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NÅR KAN SKOGEN HOGGES, ELLER NÅR BØR 
SKOGEN HOGGES?

• Skogen kan hogges når alderen har passert minstealder pr. bonitetsklasse 
beskrevet i PEFC Skogstandarder.

• Skogen bør/skal hogges på et senere tidspunkt enn beskrevet som minstealder i 
PEFC Skogstandarder. Fortrinnsvis i sluttfasen av h.kl. IV og aller helst når den går 
over til h.kl. V.

• Hvilke valg som treffes er avhengig av en god ressursoversikt. Det er også av stor 
betydning hva som må til for å opprettholde en skogbruksaktivitet som danner 
grunnlag for drift av skogsentreprenører, transportører, tømmerkaier og bemanning 
både hos det offentlige og hos tømmeraktørene, m.fl. Taubanemiljøet er spesielt 
sårbart. Viktig å ta vare på det som er av taubanekompetanse og taubanekapasitet.

• En viktig del for å opprettholde aktivitet er å kartlegge bestand av yngre skog som 
har skader, kvalitetsfeil, stor andel vindfellinger, feilprovenienser m.m. Med andre 
ord bestand som bør avvirkes for å plante ny skog som gir en sunn framtidsskog.



HVA GJØR ALLSKOG FOR Å PRAKTISERE SENERE 
AVVIRKNINGSTIDSPUNKT PÅ SKOGEN?

• Mere bevisst rådgivning til skogeiere om alderen på skogen ved avvirkning.

• Reduksjon av budsjettert hogstvolum i Møre og Romsdal.

• Jobber for å finne mere/bedre avsetningsmuligheter på furu og lauvskog.

• En bevisstgjøring i hele organisasjonen om alderen på skog ved avvirkning.

• Bedre infrastruktur i forbindelse med hogst! Her må vi ha hjelp fra kommunene.

• Oppskriving av offentlige veier og satsing på skogsbilveier. Tilgang til den gamleste
skogen.

• Mer taubane og hjelpevinsj (T-vinsj)

• Avvirkning av ung skog er ikke bare en utfordring i Møre og Romsdal!



DRIFTSTEKNIKK SKOGSDRIFTER BRATT TERRENG

• Den mest vanlige driftsteknikken er å kjøre lia mest mulig vinkelrett på 
høydekurvene. Hvis det da dannes hjulspor vil sjansen for at avrenningen av vann 
medfører erosjon/utvasking av masser.

• Det sikreste er å grave driftsveier mere eller mindre paralellt med høydekurvene. 
Da må disse driftsveiene lede vannet i sitt naturlige løp der dette er mulig. Uansett 
så må det graves «vannlås» slik at ikke vannet renner langsetter driftsveiene over 
lange avstander og således utøver erosjon/utvasking av løsmasser.

• Et godt alternativ er å benytte T-vinsj el. lignende. Fordyrer skogsdriften en del, 
men mye mindre kjørespor i terrenget og derved mindre fare for erosjon/utvasking 
av løsmasser.

• Allskog satser en del på forskning og utprøving av utstyr i bratt terreng. Samarbeid 
med bl.a. Nibio og Høgskolen i Innlandet.



Skogkultur og gjødsling

• Allskog har gjort avtale med Megarden om levering av planter til hele Møre.

• Vokset planter kommer våren 2020 fra Biri, fra høsten 2020 kommer alle planter fra 
Skogplanter Midt-Norge Kvatningen.

• Våren 2020 er det litt begrenset tilgang på planter. Fra høsten 2020 er det god 
tilgang på planter.

• Har god kapasitet på plantere.

• Allskog ønsker å øke aktiviteten på ungskogpleie.

• Allskog ønsker å øke aktiviteten på markberedning og grøfting.

• Allskog satser på -og administrerer gjødsling av skog i 2020. 6000 dekar budsjettert 
i Møre og Romsdal.



Ønsker fra Allskog

• Samordning av offentlige driftstilskudd

• Større stillingshjemler på skog i kommunene.

• Større satsing på skogsbilveier. Gjelder både nybygging og opprusting.

• Fortsatt fokus på oppskriving av offentlige veier.

• Ønsker å fortsette et godt samarbeid med både kommunene og fylkesmannen.


