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Forord
Denne rapporten er utarbeidet som avslutning av prosjektet «Pilotprosjekt for
bæreevneklassifisering».
Eier av prosjektet har vært Norges Skogeierforbund med deltakelse fra de tre skogeierandelslagene
Glommen Skog, Mjøsen Skog og Viken Skog. Faglig ansvarlige har vært NIBIO, representert ved
forskerne Dag Fjeld og Jan Bjerketvedt. Skogkurs har hatt prosjektansvaret og stått for
gjennomføringen.
Prosjektet er finansiert med støtte fra Skogtiltaksfondet. I tillegg har NIBIO og Skogkurs gått inn med
egne midler, samt en betydelig egeninnsats fra skogeierandelslagene.
Vi takker alle medvirkende for godt samarbeid og bidrag. En ekstra stor takk til Ole Bertil Reistad,
Emil Listerud og Ole Arne Hagen for meget solid utført feltarbeid.

Biri, 31. januar 2017

Mikael Fønhus
Prosjektleder, Skogkurs
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1

BAKGRUNN OG MÅL

Sommeren 2016 ble det satt i gang et pilotprosjekt for bæreevneklassifisering av skogsmark.
Bakgrunnen var at sporskader, avrenning og vannhusholdning er tema som stadig får større
oppmerksomhet, samtidig som at industriens behov for jevn tilgang av ferskt virke året rundt gjør at
det må hogges tømmer til alle årstider. Helårlig drift er dessuten nødvendig for å sysselsette
entreprenørene og holde kostnadene nede, og for å beholde kompetansen og sikre rekruttering til
skogsoperatørfaget.
Disse utfordringene øker dessuten stadig på grunn av endret klima med mindre tele og mer og
kraftigere nedbør. Samtidig vet vi at allmenheten får stadig lavere toleranse for terrengskader. For å
forebygge og redusere skader, er det avgjørende med gode planleggingsverktøy.
Produksjonsplanlegging for jevne virkesstrømmer gjennom året bygger på kunnskap om hver drifts
bæreevne, både i terreng og tilhørende skogsbilvei. Vanligvis brukes tre nivåer av bæreevne på
terreng (1=helår, 2=sommer, 3=vinter). På vei brukes det fire hovedklasser, (2=helårs landbruksvei,
3= helårs landbruksvei med begrensninger i teleløsningsperioden og perioder med spesielt mye
nedbør, 4=sommerbilveg med bæreevne som klasse 3, men bare framkommelig på sommer,
5=vinterbilveg med bæreevne basert på tele og snø).
I Norge har skogbruket fram til i dag ikke satt bæreevneklassifisering i system. Det gjelder hverken
skogsmarka eller skogsveinettet. Derfor tok NIBIO initiativet til et pilotprosjekt der målet var å teste
og utvikle noen enkle metoder for objektiv klassifisering av bæreevne i terrenget, basert på både
feltregisteringer og digitale datakilder.
Hovedmål:
 Utvikle og teste en metode for en klassifisering av bæreevne for skogsdrift.

Delmål:
1. Avklare næringens spesifikasjon vedrørende struktur/detaljeringsgrad for klassifiseringen
2. Teste metoder for å kombinere målt bæreevne i felt med indikatorer som
løsmasse/vegetasjon/fuktighet (i en avgrenset geografi).
3. Foreslå en enkel tabell for klassifisering av bæreevne som justeres av næringsrepresentanter.

2 DELTAKERE I PROSJEKTET
Følgende organisasjoner og fagmiljøer har deltatt i prosjektet:

2.1

Norges Skogeierforbund (NSF)

NSF har vært prosjekteier. Som en nasjonalt overbyggende organisasjon har de samordnet de øvrige
partene og søkt og fått innvilget økonomisk støtte til prosjektet fra Skogtiltaksfondet. Dag Skjølaas
har vært NSF sin representant i prosjektet.
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2.2

NIBIO

Seniorforsker Dag Fjeld var den som initiert prosjektet. Han og NIBIO har hatt faglig ansvarlige i form
av valg av metodikk, faglig instruks og oppfølging av feltarbeidere og ikke minst analysering og
sammenstilling av resultatene. Bidragsytere, i tillegg til Dag Fjeld, har vært forsker Jan Bjerketvedt.

