
„Z wizytą u norweskich leśników”

Konferencja podsumowująca realizację projektu 

„Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, 

poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu 

pospolitego oraz wiązu szypułkowego na terenie Polski (FraxUmLBG)”.

Leśny Bank Genów Kostrzyca,  17 – 18.11.2016 r.

Mgr inż. Michał Raj 



• Jednostka partnerska: Norweskie Centrum Nasiennictwa Leśnego (Skogfrøverket). 

• Cel wizyty: Wymiana doświadczeń związanych z działaniami podejmowanymi w celu
zatrzymania procesu utraty różnorodności genetycznej – zachowanie różnorodności genetycznej
metodami ex situ.

• Źródło finansowania: Fundusz Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

• Kwota dofinansowania: 42 000,00 PLN.

• Data wizyty: 14–18.06.2016 r. 

• Liczba osób: 7 pracowników LBG Kostrzyca. 

Wizyta studyjna pracowników LBG 
Kostrzyca w Norwegii, w ramach      
bilateralnego projektu partnerskiego.

„Leśne ośrodki nasienne w Norwegii i Polsce” 



Ogólne informacje dotyczące

norweskiego leśnictwa – powierzchnia lasów.

Powierzchnia leśna Polski: 9,2 mln ha (bez gruntów związanych z gospodarką leśną).



Ogólne informacje dotyczące

norweskiego leśnictwa – lesistość.

Lesistość Polski: 29,5% (wg. GUS 2015) 



Ogólne informacje dotyczące

norweskiego leśnictwa - zasoby drzewne.

Zasobność: 269 m3/ha



Ogólne informacje dotyczące

norweskiego leśnictwa - zasoby drzewne.



Ogólne informacje dotyczące

norweskiego leśnictwa - zasoby drzewne.

Pozyskanie: 

: ok 38 mln m3 (53% przyrostu)

: ok 10 mln m3 (40 % przyrostu)



Ogólne informacje dotyczące

norweskiego leśnictwa – struktura własności.

Źródło:

The Norwegian Forest

and Landscape Institute
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Ogólne informacje dotyczące

norweskiego leśnictwa – skład gatunkowy.

świerk 
pospolity; 35%

sosna 
zwyczajna; 37%

gatunki liściaste 
(głównie 

brzoza) ; 28%

Źródło:

The Norwegian Forest

and Landscape Institute



Norweskie Centrum Nasiennictwa Leśnego.



Norweskie Centrum Nasiennictwa Leśnego.

• Jednostka o zasięgu krajowym. 

• Utworzona przez Rząd Norwegii w 1895 r., 
podległa Ministerstwu Rolnictwa.  

• Od 1996 prywatna fundacja non profit
„Det norske Skogfrøverk”.

• Główne zadania:  

– Zbiory i obrót LMR.

– Prowadzenie banku nasion

– Oceny nasion (wg metodyki ISTA).

– Zakładanie i prowadzenie plantacji nas.

– Hodowla selekcyjna (uprawy testowe).



Norweskie Centrum Nasiennictwa Leśnego.

• Centrum jest wyłącznym dostawcą
nasion do prywatnych szkółek
kontenerowych, których w kraju jest
około 20.

• Roczna produkcja sadzonek w skali
kraju wynosi ponad 32 mln szt. (95%
świerk).

• Celem strategicznym centrum jest
coroczne przygotowywanie nasion do
produkcji 40 mln szt. sadzonek.



Norweskie Centrum Nasiennictwa Leśnego.

• Zbiór nasion odbywa się wyłącznie z
plantacji nasiennych, którymi jednostka
zarządza: 

– 32 plantacje nasienne (mapa):

– 12 archiwa klonów (10 świerka, 2 sosny).

• Plantacje są zakładane od lat 60. ub. wieku. 

• Ilość plantacji jest ściśle skorelowana z 
zapotrzebowaniem na sadzonki, aktualnie istnieje
potrzeba zakładania nowych plantacji, aby
osiągnąć założony cel strategiczny (40 mln szt.).

