
Bestandets tilstand
Er det et kultur- eller et naturbestand av gran som skal avvirkes?

Hva er arealets bonitet?

Er det innslag av lauv i bestandet som det kan være økonomisk riktig å 
satse på i neste omløp?

Er det svekket sunnhet som har sammenheng med råte.

Kunnskap om lokalklima 
Frost, spesielt vårfrost, er et problem på noen lokaliteter. Kaldlufta i søkk 
og kuldegroper kan dreneres f. eks ved å åpne i kantsoner eller sette igjen 
skjermtrær når det avvirkes.

På særlig frostutsatte arealer bør en vurdere å gi forhold for naturforyngelse 
av treslag som er tilpasset seg voksestedet.

Naturlig forynget gran
Aktuelt først og fremst på lavere og midlere boniteter, og der hvor treslags-
sammensetning før hogst gir grunnlag for naturlig foryngelse. 

Gran kan gi tilfredsstillende foryngelse ved frøspredning i avstand tilsva-
rende to ganger høyden på frøtrærne. 
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Plantet gran
I planlegging av hogst må det også planlegges for planting av arealet. Vær 
oppmerksom på om det står frøtrær i kantene som kan være med å forynge 
feltet naturlig.

Ved avvirkning av tettvokste bestand på høy bonitet anbefales det å plante 
feltet samme år; direkte etter hogst.

Ved avvirkning av glissen skog vil det ofte være et busksjikt av lauv som må 
ryddes før planting. Da blir planting utført våren ett år etter, eller høsten det 
samme året.

Furu
Boniteten for furu i skogbestand er vanligvis så lav at planting ikke lønner 
seg. Ved hogst av furu skal det settes igjen en frøtrestilling med 5-15 av de 
beste frøtrærne pr. da.

Lauv
For eik, ask og bøk er det ikke aktuelt med tradisjonell flatehogst. Disse 
lauvtreartene har fellestrekk som gjør dem egnet for kontinuitetsskog ved 
foryngelse under skjerm.

Bjørk og osp forynges ved tradisjonell flatehogst. Dette er pioner arter med 
stor reproduksjonsevne og problemet er ofte å begrense oppslaget av disse 
artene. 

Treslagsskifte til lauv 
Treslagsskifte kan vurderes hvis grana som avvirkes har svært dårlig kvali-
tet, eller det er stor andel av edellauv eller bjørk i bestandet.  