2.3

Skogkurs

Flere av Skogkurs sine fagfolk har deltatt sammen med NIBIO i utvikling av metodikk og instruksjoner.
Dessuten har Skogkurs hatt den administrative og praktiske prosjektledelsen, herunder ansvaret for å
engasjere feltarbeidere. Prosjektleder har vært Mikael Fønhus.

2.4

Skogeierandelslagene

Både Mjøsen Skog, Viken Skog og Glommen Skog har sett behovet for at skogsektoren i Norge
trenger et verktøy for bæreevneklassifisering. De har derfor deltatt aktivt prosjektet på følgende
områder:
 Deltatt på oppstartsmøte for å avstemme hva næringen trenger
 Valgt ut og skaffet til veie kartmateriale for representative terrengprofiler i sine geografier.
 Deltatt i evalueringsmøter der resultatene har blitt grundig gjennomgått.

2.5

Feltarbeidere

Skogkurs leide inn 3 erfarne feltarbeidere som å gjennomføre feltregistreringene. Disse ble valgt ut
fra geografi, evnen til selvstendig arbeid i felt og erfaring fra maskinell skogsdrift. To av de 3 arbeider
i skogsmaskinvirkssomheter til daglig og hadde særlig gode forutsetninger for å visuelt bedømme
faren for sporskader. De ter personene var:
 Ole Bertil Reistad, skogsentreprenør fra Lillehammer,
 Emil Listerud, Valdres Skog AS
 Ole Arne Hagen, Linnea AS på Koppang.

3 METODIKK VED FELTREGISTERINGER
Feltundersøkelser omfattet 90 terrengprofiler (30 stykker per geografi hos Viken, Mjøsen,
Glommen). Hver profil inkluderte 3 transekt1 (lengst nede, i midten, lengst oppe i profilen (i tilfelle
terrengprofilen er hellende)) med to prøveflater per transekt.
På hver prøveflate ble det klassifisert løsmassetype, vegetasjonstype, jordtekstur og fuktighetsklasse.
Mellom prøveflatene ble det målt blokk-koeffisient, dvs den prosent av nedstikk der jordbor stoppet
på større stein eller blokk innen de første 20 cm. Deretter ble jordstyrke mellom blokk og stein
registrert med en kon-penetrometer (N for 2 cm² kon). Penetrasjonsdybder ble også målt med full
kroppsvekt på et jordbor (1,6 cm diameter) og jordbor med standardisert fall-lodd. Relativ
jordfuktighet i humuslaget og ved 10, 20 og 30 cm dybde i mineralsjordslaget ble målt med
protimeter.
GPS-koordinater ble registrert på hver prøveflate for kobling til digitale kilder for løsmasse type og
markfuktighetskart (DTW).

1

Transekt er et sett av måle- eller observasjonspunkter langs en rett linje. Transekter er metodisk brukt i
vitenskapelige undersøkelser, særlig ved feltstudier.
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For å korrelere de ulike parametere til risiko for terrengskader ble det registrert sporskader på et
utvalg av sommerhogde referanseflater ved siden av profilene. Forekomst av sporskader (spor %) ble
beregnet som gjennomsnittet av
1) andelen av stikkveier i bestandet og
2) andel av basveiens siste 100 m med hjulspor dypere enn 30 cm.
Deretter kunne ulike terskelverdier for forekomst av sporskader brukes for å sette de ulike
referanseflater i tre klasser av bæreevne (f.eks. klasse 1: < 5 %, klasse 2: 5-15 % og klasse 3: > 15 %).

4 RESULTATER
4.1

Feltklassifisering

Penetrasjonsmostand målt med kon-penetrometer (DCP i N) er en variabel som har vært
brukt av militæret for å indikere tunge maskiners framkommelighet i terrenget. I
pilotforsøket varierte penetrasjonsmotstand som forventet med høg gjennomsnittlig
penetrasjonsmotstand for grus og sand og laveste for silt og leire (Figur 1). På samme måte
varierte penetrasjonsmotstand mellom fuktighetsklassene, med minst for grus og mest
variasjon for leire, der en tørr leire kunne være like sterk som en frisk grus.

