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Da Helgeland Skogselskap ble stiftet i 
1905, ble valgt mottoet «Vi vil skogkle 

Helge land». Mottoet var langt fra tilfeldig. 
Betydelige kyst områder var helt skogløse. 
Intensivt beite, samt store tømmer- og ved-
hogster var årsaken til avskoginga. Det ble 
derfor Skog selskapets hovedoppgave å 
agitere for skog planting, og skogplante-
skoler kom etter hvert i drift. For å hindre 
beitedyrene i å øde legge plantingene ble 
plantefeltene gjerdet inne og «fredsskogfel-
tene» dukket opp i landskapet. 

Nye treslag
I de utsatte kyststrøkene ble mange treslag 
forsøkt, både fra Sibir, Sør-Europa og 
Nord-Amerika. Resultatene var ikke bare 
opp løftende. Øya Finnkona, hvor Helge-
land Skogselskap gjennomførte de første 
kyst plantinger, gav verdifulle erfaringer og 
viktig kunnskaper. Hvor skulle man finne 
et treslag som tålte mye vind og saltsprøyt 
fra havet, og som også kunne produsere 
verdifullt tømmer for kystbefolkningen.
 I 1916-17 foretok Anton Smitt ved Vest-
landets forstlige forsøksstasjon en reise til 

vestkysten av Nord-Amerika for å studere 
aktuelle treslag for norske forhold. Vest-
kysten av Nord-Amerika var spesielt 
interes sant fordi klimaet er mye likt det vi 
har hos oss med milde vintre, mye nedbør 
og vind. Smitt gjorde viktige observasjo-
ner og knyt tet mange kontakter på sin 
reise og det ble på 1920-tallet mulig å få 
tak i frø fra ulike treslag med forskjellig 
herkomst. Noen av disse var forsøkt plant-
et før, blant dem sitkagran (Picea sitchen-
sis). For skog bruks formål ble den første 
gang sådd i plante skol  en på Søfteland ved 
Bergen i 1898. Det første frøet kom fra 
staten Washington, og svært få planter 
overlevde de relativt barske norske vinter-
forholdene. 

Trebeskrivelse
Sitkagrana (populært kalt sitka) er et kyst-
tre med stor utbredelse fra nordlige Cali-
fornia, 39˚N., nordover langs kysten av 
Oregon, Washington, British Colombia og 
Alaska, 61˚N., Sitkagrana er et utpreget 
kysttre og finnes ikke mer enn 80 km fra 
kysten. Treslaget går i sør opp til 2100 
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m.o.h, i sørlige deler av Alaska bare 4–500 
m.o.h. Den kan bli et imponerende 
tømmer tre. Trehøyder er målt til 95 m på 
Vancouver Island i Canada, mens de hø-
geste trærne i Alaska er målt til 68 m. 
Treslaget finnes ofte i blanding med andre 
bartrær.
 Sitkagrana har flattrykte spisse nåler 
som er grønne på oversiden og blågrønne 
eller gråaktige på undersiden. Barken er 
karakteristisk ved at den skaller av i rund-
aktige flak. Kvistene er spesielt stive på 
unge trær. Konglene blir inntil 8 cm lange 
med bølgete kongleskjell. Frøsettingen be-
gynner ved ca. 35 års alder. 
 Sitkagrana er skyggetålende, spesielt i 
ungdommen, og den bør stå tett for at 
grein ene ikke skal bli for store og grove. 
På næringsrik jord med frisk fuktighet tri-
ves den best. Den er sterk mot vind og tå-
ler ensidig vind godt. Sitkagrana kan mak-
simalt bli 800 – 850 år gammel. Sitkagrana 
krysser seg med kvitgran, en annen nord-
amerikan er som er et bra tømmertre. 
Denne krys ningen, lutzgran, er svært in-
teressant under våre forhold da lutzgrana 
finnes langt mot nord og trolig tåler bedre 
kalde vintre enn sitkagran.