• Rozmieszczenie plant. w oparciu o regionalizację
nasienną kraju.  

gatunek ilość plantacji

świerk pospolity 21

jodła górska 2

świerk sitkajski 2

sosna zwyczajna 2

sosna wydmowa 1

brzoza brodawkowata 1

olsza czarna 2

modrzew europejski 1



Norweskie Centrum Nasiennictwa Leśnego.

Plantacja nasienna w SANDERUD

• Największa plantacja świerka pospolitego
(ok 92 ha) 

• Struktura plantacji: 

– 1988-90 r. – posadzenie klonów 60
najlepszych drzew matecznych, wybranych
fenotypowo w latach 80 tych.
(I cykl selekcyjny).

– 2000-2001 – dosadzenie klonów 15 drzew
matecznych przetestowanych, wybranych na
podstawie upraw testowych, założonych w
latach 1982-86 (II cykl selekcyjny).

– Archiwum klonów świerka dla wschodniej
części kraju.



Norweskie Centrum Nasiennictwa Leśnego.

Plantacja nasienna w SANDERUD

• Kontrolowane krzyżowanie na plantacji
II generacji (najlepsze osobniki).

• Testowanie potomstwa, którego obydwoje
rodzice (♀ i ♂) są znani (rozpoczęcie III cyklu
hodowlanego).



Norweskie Centrum Nasiennictwa Leśnego.

Plantacja nasienna w KAUPANGER

• Jedna z najstarszych plantacji świerka
pospolitego (1962 r). 

• Struktura plantacji: 

– Klony drzew matecznych wschodniej części
kraju z wysokości 540-925 m.n.p.m
(produkcja materiału dla specyficznych
warunków klimatycznych).

– W części również wydzielone poletka klonów
świerka sitkajskiego, świerka Engelmanna
oraz jodły szlachetnej.



Norweskie Centrum Nasiennictwa Leśnego.

Uprawa testowa w HELSET

• Testowanie materiału z przeznaczeniem na
drzewka choinkowe: świerk pospolity, jodła 
górska. 

• Poletka z wybranymi rodami, po testach 
potomstwa. 



Szkółka kontenerowa w BIRI

• Prywatna spółka należąca do:

– Towarzystwa Leśnego Oppland 57 %

– Towarzystwa Leśnego Oslo i Akershus 43 %

• Największa szkółka w Norwegii 
Roczna produkcja: 12 milionów sadzonek 
(głównie świerk). 



Szkółka kontenerowa w Biri

• Produkcja:
.                                                   Świerk 1/1 (M60): ok 20-35 cm

Świerk 1/1 (M95): ok 20-25 cm

Sosna 1/0 (M60)

Brzoza i Olsza 1/0 (M60) 30-40 cm



Urząd Okręgu Hedmark

Departament Rolnictwa i Leśnictwa

Okręg Hedmark

• Trzeci okręg w Norwegii pod względem 
powierzchni.

• 1,35 mln ha lasów produkcyjnych. 

• 20 % zasobów drzewnych kraju. 

• Pozyskanie 2,3 mln m3. (ok 23% kraju)

• Struktura własności:

– 80 % lasy prywatne

– 20 % lasy państwowe 



Rola Departamentu w zakresie leśnictwa:

Realizacja Polityki Leśnej Rządu
(Ministerstwo Rolnictwa i Żywności) 

– Długofalowy zarząd nad lasami w celu osiągania 
gospodarczych zysków, we współpracy z innymi 
podmiotami. 

– Działania ukierunkowane na zwiększenie 
wykorzystania drewna jako surowiec budowlany 
oraz w bioenergetyce. 

– Prowadzenie inwestycji zwiększających wydajność
i efektywność pozyskania drewna (np. drogi),
z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych .

Urząd Okręgu Hedmark

Departament Rolnictwa i Leśnictwa



Narodowe Muzeum 

Leśnictwa w Elverun





Pierwszy depozyt nasion leśnych w Global Seed Vault – 2015 r. 



Dziękuję za uwagę

Leśny Bank Genów Kostrzyca
Miłków 300
58 – 535 Miłków
www.lbg.lasy.gov.pl
tel. +48 75 71 31 048

http://www.lbg.lasy.gov.pl/

