GROT – muligheter og utfordringer
Simen Gjølsjø og Kjersti Holt Hanssen
Skog og tre 24. mai 2019

Status
Biomassefordeling gran og furu
• Ca 6 mill. fm³ biomasse blir igjen i
skogen etter ett år med avvirkning.
GROT utgjør om lag 3,7 mill. fm3 av
dette, resten er stubber og røtter.
• Uttaket av GROT i 2013 – 80 000

lm3

• Uttak av GROT har vært 0 de siste 5 år
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Grot
Romstort, løst, uhomogent, drysser,
og råtner lett
– bør lagres tørt / under duk

Foreløpig mest vanlige løsning
* Vegkantlager, naturlig tørking
* Flishogging – til containere / bil

Belbo og Vivestad. Predicting delay factors when chipping at forest roadside landings. 2018

Foto: H. Vivestad
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Eksempler fra virkeligheten

Foto: Vivestad, NIBIO
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• Flere doninger som er helt avhengig av hverandre – gir lett mye
dødtid og lav maskinutnyttelse
• Få egnede lunneplasser langs vegene - tyr til flishogger på
lassbærerchassis –kostbar løsning
• Løsninger som bedre passer topografi og infrastruktur, til lavere
investering og driftskostnader, vil gi store besparelser

Fotos: Nordhagen, NIBIO
Belbo og Vivestad. Predicting delay factors when chipping at forest roadside landings. 2018
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Nordhagen og Gjølsjø. Flis og flisegenskaper. 2013
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Askeinnhold
ü Grot inneholdt mer aske enn heltre- og stammevedflis.
Stammevedflis inneholdt minst aske.
ü Det var en større variasjon i askeinnhold i grot enn i
stammevedflis.

Foto: Nordhagen, NIBIO
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Mye næring i grot
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Fordeling av tørrstoff og nitrogen i forskjellige tredeler per m3 salgbart stammevirke i et 45 år gammelt furubestand. Mälkönen 1976.
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Grot-høsting i praksis
>

>

>

>

En del greiner og nåler blir
liggende igjen etter høsting,
→ modererer næringtapet
I våre feltforsøk i Ringsaker og
Voss ble ca. 63 % av groten
faktisk tatt ut
Ca. 20 % av nålene datt av og
ble liggende på bakken før
høsting
13-17 kg N/daa ble transportert
ut med groten
Foto: Kjersti Holt Hanssen

Grothøsting i forsøksfelt på Ringsaker 2010
04.06.2019
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…men hvilken effekt har det på tilvekst?
– 22 forsøksfelt etablert 70-og 80-tallet
– Heltretynning og vanlig tynning, m/u gjødsling
– Resultater:
– Tilveksten avtok signifikant med 5% i
granbestandene (første 10-års periode),
mindre i furubestandene
– Stor variasjon mellom bestand (-39 til +33%)
– Gjødsling kompenserte for grotuttaket
Helmisaari et al. 2011. ”Logging residue removal after thinning in Nordic boreal
forests: long-term impact on tree growth”
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Gran,
tynnet to ganger med og uten grotuttak
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Tilvekst målt med årringanalyser (5 felt). Helmisaari et al. 2011.
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Meta-studie viser:

Effekt av grothøsting på biodiversitet (artsrikdom)
Effekt av høsting av hogstrester på tilveksten

– Av 80 studier med
grothøsting viste 31 %
negative effekter på vekst,
66 % ingen effekt
– For biodiversitet finner en
overvekt av studiene ingen
effekt, men noen sopp-,
lav- og mosearter kan
påvirkes negativt

Ranius et al. 2018. J. of Environmental Management 209. Analyse av 279 studier med grot- og stubbefjerning
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Oppsummering og råd for grot-høsting
– Grot-høsting er en mer intensiv form for skogbruk, hvor mer næring
transporteres ut
– I (gran)skog kan tilveksten påvirkes noe. I sum moderate effekter på
økosystemet.
– Bærekraftig uttak av grot:
>
>
>
>
>

Uttak maks én gang i løpet av et omløp
Ikke ta ut alt – la minst 30 % av hogstavfallet være igjen
La om mulig nålene falle av før kvisten transporteres ut
Unngå uttak i områder med bæresvak mark
Vurder kompensasjonsgjødsling
04.06.2019
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