Sitkagran til Helgeland
Første gang sitkagran ble plantet på Helge-
land var i 1926. Da kom det 2000 planter 
som ble satt ut på prestegården i Velfjord 
og Herten i Alstahaug. Frøet som var opp-
hav til disse plantene, kom fra Old Sitka i 
Alaska. Trærne ble store, men grovkvistet. 
Dette skyltes nok frøets opprinnelse og at 
feltene var små i utstrekning. Det ble svært 
mange kanttrær som oftest medfører grov 
kvist. 
 Resultatet fra Smitts reise kan en også 
lese ut fra årsmelding for Helgeland Skog-
selskap i 1927:

«Som Nyplanting i selskapets forsøks
felter er i 1927 utsatt 7000 Sitkagran – 
inn kjøpt fra Vestlandske forstlige 
Forsøks vesen. 
Denne planting saa vel som valg av 
felter er skjedd i samraad med forsøks
vesnet, som i dette øiemed har utpekt i 
alt 3 forskjellige felter ute ved kysten –
nemlig: Vik i Vik, Langdalslien i Tjøtta, 
Aag i Meløy. Det er selvsagt umulig aa 
uttale noe bestemt om Sitkagranens ut
viklingsmuligheter under vaare for
hold. Det er dog et spørs mål om den er 
til strek kelig froststerk. En mindre plan

	 Dønnes	 Alstahaug	 Vik	
Sted	 	 Planteskole	 (Sømna)
Proveniens/	 Seward	 Petersburg	 Kruzof	
herkomst	til	frøet	 Alaska	 Alaska	 Alaska

Totalalder, år 36  72 77
Treantall/daa. 181 96 90
Overhøyde, m 18,5 25,2 28,3
Middelhøyde, m 17,6 22,0 26,4
Middeldiameter, cm 22,0 28,7 32,1
Stående trevolum (m3/daa) 57,3 74,9 90,4
Totalproduksjon, m3/daa 60,5 90,3 115,7
Middeltilvekst, m3/daa 1,68 1,2 1,5
Årlig løpende tilvekst, m3/daa 3,98 2,6 2,6

Måleresultat 1999, Skogforsk, Bergen

Sitkagrana er 
svært vekst erlig 
under våre 
nord lige 
bredde grader. 
I Lunner åsen  
på Vik står det  
90,4 m3/daa, 
og de høyeste 
trærne er  
ca. 30 m etter 
77 vekst år.

8090 m. høye trær av siktagran i 
Caramanah Valley, 
Vancouver Island, Canada.
Mike Chapman  (t.v.) og Einar 
Moe studerer de store trærne. 
Foto: arne steFFenrem. 2000.

Nina Danilova ved siktagran i 
Alstahaug planteskole. Frøet til 
dette treet ble sådd i 1928, og kom 
fra Petersburg i Alaska. Dette 
treet er i dag (2001) 25 meter 
høgt, og er på 3,04 m3.
Foto: ØrnulF Kibsgaard 2001. 
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Produksjon
Fra 1960 tok forsøksstasjonen i Bergen 
opp et viktig arbeid med å undersøke 
produk sjonen i sitkaplantinger. Flere for-
søksfelter har vært fulgt jevnlig med må-
linger. Fra mål ingene i 1999 kan følgende 
tall fremsettes: Se tabellen på side 4.
 En alminnelig bra granskog på Indre 
Helgeland har en stående kubikkmasse på 
10 – 12 kubikkmeter pr. dekar. Dette viser 
at produksjonspotensialet i sitka plant ing-
ene våre er svært høyt, noe skogfolk uten-
fra ofte bemerker. 
 Av det første frøet med sitkagran som 
ble sådd i 1898 ved Bergen er det nå blitt 
enkelttrær med høyde på 44,5 m og 10 
kubikkmeter, forteller forsker Bernt-Hå-
vard Øyen ved Skogforsk, Bergen. Disse 
sitka gran ene er blant Norges høyeste trær! 
 Sammenlignes produksjonsevnen hos 
gran og sitka, har sitkagrana 30 til 50 % 
høyere produksjon på samme jordtype. 
Ved sterke kystvinder kommer grana sjel-
den til utvikling i det hele tatt. De tretek-
niske egen skapene hos sitka ligner vår 
egen gran. Men kvistene kan være harde 
og seige. Kanttrær har spesielt grov kvist. 
Inne i bestand er trærne mer finkvistet. 
Sitkagran som er hogd her på Helgeland 
har vært unge trær og med en stor andel 
kanttrær. Skurkvaliteten er likevel rimelig 
god. Det er imidlertid svært viktig for ved-
kvaliteten at planteavstanden ikke blir mer 
enn 2,0 m. Det bør anlegges mest mulig 
sammen heng ende skogbestand. Da opp-
nås mindre kant trær, kvistene blir mindre 
og oppkvisting går fortere. I lebelter og i 
fri stilling får den mye kvist – for å skape 
le er det en åpenbar fordel. I hager blir 
den imidlertid fort for stor og prangende.

