledelsen.
De to fylkene gjennomfører hvert år ei vårsamling for alle funksjonærer i privat og offentlig
forvaltning. I 2012 presenterte vi prosjektet for å skape forventninger og diskusjon og våren 2013
presenterte vi resultatene.
Styringsgruppa har gjennomført to markbefaringer; ei på Brøttum og ei i Trysil, begge i 2012. I mai
2013 gjennomførte vi ei todagers samling i Trysil for entreprenører og maskinførere. Dette var
lærerikt for alle parter. Vi fikk koblet teori og praksis på en god måte. Her deltok også svensk
(Skogforsk) og norsk (Skog og landskap) ekspertise både på biologiske og tekniske områder.
Det ble gjennomført en etterregistrering/kontroll av felter markberedd sommeren 2013 etter den
nye standarden. Dette var veldig nyttig og avgjørende fordi den avdekket svakheter ved standarden
som ble vedtatt våren 2013. Den opprinnelige standarden ble revidert og presentert på vårsamlingen
i april 2014, og på en entreprenørsamling i mai samme år.

Økonomi
Kostnader

Kostnadene er på kr 1 136 403 som er et overforbruk på drøyt kr 386 000 i forhold til budsjettet på kr
750 000, se tabell 1. Dette skyldes forlengelsen ut i 2014 (i hovedsak timeverk) for å kunne revidere
og forbedre resultatet som følge av etterkontrollen i 2013. Også egeninnsatsen fra næringsaktørene
er over budsjett, denne oversikten vises i tabell 2. Innkjøpte tjenester, i hovedsak fra Institutt for
skog og landskap og Skogforsk (Sverige), ligger også over budsjett.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom midler fra Skogtiltaksfondet, Fylkesmennene i Hedmark og Oppland,
egeninnsats fra næringsaktørene og Skogkurs, se tabell 3. Overforbruket dekkes inn av egne midler
fra de to sistnevnte.
TABELL 1. Kostnader.

TABELL 2. Egeninnsats fra næringsaktørene, spesifisert. F=forberedelser, R=reise, M=møtetid

TABELL 3. Finansiering

Resultater
Standarden
Vi markbereder fordi vi ønsker raskere etablering, bedre overlevelse og bedre vekst. Til sammen gir
dette flere stammer pr. dekar og kortere omløpstid. For å kunne si noe om kvaliteten på arbeidet, må
vi definere hva som menes med en godkjent planteplass/spireplass.

Planteplassen

En godkjent planteplass skal være ei omvendt torv på minimum 20 x 20 cm (opprinnelig 30 x 30 cm)
med en mineraljordhaug på toppen, eventuelt en miks av mineraljord og humus. Det som er viktig er
at den totale tjukkelsen ikke må være større enn at rotklumpen til planta kommer gjennom torva og
ned til kapillært vann. Minst halvparten av planteplassene skal ha en mineraljordhaug, eventuelt en
miks av mineraljord og humus på 20 x 20 cm, se figur 1.

Figur 1. Godkjent planteplass på 20x20 cm med mineraljordhaug

Ved telling skal godkjente planteplasser som ligger nærmere hverandre enn 1 meter, telles som en
planteplass. Krav til antall godkjente planteplasser, se tabell 4.

TABELL 4. Antall godkjente planteplasser etter markberedning for de ulike boniteter.

Bonitet
20+
17
14
11
8

UtplantingsStandarden
250
230
210
160
100

Planteplasser
markberedning
225
205
190
145
90

Spireplassen

En godkjent spireplass skal bestå av ren mineraljord eller en miks av humus og mineraljord. Den må
være bearbeidet («omrørt»), og maksimal 10 cm djup. Spireplassen skal være minimum 20 x 20 cm.
Ved telling skal godkjente spireplasser som ligger nærmere hverandre enn 1 meter, telles som en
spireplass. Antall godkjente spireplasser skal ligge mellom 200 og 400 pr.dekar uansett bonitet.

Figur 2. Godkjent spireplass 20 x 20 cm, maksimum 10 cm ned i mineraljord

Generelle krav

Det skal ikke være sammenhengende furer, og der man ikke oppnår naturlige brudd som skyldes
hindringer som steiner, stubber, kvisthauger o.l., skal det kjøres med oppløft. Dette for å gjøre
markberedningen mer skånsom og for å hindre muligheter for erosjon. I hellende terreng med
erosjonsfare, skal ikke flekklengden overstige 10 m.

