REGLER FOR BRUK OG FLYTTING AV SKOGLIG FORMERINGSMATERIALE
fra Forskrift om skogfrø og skogplanter av 01.03.96, § 6 Bruk

§ 6-1 Overordnede bruksregler
Det skal brukes skoglig formeringsmateriale som er best mulig tilpasset lokalitetens klima, jordbunnsforhold o.a.
Materialet må vær testet for herdighet og vekstrytme dersom det er usikkerhet om klimatilpasningen.
Det bør i størst mulig utstrekning brukes materiale som har lokal opprinnelse.
Flytting av treslag og provenienser skal utføres med varsomhet.
klimavariasjoner, høyde over havet og sankeområdenes grenser.

Det skal tas hensyn til bl.a. lokale

§ 6-2 Flytting av gran
Gran kan flyttes maksimalt 20 mil nordover eller sørover og maksimalt 300 m opp eller ned. Lengden på
forflytningene bør avta med stigende breddegrad og høyde over havet.
Normalt skal flytting nordover kombineres med flytting nedover, og flytting sørover med flytting oppover. Dette
prinsippet blir viktigere jo lengre nord i landet og/eller høyere over havet kulturfeltet befinner seg.
I høyereliggende skog mindre enn 200 m under den klimatiske barskoggrensen i Sør-Norge og 100 m i MidtNorge og Nord-Norge bør det brukes materiale fra samme høydelag og sanke-område.
Flytting over sankeområdenes grenser i østlig eller vestlig retning skal gjøres med varsomhet.
§ 6-3 Flytting av furu
Flytting av furu til andre sankeområder og høydelag skal skje med varsomhet.
I områder med sammenhengende furuskog kan flytting skje over sankeområdenes / høydelagenes grense når
materialet har opprinnelse nær grensen. Normalt skal det i slike tilfeller ikke flyttes langt over grensen.
I spesielt klimautsatte områder kan det være aktuelt å flytte furuprovenienser 100−200 m ned eller 1−2 breddegrader
sørover.

§ 6-4 Flytting av lauvtrær
For lauvtreslag gjelder i hovedsak de samme flyttereglene som for gran.
Det må tas hensyn til det enkelte treslags utbredelse og egenskaper.

Utfyllende hjelpemiddler:
Tabell for flytting av granprovenienser: Plantested i område Av - F
Tabell for flytting av granprovenienser: Plantested i område K - R