Figur 1. Målinger av jordstyrke med kon penetrometer (DCP i N) for ulike jordtekstur (GR: grus, SA:
sand, FS: fin sand/silt, SL: fin silt/leire) og fuktighetsklasser (TO: tørr, FR: frisk, FU: fuktig, VT: våt).
40 % av forekomst av sporskader på referanseflatene kunne kobles direkte til to faktorer; forekomsten av større stein og blokk (BLK i %) og penetrasjonsmotstand (DCP i N) for materialet
mellom blokkene. Figur 2 viser minimalt med sporskader for kombinasjonen høg BLK og DCP. Ved lav
BLK (< 50 %) var DCP avgjørende for forekomst av sporskader. Ved høg BLK (> 50 %) var betydningen
av DCP mindre, men fremdeles viktig. Mark med grovtekstur (grus-sand) hadde oftest høy BKL og
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DCP. Mark med fin tekstur (silt-leire) dekket hele spennet for både BLK og DCP og forekom nesten
alltid vid høy forekomst av sporskader.

silt/leire
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0
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800 600
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Figur 2. På venstre: 3D plot av spor % fra referanseflatene (venstre) i forhold til armering av større
stein (blokk-koeffisient i %) og jord styrke (DCP i N) der punktenes farge indikerer jordtekstur
(blått: grus, sand rødt: silt/leire). På høyre: Linear regresjonsmodell for samme data material.
Sammenheng mellom sporskader og feltvariablene BLK og DCP er nyttig å kjenne til når man søker
etter enklere metoder for feltklassifisering av bæreevne. Tabellen under viser gjennomsnittsverdier
for spor %, BLK såvel som DCP og tilsvarende penetrasjonsdybde med jordbor.
Tabell 1. Feltvariabler for tre grupper av referanseflater med gjennomsnittlig spor %, blokk
koeffisient, penetrasjonsmotstand med kon penetrometer og maks. dybde med jordbor.

Spor (%)
Blokk-koeffisient (BLK %)
DCP (N)
Dybde med jordbor (cm)

Gruppe 1
2

Gruppe 2
8

Gruppe 3
19

71
638
21

49
403
32

37
232
44

God overenstemmelse mellom målinger med penetrometer og maks. dybde med jordbor gjør at det
relativt enkelt kan gjøres en feltklassifisering av bæreevne kun basert på noen nedstikk med et enkel
redskap. Et eksempel på dette vises i figur 3 (venstre). Drifter der forekomsten av spor var høyere
enn 15 % (klasse 3) hadde en BLK på under 50 % og stikkdybde med jordbor over 30 cm. Drifter der
forekomst av spor var mindre enn 5 % (klasse 1) hadde en BLK på over 70 % eller stikkdybde med
jordbor mindre enn 20 cm.
Den subjektiv vurdering av to erfarne maskinførere viser delvis samme mønster (figur 3, høyere).
Prøveflater med bæreevne klasse 3 hadde oftest en BLK under 50 % og stikkdybde for jordbor over
40 cm. Prøveflater med bæreevne klasse 1 hadde oftest en BLK på over 70 % og en stikkdybde med
jordbor under 25 cm.
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Figur 3. Eksempel på objektiv (venstre) og subjektiv (høyre) klassifisering av bæreevne i pilotforsøket.
Den venstre er basert på terskelverdier for registrert spor på referanseflater (grønt: > 15 % spor,
rødt: 5-15 % spor, blått: 0-5 % spor). Den høyre er basert på den sammenlagt vurdering av 2
erfarne maskinførere (mørk grønn: klasse 3, medium grønn: klasse 2, lys grønt: klasse 1). Begge
vises i forhold til to feltmålinger av blokk koeffisient (BLK i %) og maks stikkdybde med jordbor
(cm).
Pilotforsøket viser at uavhengig av kunnskap om vegetasjonstyper eller de underliggende jordtekstur
og fuktighet, kan bæreevne relativ lett klassifiseres i felt med et enkelt jordbor. Forskjellen mellom
pilotforsøkets objektive og subjektive klassifisering ligger delvis i terskelverdier for forekomst av
hjulspor (gjelder sluttavvirkning under typiske barmarksforhold). Den objektive klassifiseringen ble
basert på grenser som framkom av datamaterialets egen gruppering. Den subjektive klassifiseringen
reflekterte maskinførernes praktiske erfaring. Toleranse for hjulspor (gjennomsnittlig forekomst av
spor dypere en 30 cm for både bestand og basvei) bør kunne brukes for å sette grenser mellom de
tre klassene. Tabell 2 viser variasjonen i forventet forekomst av hjulspor som forekomst per
bæreevneklasse.
Tabell 2. Variasjon mellom respondentenes forventet forekomst av hjulspor ved sluttavvirkning
(gjennomsnittlig % for stikk- og basvei) under typisk barmarksforhold (oppfølgingsmøter med 4
andelslag).
Bæreevneklasse