Miljø og verdiskaping
Det er ingen tvil om at yngre sitkagran-
plant  inger er tette og ugjennomtrengelige, 
noe mange turgåere har opplevd. Etter 
som årene går vil trærne kviste seg opp, 

og mer lys vil komme inn i skogen. Dette 
er natur ens gang som forandrer miljøet for 
ulike planter og dyr ettersom årene går. 
Riktig gammel skog av sitka har vi enda 
ikke sett på Helgeland. Bildet fra Canada i 
denne artikkelen viser en annen vegeta-
sjon enn det vi er vant med i slik skog. 
 Det må nevnes at sitkaplantingene våre 
har beriket fuglelivet på kysten med flere 
nye arter i området. På Finnkona er det 
dess uten registrert 16 ulike lavarter på 
sitka gran som ble plantet i 1963. 
 Hogger man et sitkabestand på ett de-
kar med 60 kbm, så er nettoverdien til 
skogeieren ca 14.800 kroner ved leid 
arbeidskraft. Da forutsettes dagens priser, 
70% skurtømmer og 30% massevirke i 
denne skogen. Foredlings verdi en er flere 
ganger større. Dette er en verdi skap ings-
mulighet man bør tenke over. 
 I Nordland fylke er det nå plantet  
ca 80 000 dekar med sitka og den nær be-
slektede lutzgrana.
 Det drives en omfattende forskning på 
disse treslagene i landsdelen med hensyn 
til produksjon og kvalitet. I den nærmeste 
framtid vil det bli satt i gang en treteknisk 
undersøkelse på sitkagran som vokser her 
nord. 
 Mer enn 80 års erfaring og forskning 
har vist oss at sitkagran fortsatt bør være 
et av hovedtreslagene for Ytre-Helgeland 
med tanke på et økonomisk skogbruk. 
Gjennom en god skogskjøtsel samt et mål-
rettet forsknings- og utviklingsarbeid kan 
vi forbedre kvaliteten på kystskogene 
våre. Skogbruk dreier seg i stor grad om å 
skape bedre forhold for kommende slek-
ter. Sitkagrana har vært og vil fortsatt være 
et viktig bidrag i så måte. 

Litteratur:
Alaska Trees and Shrubs. Agriculture Handbook,  
No. 40, Washington DC, 1972.

Skogbruksboka, bind 2. Skogforlaget as, Oslo 1962

Årsmeldinger fra Helgeland Skogselskap

ting utført siste vaar i en 
av vaare indre fjord bygder 
skal efter hvad der er opp
lyst være blitt helt ødelagt 
under den frost periode vi 
hadde i september. Uten at 
dette isolerte tilfelle er noe 
å bygge paa, synes det dog 
aa peke i retning av at 
Sitka  granen er et for frost
ømtaalig treslag. Det er 
dog mulig den vil greie sig 
bedre ute ved kysten , hvor 
klimaet er mildere enn 
lenger inne til lands.»

