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Markberedning omfanget bør økes fordi :

• Sikre en tilfredsstillende foryngelse etter hogst. 

• Økende fare for snutebilleangrep  

• Reduserte muligheter for kjemikalier/sprøyting (PEFC). 

• Raskere etablering av ny skog

• Vedvarende raskere vekst gjennom «hele» omløpet??

• Kortere omløpstid



Liker ikke

mineraljord??

ALLSKOGBRUK

4 July 20225



‣ Treslagsvalg
• Fortsatt gran som hovedtreslag på høy bonitet

• Fortsatt furu på lav bonitet

• Treslagsblanding gran og furu aktuelt på midlere bonitet 11 og 
14. Spesielt aktuelt der det kan være tørkestress. (Høyere 
prod??)

• Elg reduserer valgmulighetene.

• Hjort

• Bytte til lauv eller blanding av gran og lauv aktuelt på svært 
råteutsatte granarealer og ev frostfare (skjerm). 
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‣ Planting

• Planting så raskt som mulig og innen 3 år etter hogst. 

• På arealer med store snutebilleangrep -3 år etter hogst??

• Ettårige M95-planter anbefales der det er markberedt.

• Ikke markberedt og fare for snutebillegnag og/eller 

konkurrerende vegetasjon anbefales M60-planter.

• Skogfrøverkets generelle anbefalinger om valg av 

plantemateriale følges. Det bør i tillegg tas hensyn til 

plantelokalitetens frostrisiko.
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‣ Plantetetthet

‣ Venstre kolonne oppfattes som tilstrekkelig. Klimatetthetstilskudd aktualiserer høyre 
kolonne.

‣ Supplering

• Plantefeltkontroll anbefales tidlig vår 2 år etter planting

• Supplering anbefales når «hullene» er av en viss størrelse (150 m2)

• Supplering så raskt som mulig etter plantefeltkontroll.

• Skyldes avgangen snutebiller suppleres tredje året etter hogst.

• Supplering, med store og vitale M60-planter. 
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Bonitet Plantetall pr. dekar 

26 220-270 

23 220-270 

20 200-250 

17 180-230 

14 160-210 

11 130-180 

8 100-150 

 



‣ Naturlig avgang 0,4-0,6% pr år

– 25-30% i omløpet

‣ Sjøltynning

– Konkurranse trærne imellom.

– Inntreffer ved ca 20m bestandshøyde ved normale tettheter.
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Figur fra skogkurs
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‣ Ungskogpleie, noe vi må gjøre

• Ungskogpleien bør skje i bestandshøyde 1-6m.

• Når bartreplantene hemmes av lauv.

• Minste avstand mellom trær av hovedtreslaget bør være 

1,5m.

• Nødvendig å løse opp i svært tette naturforyngelser. 

Gjøres tidlig, unngå råtefare, starter allerede ved 2cm. 

• Utgangstetthetene etter ungskogpleie bør være 150-250 

trær pr. dekar uavhengig av videre skogbehandling.

• Høy risiko for stormskader 100-140 trær pr.da.

• Enkelttrestabilitet – Sosial stabilitet (rot-krone-diameterutvikling)
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‣ Tynning, noe man kan gjøre hvis man absolutt vil:

• Tynning forutsetter(?) at bestandet er stelt (ungskogpleie gjennomført) 
og at tynningen gir netto.

• Se det som en investering i furuskog pga større verditilvekst?

• Bestand bør ikke tynnes ved større høyder enn 18 meter. 
Førstegangstynning anbefales ved 12-(14) m overhøyde, ev. andre gangs 
tynning seinest ved 16-18 m.

• Det bør ikke tas ut mer enn halvparten av treantallet og ikke mer enn 30 
% av volumet.

• I vindutsatte bestand og på råteutsatt og bæresvak mark bør en være 
forsiktig med tynning. I vindutsatt skog bør ikke tynning utføres i 
bestand over 14 m.