Forventet spor %

4.2

1 - Helårsdrift

2 – vanlig sommerdrift

3 – vinterdrift

0-10 %

5-25 %

> 15-50 %

Klassifisering av bæreevne basert på digitale kilder

Bruk av digitale kart for løsmasser og markfuktighet muliggjør en mer tidseffektiv klassifisering av
bæreevne. Presisjonen for den digitale klassifisering avhenger av i hvilken grad de respektive kilder
fanger forhold som er avgjørende for bæreevne. Med markfuktighetskart menes her en
kartframstilling av resultatene fra en «Depth-To-Water-(Index)» - analyse (DTW). Ved utarbeidelse av
markfuktighetskart tas det utgangspunkt i en digital terrengmodell (DTM). I denne analysen er det
kun benyttet laserdata, - av varierende alder og punkttetthet (0,7 – 5 pkt/m2). På basis av DTM med
1x1 m cellestørrelse beregnes en «Depth-To-Water-Index» (Murphy et al., 2009, 2011). Dette er en
beregnet avstand fra terrengoverflaten ned til grunnvann. Den eneste valgte parameteren i
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beregningsprosessen er en grenseverdi for hvor stort nedslagsfelt som må til for at en celle blir
klassifisert som bekk, og får 0 m dybde til vann. Grenseverdien er satt til 10 daa.
Markfuktighetskartet tar ikke hensyn til løsmasseforholdene, kun terrengoverflatens helning.
Gjennom å forandre på grenseverdien for minimum nedslagsfeltstørrelse kan man simulere ulike
årstider, - f.eks. lite areal-krav for nedbørsrike perioder og større arealkrav for tørre perioder.

Figur 4. Markfuktighetskart med fuktige områder (0-1 m dybde) i blått og tørrere områder i rødt.

Markfuktighetskart er ikke fritt tilgjengelig i dag, men flere skogeierandelslag produserer disse
internt. I Sverige ble markfuktighetskart utarbeidet og lagt ut på nettet av Skogsstyrelsen kort tid
etter at den landsdekkende laserskanningen var gjennomført der. Det vil være realistisk å håpe på en
tilsvarende løsning i Norge etter hvert som vår landsdekkende laserskanning gjennomføres.
«Løsmassedataene viser hovedsaklig utbredelsen av løsmassetyper som dekker
fjelloverflaten. Dataene viser kun hvilken jordart som dominerer i de øverste meterne av
terrengoverflaten» (Utdrag fra produktark NGO).
Landsdekkende løsmassekart produseres av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU). De er fritt
tilgjengelig gjennom ulike digitale innsynsløsninger (f.eks. Kilden/NIBIO og Kartkatalog/NGU), WMSkobling eller ved å bestille digitale data direkte fra NGU.
Innholdet i løsmassekartene kan variere noe i kvalitet etter som dette er en sammensetning av
kartlegginger i ulik målestokk. De ulike klassene som kartet er delt inn i kan være relativt grove. For
eksempel beskrives tykk og tynn morene som:
«… dårlig sortert og kan inneholde alt fra leire til stein og blokk.»
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Det er særlig to faktorer som har betydning for skogsmarkas bæreevne: forekomst av finstoff og
forekomst av stein. Et høyt steininnhold er alltid bra. Finstoffet er OK så lenge det er tørre forhold,
men skaper problemer sammen med vann. Dette betyr at nedbørsforholdene (og temperatur) vil
kunne forandre løsmassenes egenskaper.
Med feltregistreringene som er gjennomført høsten 2016 viser en sammenligning mellom
løsmassekartet og feltvurderinger brukbart sammenfall. 92 % av feltvurderingene var enig med
kartet i at det var morenemateriale (tynt, tykt og avsmeltingsmorene). Avvikene havnet i
breelvavsetning, marine avsetninger og torv. For de andre løsmasseklassenes vedkommende er det
langt færre observasjoner og disse tallene bør sees på i lys av dette. Kartets breelvavsetning stemte i
82 % av tilfellene med feltobservasjonene, resten var plassert i moreneklassen. Alle de 12 marine
avsetningene på løsmassekartet fikk samme feltresultat. En kartobservasjon på torv og myr ble
plassert under morene. Av 7 kartobservasjoner av «Tynt dekke over berggrunn» ble 2 omklassifisert
til morene, mens kun 2 av 18 «Bart fjell» kartpunkter fikk samme feltbedømmelse, hele 15 ble satt til
morene.