Frøene fra disse  plantingene 
av sitkagran på Helgeland 
kom fra Kruzof Island i Alas-
ka. Fram til 1940 ble det plan-
tet noe sitka, og flere vakre 
eldre plantefelt fra mellom-
krigstida finnes fortsatt. Kri-
gen stoppet imidlertid all frø-
import fra Nord-Amerika. Et-
ter hvert som plantefeltene 
vokste til, fikk Skogoppsynet 
betydelig interesse for å øke 
bruken av sitkagran. Mål-
settinga var å skaffe kystbøn-
dene gagn virke og gi dem 
«flere ben å stå på». Særlig fylkesskogsjef 
Arne Asla må nevnes som en drivkraft for 
å få til mer sitkaplanting på Ytre Helge-
land. Frø for syn inga var et stort hinder for 
å kunne ale opp planter. Noe greide man å 
skaffe fra import. I 1953 ble 4 kg sitkafrø 
sådd i Alstahaug Planteskole. Høsten 1954 
ble det samlet inn kongler i kyst plant ing-
ene, og det ble fram skaffet 38,1 kg godt 
modnet sitkafrø på Helgeland. Den første 
store planteleverans en kom i 1956 da det 
ble levert 203 000 sitkaplanter fra Alsta-
haug Planteskole.
 Professor Håkon Robak ved Vestlan-
dets forstlige forsøksstasjon gjorde i 1954 

en reise i Nord-Norge for å studere de 
frem mede treslagene som var brukt. Ro-
bak uttaler seg slik: «Alt i alt må sitkagra
nen betegnes som det mest lovende av 
fremmede treslag som hittil har vært for
søkt i Nordland. Der finner man jo også 
betydelige arealer som nettopp forener de 
egenskaper som berettiger bruken av dette 
treslaget; kystklimaet og høy jordbonitet. 
For sitkagranens vedkommende har skog
forsøksleder Anton Smitt efter min anmod
ning gjennomlest denne beretning. Han 
fant ikke noe å bemerke til mitt syn, som 
han gav sin fulle beslutning.»

Kongle av siktagran.
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Siden artikkelen ble publisert i Årbok 
for Helgeland 2001 er mye skjedd med 
hensyn til treslaget sitkagran. Treslaget 
har fått mye omtale i det siste. Det er 
derfor vesentlig at mer informasjon blir 
gjort kjent. Som kjent ble sitkagran plan-
tet i Nordland først i 1927. Da ble 7000 
sitkagranplanter med herkomst Kruzof 
Island innkjøpt fra Vestlandets forstlige 
forsøksstasjon, Stend ved Bergen, for ut-
planting i Nordland. I 1936 ble flere 
plantninger etablert. Disse plantingene 
er senere blitt fulgt med omhu, og plan-
tefeltene har gått inn i forsøk i regi av 
skogforskningen. Mye informasjon er 
kommet ut av de målinger som er utført, 
både produksjonsoversikter og økolo-
giske studier. Disse 
feltene var også svært 
viktige da omfattende 
tretekniske undersø-
kelser ble igangsatt 
fra 2003, fra Rogaland 
i sør til og med Nord-
land i nord.

Forsøk 
De første plantingene 
fortalte tidlig at sitka-
gran var et svært in-
teressant treslag på 
kysten av Norge. Som 
kjent vokser treslaget 
i kyststrøk på vestkys-
ten av Nord-Amerika.
2. verdenskrig satte 
en stopper for mer 
planting av sitkagran. 
Først ut i 1950-årene 
ble frø for våre 
 områder på nytt til-
gjengelig. Omfattende 
planteaktivitet startet 
opp. Interessen fra 

mark-eierne var også svært store for 
dette nye treslaget. Frøet som ble brukt i 
skogplanteskolene i Nordland kom da 
fra ca 60˚N fra Seward-området på Ke-
nai-halvøya i Alaska. Planteskolene på 
Råvoll i Hadsel og Alstahaug Planteskole 
var meget vesentlig i planteforsyningen.
De største sammenhengende plantefel-
tene ble etablert i Lofoten og Vesterålen. 
Her kunne man også etter hvert finne 
bestand av krysningen, lutzgran, som 
fremkommer etter krysning av sitkagran 
og kvitgran i Alaska.