• Stubbebehandling ved temp over 5 grader C

‣ Forsømte bestand

‣ Kan «reddes» med rydding/tynning??
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‣ Tynning reduserer totalproduksjonen

‣ Stort totalvolum gir størst tømmervolum

‣ D1,3   påvirkes mer av tettheten enn D5,5

‣ Pristabeller sagtømmer, beste dimensjoner

‣ Vanskelig å påvise sammenheng mellom bestandstetthet 

og vindstabilitet

‣ Tynning påvirker stabiliteten negativt i minst 5 år – tar vi 

risikoen – hvorfor?
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‣ TYNNING – IKKE TYNNING

‣ Bestandsstørrelse

‣ Store og små landskapsformer

‣ Markas bæreevne – kjøreskader

‣ Vekslende stikkveiavstand

‣ «Veikryss» i bestandet, mister areal

‣ Stamme-/rothalsskader

‣ Stabilitet – vindrisiko

‣ Entreprenørprofesjonalitet?

‣ Netto??

‣ Lavere totalproduksjon

‣ HVORFOR IKKE BARE GJØRE SEG FERDIG VED 
UNGSKOGPLEIEN??
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‣ Foryngelseshogst

‣ Valg av hogstform – PEFC-kravpunktet

‣ Hogsttidpunkt. 

• I prinsippet bør foryngelseshogst skje når verdiutviklingen i 
bestandet er lavere enn rentekravet ☺

• Nedre grense for hogstklasse 5 er et utgangspunkt

• Under normale forhold er det stor fleksibilitet i hogsttidspunkt

• Tidligere hogst er spesielt aktuelt når bestandets sunnhet er 
svekket, når det er stor fare for tørkestress, vindfelling og råte, 
og når dimensjonsutviklingen gjør det lønnsomt å avvirke 
tidligere. 

• Senere hogst også lov. Sunn frisk skog i god vekst.

• Klimatroverdighet
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Nedre grense for H.kl.5 
bartrær (gran og furu) 
totalalder 
(husholdningsalder)

ÅMT/HA
Heje/Nygaard 1998

ÅLT/HA

G-23 60 11,7 15,2

G-20 70 9,1 12,3

G-17 80 7,1 9,9

G-14 90 4,6 7,2

G-11 100 2,9 4,9

F-8 110 1,7 2,6

6 120
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Fra Skogkursresyme
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‣ Liten oppsummering:
‣ Velger å tro på forskningen!!

‣ Markberedning, større overlevelse, raskere vekst

‣ 150 trær pr da gir høy prod., ca 85%

‣ Planting koster, plant bonitetx11 ev + for klima

‣ Lauvrydd 1-2-3 ganger fram til 6m.

‣ Råtefare allerede fra 2cm stubbediameter

‣ Ev avstandsregulering gjøres tidlig

‣ Ved 6m 150-250 trær, vindutsatt 100-140

‣ Vi sier da 120-160 pr dekar 

‣ 0,4-0,6% av trærne dør hvert år uansett – naturlig avgang. 150 reduseres til 110 uansett 

‣ Sjøltynning inntreffer pga konkurranse ved ca 20m bestandshøyde

‣ Tynning gir lite kroner

‣ Tynning er risiko, kjøreskader, råte og vind

‣ Vindstabilitet «uavhengig» av tetthet

‣ D1,3 påvirkes mer av tettheten enn D5,5

‣ Pristabell favoriserer hovedsaklig tømmer fom 19 tom 28cm topp

‣ La stå urørt etter siste ungskogpleie

‣ La stå til bortimot produksjonsmessig/biologisk hogstmodenhet
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‣ Markberede mer

‣ Planting

‣ Supplering

‣ Ungskogpleie mer

‣ Tynning? Nei

‣ Hogsttidspunkt

‣ Ny utfordring PEFC, lukket hogst🤔
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