Figur 5. Fordeling av teksturer for de ulike løsmasser.
En sammenligning (fig. over) av løsmassekartets klassifisering og feltregistrerte data viser klart det
store spennet i fraksjoner hos tynn/tykk morene, mens avsmeltingsmorene kun har en fraksjon.
Problembarnet «finsilt/leire» går dessverre igjen i mange av klassene.

Figur 6. Fordeling av blokk koeffisient (BLK i %) for de ulike løsmasser.
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Blokk-koeffisienten viser det samme forløpet som finstoffinnhold, men med motsatt fortegn, - høyt
finstoffinnhold gir lav forekomst av stein og blokk. Tynn/tykk morene inneholder alt mulig (og skrinne
marker er ikke så mye bedre).
Ut ifra fuktighetskart kunne depth-to-water for de ulike løsmasser sees i forhold til den subjektiv
klassifisering av bæreevne som ble gjort i felt (Figur 7). Der den nedre kvartil for DTW nærmer seg 1
m er oftest området bedømt som vinterdrift. For hav eller fjordavsetning (41) krevdes høg DTW for å
motivere en klassifisering som barmarksdrift (3).

Figur 7. Fuktighet etter DTW (m) for ulike klasser av basveiens bæreevne (subjektiv feltklassifisering
1-2: helårsdrift, 3: barmarksdrift, 4: vinterdrift) for 4 typer løsemasse (11: tykk morene, 12: tynn
morene, 41: hav og fjordavsetning, 130: bart fjell).

Som nevnte tidligere er penetrasjonsmotstand (DCP i N) en god indikator for jordartens bæreevne.
Figur 8 (venstre) viser DCP-verdiene i forhold til jordfuktighet (denne gangen målt med protimeter)
for de samme teksturer som i Figur 1. Figuren viser hvordan DCP-verdiene for fin silt og leire (6-SL)
har større variasjon en de andre teksturer og denne variasjon påvirkes i større grad av fuktighet.
Figur 8 (høyre) viser det samme for DTW der vid mindre enn 2 m ligger de fleste punkter med grov
tekstur (grus) over 400 N men punkter med fin tekstur (fin silt/leire) ligger med jevn spredning
mellom 0 og 600 N.
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Figur 8. Jordstyrke (DCP i N) for ulike jordtekstur (GR: grus, GS/SA: sand, FS: fin sand/silt, SL: fin
silt/leire) med varierende fuktighet målt med protimeter i % (venstre) og modellerte med DTW i
m (høyre).

Et markfuktighetskart presenteres i utgangspunktet som et rasterlag hvor hver enkelt celle
inneholder en beregnet dybde (i meter) til vann. Dybder mellom 0 og 1 meter fremheves med blått.
Erfaringsmessig gir dette gode anvisninger i det flatere terrenget. Det kan være informativt også å
fremheve områder som er beregnet til ikke å være fuktige f.eks. over 3 (eller 5) meter dybde (se fig.
4).
For løsmassekartets vedkommende presenteres de ulike løsmassetypene som flater (polygoner) med
en egen forklaringskode. Enkelte vanlige løsmassetyper kan sees på som «gode», f.eks.
avsmeltingsmorene, eller «dårlige», f.eks. hav/fjordavsetning og torv/myr. Utfordringen er knyttet til
de vanlig forekommende løsmassetypene i skog som er vide hva gjelder fraksjonsbredden
(blokk/stein og finstoffinnhold).

4.3

Muligheter å presiser bæreevne ved å kombinere digitale kartkilder og
feltvariabler

Klassifisering av bæreevne basert kun på feltregistreringer er tidskrevende og klassifisering basert på
kun digitale kilder er unøyaktig. Figur 9 viser forekomst av spor på referanseflatene i forhold til blokk
koeffisient (BLK i %) og DTW (m) for grov og finfraksjoner. Regresjonsanalyse ble brukt for å teste
mulighetene for å korrelere sporforekomst til disse variabler. Regresjonsmodellen kunne forklare 50
% av variasjonen i hjulspor (gjennomsnitt for stikk- og basveier) med å kombinere løsmasse, DTW,
BLK og forekomst av finstoff (Tabell 3).
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Figur 9. 3D plot av spor % fra referanseflatene i forhold til blokk koeffisient (BLK i %) og DTW (m) der
punktenes farge indikerer jordtekstur (blått: grus/sand rødt: fin sand/silt/leire).