Nye forsøk
Sommeren 1984 ble det anlagt 120 for-
søksflater i sitkagran, lutzgran og vanlig 
gran i Lofoten og Vesterålen. Målsettin-

gen var å undersøke 
produksjonsegenska-
per og eventuelle for-
skjeller mellom disse 
treslagene. Fylkesskog-
sjef Nils O. Kaasen var 
her en drivkraft. Plan-
tingene var fra 1965-
1975. Siste måling ble 
foretatt i 1999, og viste 
at sitkagran så langt 
har produsert om lag 
det dobbelte av vanlig 
gran. Lutzgran har en 
ytelse som ligger 10-20 
% under sitkagran. Det 
er også gjort et omfat-
tende arbeid med inn-
samling av frø i Canada 
og Alaska på ulike 
skogstrær, også sitka-
gran. Dette fant sted i 
1987-1990. Innsamling 
av pollen fra elitetre ble 
gjennomført både i 
Nordland og i Alaska, 
og kunstig krysning 
foretatt.

Flere nordiske land var involvert i dette 
viktige foredlingsarbeidet. Avkomforsøk 
ble anlagt ute i marka i Nord-Norge. I de 
siste 25 år er det anlagt forsøk på 60 
steder. En oversikt over disse arbeidene 
er sammenstilt i ”Skogplanteforedling i 
Nord-Norge” som kom i 2005. Det er 
konsulent Gisle Skaret som har stått for 
arbeidene i marka. Arbeidet har skjedd i 
nært samarbeid mellom skogselskapene 
i landsdelen, Alstahaug Planteskole, 
 fylkesskogkontorene, og skogforsknin-
gen i Norge.

Virkesegenskaper i sitkagran
Etter som årene har gått er interessen for 
virkesegenskaper blitt større og klassifi-
sering av salgsvirke har kommet sterkt i 
fokus. Enkelte hevdet at sitkagran var 
helt ubrukelig som skurlast. Det var såle-
des nødvendig at det ble satt i gang et 
nasjonalt prosjekt for testing av sitka som 

trevirke til ulikt formål. For å få et stort 
og godt testmateriale ble det i 2003-2004 
samlet inn 1460 tømmerstokker av sitka-
gran fra 1460 ulike trær. Her i Nordland 
ble det samlet inn 700 stokker hvor fyl-
kesskogmester Gjermund Pettersen had-
de ansvaret for hogst og merking av dette 
materialet.  Innsamlingen ble foretatt fra 
Sømna i sør til Andøy i nord. 
Tømmerstokkene i Nordland ble skåret 
på saga hos Bergene Holm A/S i Mosjø-
en før materialene ble sendt til Norsk 
Treteknisk Institutt for undersøkelse. I 
2007 fikk sitkagran fra Norge myndig-
hetsgodkjennelse etter gjeldende nasjo-
nale- og internasjonale standarer som 
konstruksjonsvirke. Den kan nå styrke-
sorteres både visuelt og maskinelt. Pro-
sjektet har på bakgrunn av resultatene 
åpnet nye store muligheter for anven-
delse av sitkagran som råstoff i treindus-
trien, både som trelast og til papirråstoff.

Fra innsamlingen av sitkatømmer i Vik, Sømna 2003. 
Foto: Jan Jenssen.



Vi besøkte et sagbruk som skar ca  
150 000 kbm med  sitkagran  pr. år. 
Ledelsen på sagbruket likte ikke 
 situasjonen med at de fikk så lite tøm-
mer av sitkagran. Vi besøkte også skog-
bestand fra planting i 1930 hvor trærnes 
høyde var oppe i 55 m ! På Andøya på 
69˚N er det nå trær over 30 m høye og 
plantet i 1936.