Områder med tjukk humus (mer enn 20 cm) kan markberedes, men det settes ikke krav om
mineraljord.
Det skal ikke markberedes:









i sumpskog og areal avsatt til kantsoner
i kalkskog
nærmere kulturminnets ytre kant enn 5 m
innenfor kulturmiljøer
nærmere mye brukte stier enn 2,5 m (stier eldre enn 1537; 5 m)
nærmere produksjonsskog enn 5 m
i terreng med stor erosjonsfare
på lavmark med humusdekke tynnere enn 3 cm

Vi anbefaler at feltene ligger en sommer før de markberedes. Dette for at barnålene skal falle av og
kvisten tørke og blir sprø. Det gjør at kvaliteten på sjølve markberedningen blir bedre. Ved planting
er det en fordel at feltene ligger over en vinter slik at den omvendte torva komprimeres.

Etterkontroll
Generelt

Det ble gjennomført en etterkontroll av felter markberedd i 2013 med utgangspunkt i den nye
standarden. En student gjennomførte jobben etter en på forhånd utarbeidet registreringsrutine, se
vedlegg 1. Til sammen 96 felter med 412 prøveflater ble kontrollert.
Vi prøvde å fordele feltene best mulig geografisk, type skogeiere, ulike oppdragsgivere og
entreprenører/aggregattyper og boniteter.
Resultater fra etterkontrollen

For naturlig foryngelse og såing er resultatene bra. Av 50 felter er 8 som ikke har 100%
måloppnåelse, dvs 84% av feltene har mer enn 200 spireplasser pr. dekar. Variasjonen er fra 139-340
spireplasser.
Årsaker til manglende måloppnåelse er:





For lang stripeavstand (hovedårsak)
Torv (tjukk humus)
Blokkmark
Gjenstående trær

For planting er resultatene klart dårligere. Av 48 felter er kun 7 godkjent, eller 14%, hvert 7. felt. I
tillegg er det 7 felter mellom 90 og 100% måloppnåelse. Variasjonene er fra 15% til 164%
måloppnåelse. Hovedårsaken til at planteplassene ikke blir godkjent, er at det ikke er store nok
mineraljordshauger (30x30 cm). Det er nok gode planteplasser på mange av feltene, men de
oppfyller ikke det strenge kravet til snutebilleskydd slik første versjon av standarden krevde. Vi ser
også at mange av feltene har tjukk råhumus/torv der aggregatet ikke har sjanse til å gå dypt nok for å
få opp mineraljord. Dette er felter som ofte ligger i forsenkninger i terrenget. På slike felter kan
markberedning likevel være riktig; plantene kommer opp fra grunnvannspeilet og den verste
frostfaren. Ikke godkjente planteplasser vil ofte være gode planteplasser mht. næring sjøl om de ikke
har full snutebillebeskyttelse.
Årsaker til manglende måloppnåelse er:







Mye hogstavfall (hovedårsak)
Stein- og blokkmark
Torv
Stubber
Torva ikke snudd ordentlig
Kjøring med for lavt marktrykk

Diskusjon
Vi ser at det er stor overensstemmelse mellom den opprinnelige standardens krav til godkjent
spireplass og oppnådd resultat i felt. Det ser ut til at ved å påse at stripeavstanden holdes på ca. 2 m,
så er man i mål. Unntakene er der det er for mye stein og blokk og der humusen er tykkere enn 30
cm. Det er avvik som er lett å forklare.
Når det gjelder planting er de oppnådde resultatene klart for dårlige i forhold til kravene i den
opprinnelige standarden. Det er flere måter å tilnærme seg dette på. Man kan endre standarden,
dvs. slakke på kravene (passiv tilnærming), man kan sette strengere krav til utstyr og utførelse (aktiv
tilnærming) eller se om det er naturlige årsaker som gjør resultatene for dårlige, dvs. naturlige
unntak som kan forklares.
Det pekes på at mye hogstavfall (hovedårsak), stein- og blokkmark, stubber og tjukk humus (torv) er
årsaker som gjør at kravene i standarden ikke oppnås.
Det var overraskende mange felter som hadde tjukk humus og torvdannelse. Her er det umulig å få
opp mineraljord uten å gå over til mindre skånsom markberedning, noe som ikke er ønskelig.
Samtidig er ei omvendt torv uten mineraljord en god planteplass rent næringsmessig sjøl om
snutebillevernet ikke er optimalt. I tillegg er dette marktyper som gjerne har et høyt grunnvannspeil
etter hogst, noe som gjør at plantene har godt av å komme litt opp for å unngå drukning. Det er også
gjerne flatere partier eller forsenkninger i terrenget som gir økt frostfare, og en planteplassering litt
opp i terrenget vil gi en viss frostbeskyttelse. Ved en kontroll kan man se bort fra disse områdene og

