
Økologiske virkninger av økt 

biomasseuttak fra skog i Norge 
Toril D. Eldhuset og Kjersti Holt Hanssen, Skog og landskap 
Fagdag i fornybar energi, UMB 20.10.11 

 

Foto:  

K. Holt Hanssen, Skog og landskap 



Bioenergipotensialet i Norge 

> I dag utgjør bioenergi ca. 15 TWh eller 6 % av vårt      

energiforbruk. 

> Regjeringens mål: Øke bruken med 14 TWh innen 2020. 

> Det meste av økningen må komme fra skogen! 

 Råstoff Estimert energi-

mengde (TWh) 

Skogråstoff, inkl. greiner, topper, 

stubber og røtter 

16-25 

Halm, kornavrens 4,5 

Biogass fra husdyrgjødsel 2,5 

Fra St.meld. nr. 39 (2008-2009). 



Hogstavfall, GROT, 

avvirkningsrester… 

> En lite utnyttet ressurs i Norge hittil. 

> Potensiale:  GROT (greiner og topper):  2,7 mill m3 

> Driftsteknikk, logistikk, økonomi, avsetningsmuligheter 

begrenser bruken.  

> I Finland er ”systemene” på plass, og i 2006 ble 1,7 

millioner m3 hogstavfall brukt til bioenergi.  

> Bruken øker i Norge - vi bør vite om eventuelle 

økologiske konsekvenser! 

 



• Næringsstoffer, 

tilgjengelig og bundet 

• pH 

• Karbonlager 

Avrenning 

Fiksering 

Deponering  
 

Forvitring 

 

Næringsinnhold i GROT utgjør 

1-10 % av totale reserver i 

jorda. 

MEN: kan utgjøre en stor del 

av plantetilgjengelig næring!  

 

Uttak? 

1/3 av treets nitrogen finnes 

i GROT. 
C tapes som CO2 

(jordrespirasjon)  



Ubesvarte spørsmål 

> Ulike forsøk rundt om i verden med fjerning av 

biomasse gir ulike resultater, f.eks. når det 

gjelder endring i pH og karbonlagring i humusen. 

Hvilke faktorer er det som styrer slike endringer? 

> Hvordan påvirker variasjon i disse styrende 

faktorene langsiktig bærekraftig produksjon? 

 

 



Hvordan kan man forske på effekter av 

uttak av bioenergi? 

> Skog i nordlige områder har lang omløpstid (70-120 år) 

– må vi vente i 100 år på resultater…? 

> Nei! Alternativene er å 

1. Etablere nye forsøksfelt for å studere de prosessene 

som skjer, og for å få resultater på kort sikt. 

2. Bruke eksisterende, eldre serier med forsøksfelt for å 

finne langsiktige resultater. 

 



Økologiske virkninger av økt 

biomasseuttak fra skog i Norge 

> NFR 2009-2013. Skog og landskap + UMB + andre norske og 

nordiske samarbeidspartnere.  Prosjektleder: Nicholas Clarke. 

> Mål: ”Bidra til bioenergipolitikken gjennom å identifisere 

nøkkelfaktorer og riktige strategier for økologisk bærekraftig 

heltreavvirkning i granskog”. 

> Studere effekten av GROT-høsting på 

> Omsetning av næringsstoffer og karbon i jord og jordvann 

> Vegetasjonens sammensetning 

> Foryngelse og produksjon av gran 

> Modellering og prediksjon: 

> Kartlegge områdene som egner seg best for økologisk bærekraftig uttak 

av GROT.  

> Gi anbefalinger til forvaltningen og skognæringen for bærekraftig bruk 

av GROT til bioenergi. 



To nye feltforsøk 

> Gaupen i Ringsaker, start 2008. 

> Vindberg i Voss, start 2010.  

> Vindberg ligger høyere, brattere og med større 

årsnedbør enn  Gaupen. 

 

 

Foto: L. Dalen, Skog og landskap Foto: I. Røsberg, Skog og landskap 



Trærne veies for å finne 

vekta av hogstavfallet 
 

- Finne potensiell mengde  

GROT på feltet 

 

- Kjemiske analyser: 

hvor mye næringsstoffer 

fjernes ved GROT-uttak? 

Foto: K. Holt Hanssen, Skog og landskap 



Nye forsøksfelt – Ringsaker og Voss 

  Måling av respirasjon i jord 

 

 

Foto: Janne Kjønaas    Prøvetaking av jordvann  

Nedbrytning av kvist og nåler 

Fotos: O. J. Kjønaas, Skog og landskap 

Foto: L. Dalen, Skog og landskap 



Nye forsøksfelt – Ringsaker og Voss 

Vegetasjonsanalyser 

Ringsaker 

2008 

Ringsaker 

2009 

Fotos: I. Røsberg, Skog og landskap 



Nye forsøksfelt – Ringsaker og Voss 

Følge vekst og overlevelse 

hos plantene med og uten 

høsting av GROT 



Nordisk serie etablert på 80-tallet 

> Tynningsforsøk 

> Med og uten uttak av 

GROT 

> Med og uten gjødsling 

> Målt effekter på 

skogproduksjonen hvert 

5. år 

> Resultater etter 20-25 år 

publisert 2011 



Nordisk forsøk med heltretynning i 

gran og furu 

Relativ volumtilvekst 20 år etter første tynning – 20 forsøksfelt fra Finland, Norge og 

Sverige. Tilvekst i % av kontrollruter.  
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Effekt av bonitet på tilvekst? 

Relativ volumtilvekst 10 år etter tynning – 8 forsøksfelt fra Finland og Norge. Tilvekst i 

% av kontrollruter.  
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Resultater 

> Heltretynning reduserte tilveksten, men nedgangen var 

signifikant bare for gran (~10 %). 

> Der det var tilvekstreduksjon, falt produksjonen like etter 

tynning. 

> Effekten er fremdeles til stede etter 25 år. 

> Gjødsling kan kompensere for næringstapet de første 10 

årene etter heltretynning. 



Modellering 

> PhD-stipendiat Silje Skår arbeider med modeller og data 

fra de omtalte feltforsøkene for å predikere økologiske 

konsekvenser av GROT-uttak. 

> En masteroppgave av Julia Rudolph, med data fra 6 

norske skogovervåkingsfelt, viser at om disse feltene ble 

hogd, ville inntil 3 ganger mer næring bli fjernet ved 

GROT-uttak enn om GROT ble liggende igjen. 



GROT-høsting i praksis 

> I forsøkene er all kvist fjernet ved 

heltretynningen 

> I praksis vil en del greiner og 

nåler bli liggende igjen etter 

høsting  

 → modererer vekstreduksjonen 

> I vårt nye feltforsøk i Ringsaker 

ble kun 63 % av kvisten faktisk 

tatt ut 

> Ca 20 % av nålene falt av og ble 

liggende på bakken før høsting 

Foto: K. Holt Hanssen, Skog og landskap 



Bærekraftig uttak av hogstavfall 

> Uttak av GROT maks 1 gang i løpet av bestandets liv. 

> Ikke ta ut alt – la minst 30 % av hogstavfallet være igjen 

> La om mulig nålene falle av før kvisten transporteres ut. 

> Vurdere om gjødsling er nødvendig for å erstatte 

næringsstoffene som tas ut med kvist og nåler. 

> Man kan begrense negative effekter  ved å gjøre ting på 

en riktig måte 

 

 