Økonomi
Økonomiske kalkyler som er gjort i sit-
kagranplantinger  på 1920 - og 1930-tal-
let viser at disse har forrentet en an-
leggskapital på 4,5-6 % (før tilskudd og 
skatt). Vi finner i dag få, om noen, lang-
siktige investeringer som kan vise til til-
svarende høg forrentning. Andelen sag-
tømmer i de eldre plantningene er meget 
høg, gjerne 80-90%. 

Hogstalder og skogkultur
Vekstundersøkelser og økonomiske kal-
kyler angir at sitkagran i Nordland bør 
dyrkes med en omløpstid på 65-90 år. 
Middelhøyden på hogstmoden skog er 
da gjerne 26-30 m.
For å få frem store andeler med kvali-
tetstømmer bør planteavstanden i ut-
gangspunktet ikke være over 2 m, og 
feltene bør ha høg tetthet gjennom om-
løpet. Selv om det lokalt kan forekomme 
en god del naturlig foryngelse etter 
hogst så bør en fortrinnsvis benytte 
 foredlet plantemateriale som plante-
skolen på Alstahaug kan levere. Det er 
beklagelig at det er satt i gang foryngel-
seshogster i skogbestand som er altfor 
unge i Nordland. Verdiene fra hogsten til 
skogeieren blir deretter, og ville blitt en 
helt annen om bestandet fikk stå noen 
tiår til.
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Sitkagran i andre land
Det finnes i dag ca 12 mill. dekar areal 
med sitkagran i Nordvest-Europa, hvor-
av hovedtyngden på de britiske øyer. 
I Norge er det tilplantet et areal på ca 
550 000 daa inkludert lutzgran, 4%  av 
Nordvest-Europa.
På Island er nå sitkagrana ca. 25 m høy 

og et viktig tre i oppbyggingen av landets 
skogressurser. Dette er på Kirkjubær-
klaustur i Sør-Island, plantet 1949. 
I 2004 fikk jeg være med på en skogeks-
kursjon til Irland. Her satses det nå på 
omfattende planting av sitkagran og det 
skjer store foredlingsprogrammer. 

Frøavelsbestand Glendoyne, Irland. Planting fra 1930. Høyeste trær er 55 m. 
Foto: Jan inge Helmersen 2004

Materialer fra sitkagran i Kongsmarka, Vågan.  Senere brukt i husbygging på Delp, Lofoten.
Foto: Øystein lyngmo 2009.
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Foredling
I våre strøk av landet har småsagbruk 
vært viktige med å ta vare på lokalt sit-
katømmer og skaffe kunnskap om et 
nytt råstoff fra skogene. Bygdesaglaget i 
Lofoten og Vesterålen har ført an på en 
fin måte. Bilder senere i denne trykksa-
ken forteller om dette.

Sitkagran i klimasammenheng
Sitkagran er for våre forhold med store 
kystarealer det klart mest virkningsfulle 
treslag for å binde karbon fra atmosfæ-
ren. På små arealer kan man kostnadsef-
fektivt få bundet store mengder atmo-
sfærisk karbon. På den måten bidra til å 
dempe økningen av CO2 og de negative 
klimaeffektene som vi frykter følger i 
kjølvannet. I dag bidrar sitkagran-plant-
ningene i Nordland med en binding på 
125-150 000 tonn CO2  per år. Få tenker 
i gjennom at også dette representerer 
store verdier for samfunnet.
Internasjonalt verdsettes 1 tonn CO2-
binding i skog med ca kr. 150,-
Verdien av denne tilveksten i klimasam-
menheng utgjør 22 millioner kroner pr. 
år i Nordland. I tillegg kommer bindin-
gen i den stående skogen, samt den år-
lige tilveksten i annen bar- og lauvskog. 
Sortland kommune vedtok våren 2010 å 
anlegge en klimaskog på 6000 daa.