konsentrere seg om de deler av feltet som har «normal» humustykkelse, eller forklare den lave
måloppnåelsen med et avvik av naturlig årsak. Ulempen med det siste er at da får man ikke noe godt
bilde av de deler der man kan forvente et godt nok resultat.
Stein- og blokkmark er litt av det samme, skal man se bort fra de deler der det ikke er mulig å lage
gode nok flekker, eller regne et snitt av hele feltet. Dersom hele feltet framstår som for mye stein- og
blokkpreget så vil det være viktig å få fram et eventuelt avvik slik at man kan lære at slike felter ikke
skal markberedes.
Mye hogstavfall og mange stubber er ofte sammenfallende og opptrer på virkesrike lokaliteter (høy
bonitet). Dette er boniteter som er viktige å få i produksjon raskt og som mulig og som tåler
investeringen bra, derfor vil en markberedning være riktig i de fleste tilfelle.
Årsaker som «torva ikke snudd ordentlig» og «kjøring med for lavt marktrykk» er greie avvik som gir
en god tilbakemelding om at det er mulig å endre adferd.
Det første utkastet til standard sa at «det ikke skal være sammenhengende furer, maksimal
flekklengde skal være 5 meter med et klart opphold på 1 meter. Dette for å gjøre markberedningen
mer skånsom og for å hindre muligheter for erosjon. I sterkt hellende terreng kan flekklengden
reduseres ytterligere». Dette ser ut til å fungere bra på felter med få terrenghindre som stubber og
steiner. Det ser også ut til å fungere der det markberedes med tanke på naturlig foryngelse. På felter
med mange terrenghindre vil aggregatet automatisk hoppe og gjøre opphold uten at man
forhåndsprogrammerer utstyret for det. Dersom man gjør det på slik mark ser det ut til at man
oppnår for få godkjente planteplasser. Derfor ble dette punktet endret til det som er gjengitt under
kapitlet «generelle krav»:
«Det skal ikke være sammenhengende furer, og der man ikke oppnår naturlige brudd som skyldes
hindringer som steiner, stubber, kvisthauger o.l., skal det kjøres med oppløft. Dette for å gjøre
markberedningen mer skånsom og for å hindre muligheter for erosjon. I hellende terreng med
erosjonsfare, skal ikke flekklengden overstige 10 m.»
Om det skal være sammenhengende furer eller ikke, har vært et tema både under utviklingen av
standarden og under etterkontrollen. Argumenter for opphold og brudd i furene er å gjøre inngrepet
mer skånsomt og hindre erosjon, minske næringslekkasje og eventuell utvasking av tungmetaller.
Argumenter mot er mer drivstoff forbruk, mer slitasje på maskinen og dårligere kjørekomfort.
Dessuten vil det bli naturlige opphold på grunn av terrenghindringer som steiner og stubber.
Vi bør opprettholde fokuset på skånsom markberedning, og holde på kravet om ikke
sammenhengende furer.
Under etterkontrollen var det noen områder som hadde humustykkelse på mer enn 10 cm, nærmere
bestemt 8 % av prøveflatene. Fire prosent hadde tykkelse mellom 20 og 50 cm, grensen for myr er 40
cm. Det ser ut til at det går en grense på ca. 20 cm der vanlige aggregater får problemer med å
komme dypt nok. Gravemaskin greier dette bedre.
Det er som regel bare deler av feltet som har disse utfordringene, da gjerne i forsenkninger i
terrenget der grunnvannet står høyt. Her kan man tenke seg flere muligheter:





Ikke markberede
Markberede, men ikke telle godkjente planteplasser
Markberede, telle planteplasser og beskrive kvalitetsavvik.

Siden dette ofte er forsenkinger i terrenget med høytstående grunnvann vil markberedning minske
frostfare og hindre drukning. Det bemerkes at dette gjelder fastmark, og ikke myr og sumpskog.

Konklusjon
Standardens krav, slik den forelå før sesongen 2013, ble ikke oppfylt for planting. Hovedårsak var at
vi ikke fikk opp nok mineraljord til å dekke et areal på 30 x 30 cm, alternativt en sirkel med diameter
30 cm. Det betyr ikke at planteplasser som ikke oppfyller kravet nødvendigvis er dårlige. All
mineraljord er positiv med tanke på snutebille, og all omvendt torv, også de uten mineraljord, er en
god planteplass for etablering og vekst.
I figur 3 er det prøvd å illustrere hva som menes med størrelse på omvendt torv og mineraljordhaug
og mulig planteplassering.

FIGUR 3. Størrelse på omvendt torv og mineraljordhaug og mulig planteplassering.

Derfor ble kravet til størrelse på planteplassen redusert fra 30 x 30 cm til 20 x 20 cm, mens kravet til
antall godkjente planteplasser ble økt fra 75 % til 100 % av det antall planter som skal ut, jamnført
utplantingsstadarden fra 2011.
Kravet til godkjent spireplass og antall er ikke endret fra 2013, heller ikke de generelle kravene.

Vedlegg
Vedlegg 1.

Registreringsrutine for markberedning

Veg Hum Hum
form cm

Dato:

Kommune:
Maskinf.:
Planting:
Avv.t.