Tabell 3. Regresjonsmodell for forekomst av spor (%) basert på løsmasse og interaksjon mellom blokk
koeffisient (BLK), DTW og forekomst av finfraksjoner.
Løsmasse

Regresjonsformel (R2=50 %, p < 0,002)

11

Morene, tykk

Spor % = - 0,4 + 0,01 (interaksjon)

12

Morene, tynn

Spor % = 3,9 + 0,01 (interaksjon)

130

Bart fjell

Spor % = 7,4 + 0,01 (interaksjon)

41

Hav eller fjord
avsetning

Spor % = 11,2 + 0,01 (interaksjon)

Interaksjon = (100-BLK)*(15-DTW)*FINFRAKSJON

BLK (%), DTW (m)
FINFRAKSJON = 1 for fin sand/silt/leire, ellers 0

I planleggingsfasen kan man så kombinere markfuktighetsinfo og løsmasseinfo for å visualisere
potensielle gode og dårlige områder. For usikre kombinasjoner (f.eks. morene der både grov- og
finfraksjoner forekommer) kan man supplere med noen feltregistreringer under driftsplanlegging på
barmark.

5 KONKLUSJON - MULIGHETER FOR KLASSIFISERING AV
BÆREEVNE VED DRIFTSTIDSPUNKT
En kvantitativ analyse av faktorer som medfører hjulsporutvikling er nødvendig for en objektiv
klassifisering av bæreevne. Pilotforsøkets analyser forklarte opp til 50 % av variasjonen i
sporforekomst. Mesteparten av variasjonen som ikke kunne forklares oppstod i forbindelse med
forekomst av finfraksjoner. For disse driftene er markfuktighet ved driftstidspunktet avgjørende.
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Bæreevneklassifisering - sluttrapport
Pilotforsøket har kvantifiserte mange av de grunnleggende forhold som er avgjørende for bæreevne
og hvordan disse kan brukes til klassifisering i praksis. Det innsamlet datamaterialet er foreløpig for
begrenset for å legges til grunn for praktisk bruk. I en eventuell fortsettelse bør arbeidet ha tre mål:
1. Utvide undersøkelse til å inkludere både innland- og kyststrøk (fange opp variasjonene i
nedbør)
2. Fokusere på å kvantifisere effekten av varierende nedbørsmengder på bæreevnen
3. Initiere utvikling av en liknende klassifisering for skogsbilveier

6 ØKONOMI
Opprinnelig hadde prosjektet en ramme på totalt 970.000 kroner. Til dette ga Skogtiltaksfondet en
finansieringsbevilgning på inntil kr 500.000, maksimalt 52 % av prosjektets samlede dokumenterte
kostnader. Resten ble finansiert av deltakerne i prosjektet slik det er vist i tabellene.
Regnskapet viser at flere av partene har lagt inn betydelig mer ressurser enn forutsatt og budsjettert.
Særlig gjelder dette arbeidsinnsats, men også direkte kostnader i form av varekjøp.
Kostnader (NOK)

Budsjett

NIBIO, faglig arbeid

Regnskap

180.000

329.400

50.000

54.848

Skogkurs, administrativt og faglig ressurs

130.000

164.838

Skogkurs, feltarbeidere (inkl. reise, diett og opphold)

500.000

412.212

NIBIO, teknisk måleutstyr/feltutstyr

Skogeierandelslagene, møtedeltakelse (inkl. reise)

60.000

Skogeierandelslagene, fremskaffing av kartdata

0

Viken Skog

58.650

Glommen Skog

9.775

Mjøsen Skog

24.809

Skogeierforbundet, prosjektledelse
Sum kostnader

Finansiering (NOK)

50.000

8.583

970.000

1.063.145

Budsjett

Regnskap

NIBIO

230.000

329.348

Skogkurs

130.000

131.980

Skogeierandelslagene

60.000

93.234

Skogeierforbundet

50.000

8.583

Skogtiltaksfondet

500.000

500.000

Sum finansiering

970.000

1.063.145
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