Sitkagran – økologiske 
undersøkelser
På 1990-tallet og på 2000-tallet har det 
blitt gjennomført flere prosjekter for å 
studere økologiske effekter av plantefel-
tene og likeledes eventuell spredning av 
sitkagran fra eldre plantefelt i regi av 
Norsk institutt for skog og landskap. I 
tette plantefelt vil sitkagran i en periode 
skygge ut lyskrevende vekster. Dette er 
helt lokale og temporære effekter, og 
må veies mot at plantefeltene har store 

le- og kantvirkninger som virker positivt 
for andre deler av det biologiske mang-
foldet. Spredningen i tilstøtende natur-
skog og på lyngmark har vist seg meget 
liten, men kan være moderat på kultur-
mark ute av drift og på hogstfelt eller 
arealer som forstyrres, for eksempel vei-
kanter. De undersøkelser som er gjort 
på økologiske effekter både innenlandsk 
og utenlandsk gir i realiteten liten grunn 
til bekymring. Svært god vekst bidrar 
også til at man kan ”spare” andre arealer 
med naturskog. 

Sluttord
Nærmere 100 år med forskning og de 
forstlige erfaringer som er høstet viser at 
sitkagran er kommet for å bli langs vår 
vestkyst. Vi bør konsentrere oss på å 
bruke den videre med vett og forstand 
til gagn for kommende generasjoner. 
Plantefelt av sitkagran som hogges bør  
snarest nyplantes med forbedret plante-
materiale. På egnede arealer og i tilknyt-
ning til eldre plantninger er det økono-
misk sett ingen andre alternativ når vi 
fremover skal drive et bærekratig skog-
bruk. Dersom man i tillegg regner med 
et våtere, varmere og villere klima er det 
ingen treslag som er mer velegnet enn 
sitkagran.
I Nordland og ellers er det ennå betyde-
lige arealer som kan tilplantes med sit-
ka- /lutzgran. På kysten av Norge vil 
85% av skogarealet stå urørt.
Ved slutthogst er det utfordringer å lage 
variasjoner – og ikke et "sjakkbrettland-
skap".

Kilder til mer kunnskap:

Norsk institutt for skog og landskap
www.skogoglandskap.no

Norsk Treteknisk Institutt
www.treteknisk.no
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krysningsserie med sitkagran som mortrær 
og pollen fra kvitgran i Alaska som fartrær.
Råvollmarka, Hadsel kommune. 
Foto Fra 1991

Sitkagran plantet i 1930 i Alstahaug 
planteskole.
Foto ØrnulF Kibsgaard 2001

Hybridkrysning, (kvitgran x sitkagran).
Revidering 2010. Plantet i 1995. 
NB! Se variasjonene på stammene her.
Foto gJermund Pettersen 2010.

14årgammelt avkomforsøk med Lutzgran 
i Hadsel kommune. Utvalgte sitkamødre 
testes med kvitgranfedre fra Alaska. 
Foto: Øyvind meland edvardsen, 2008.



Tømmerhytte bygd av sitkagran fra 
Sømna. Laftemester er Linas Sætermo, 
Vefsn. Hytta står ved Otta i 
Gudbrannsdalen. 
Foto: grete sætermo 2004.

Gapahuk bygd av sitkagran hos Tore 
Henriksen, Sortland.
Foto: bJØrn raKstang 2010.

Sitkagran felt i Kongsmarka, Vågan. 
Foto: trygve brenna 2003.

Møte mellom granplantefelt og 
sitkaplantefelt (t.h.) på Åse, Andøya. 
Foto: sonJa Klotz 2009.

Råmarka i Hadsel med mange naturelementer.
Foto: gisle sKaret 2010

Færing laget av sikatømmer fra plantefelt til Torleif Andersen, Bø 196265.
Foto: tor andersen 2008
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Sitkafelt på Steiro, Sortland, 68˚N.
Eier: Hans Arne Elvenes.
Revidert 2009.
Alder: 78 år.
Sående kbm. 118,4 m3/daa.
Overhøyde: 26,9 m.
Årlig tilvekst: 4 m3/daa.
Middeltilvekst: 1,8 m3/daa.
Rotverdi: 1520.000, kr/daa.

Foto: bJØrn raKstang 2010.