Registrert av:

Nat.f.:
GROT

Ordre

Prosent

Merknader, avviksårsak mm

Såing:

Oppdr.g.

Avs Korn Hell Eksp Stubber Plasser Antall Plasser Flekk
%
> 15 cm i stripa striper avlest lengde

Bon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Snitt
Vurdering av måloppnåelse

Prøvefl.
nr.

Felt nr.:
Skogeier
Sted:
Entreprenør:
Markbereder, type:
GPS:

Felt nr.:
Skogeier:
Oppdr.g.
Sted:
Kommune:
Entreprenør:
Maskinf.:
Makbereder, type:
Planting / Såing / Nat.f.
GPS:
Bon.:
Avvt.
GROT
Prøvefl. nr:
Veg
Hum form
Hum cm
Avs
Korn
Hell %
Eksp
Stubber > 15 cm
Plasser i stripa
Antall striper
Plasser avlest
Flekklengde
Merknader, mm
Vurdering måloppn.:
Ordre:
Prosent:
Dato
Registrert av

Fortløpende nummerering (unikt)
Navn på skogeier
Oppdragsgiver (tilbyder, tømmerkjøper etc.).
Geografisk navn
Navn
Navn
Navn
Aggregat og trekkmaskin
Avkryssing for de ene eller det andre.
Koordinater for feltet (for eventuell senere bruk)
Bonitet (og treslag) fra skogbruksplanen
Avvirkningstidspunkt; årstid (Vi, Vå, S, H) + årstall
Krysses av dersom det er grotdrift
Nummerering 1 til 10
Vegetasjonstype etter Larsson og Søgnen
Måles ved prøveflatas starthjørne, evt. sentrum i sirkel
Humuform etter Larsson og Søgnen
Måles ved prøveflatas starthjørne, evt. sentrum i sirkel
Humustykkelse i cm
Måles ved prøveflatas starthjørne, evt. sentrum i sirkel
Avsetninstype etter NGU
Vurderes langs stripa
Kornstørrelse etter NGU
Vurderes langs stripa
Hellning i prosent, måles med stigningsmåler
Måles ved prøveflatas starthjørne, evt. sentrum i sirkel
Eksposisjon, N,Ø,S,V.
Måles ved prøveflatas starthjørne, evt. sentrum i sirkel
Antall på 50 m (mål på hindringer)
Antall godkjente plasser i stripa
Antall striper på 20 m
Plasser avlest i diagrammet
Gjennomsnittslengde på hele flekker langs 25 m
Avvik ifht standard, PEFC etc.
Subjektiv beskrivelse av hvorfor standarden er fraveket (terreng, hindringer, utstyr etc.).
Antall plasser etter instruks/standard
Antall godkjente plasser i prosent av instruks/standard
Dato for registrering
Navn på registrator

Registrering av markberedning

Registreringsmetodikk ved bruk av harv eller hauglegger

ANTALL PRØVEFLATER OG AREAL
Under 5 dekar
3
6 - 10 dekar
4
11 - 50 dekar
6
51 - 100 dekar
8
Over 100 dekar
10

Vegetasjonstyper etter Larsson og Søgnen 2003:
«Vegetasjon i norsk skog».
Furuskog
1.
2.
3.
4.

Lavskog
Blokkebærskog
Bærlyngskog
Kalklågurtskog

Granskog
5.
6.
7.
8.
9.

Blåbærskog
Småbregneskog
Storbregneskog
Lågurtskog
Høgstaudeskog

Humustyper etter Larsson og Søgnen 2003:
«Vegetasjon i norsk skog».
1. Mår (råhumus)
2. Moder
3. Mold

Avsetningstype kan hentes fra NGUs kartverk
på http://geo.ngu.no/kart/losmasse/.

KODE

NAVN

KODE

NAVN

1
2
3
4

Morene
Breelvavsetning
Bresjøavsetning
Elveavsetning

5
6
7
8

Vindavsetning
Skredmateriale
Torv og myr
Annet

Kornstørrelser hentes fra NGU:
http://www.ngu.no/Mareano/Kornstorrelse.html.

KODE
1
2
3
4
5
6

NAVN
Leir
Silt
Sand
Grus
Stein
Blokk

DIAMETER
< 0,002 mm
0,002 - 0.063 mm
0.063 - 2 mm
2 - 64 mm
64 - 256 mm
> 256 mm

Utstyr
Arbeidsordre, kart, bestandskart, traclogg mm
Srikkstang, tommestokk, målebånd 25 m, stigningsmåler, kompass, 3,99 m stang (for
gravemaskinfelter)

Bilder
Oversiktsbilde fra feltet som forteller om helning, treslag, hogstform
Detaljbilder av omvendt torv, avsetning og kornstørrelse og det som registrator mener er
dominerende for feltet.

