
Foryngelse
Naturlig foryngelse gran
Foretrekkes på lav og midlere bonitet; der skogen ikke har høyest avkastning. 
Det er mindre kostnadskrevende enn planting, men tar lenger tid fordi det er 
avhengig av et godt frøår; og gir et mer usikkert resultat. 

For å øke spireevnen kan markberedning være en hjelp; dvs. at det øvre sjiktet 
med røtter og humus flekkes av for å åpne mineraljorda i striper eller ruter.

Der hogstflatene er små og skogsvegetasjonen variert på midlere boniteter 
spirer ofte selvsådd granfrø. Det kan utnyttes til å redusere kostnadene ved 
plantekjøp.

Flaterydding og sprøyting før planting 
Flaterydding (mekanisk lauv og busk rydding) gjøres før planting hvis bestandet 
som er avvirket har vært glissent og iblandet mye lauv. Der det er behov for 
flaterydding kan planting utsettes en sesong. Behov for flaterydding er et signal 
om at plantene må ha tilsyn også etter utplanting.

Sprøyting av arealet med Glyfosat før planting gir lenger effekt enn mekanisk 
rydding, men kan øke risiko for klimaskader på frostutsatte lokaliteter.

Planting av gran
Sunne planter av rett type er en forutsetning for vellykket foryngelse. Høyde, 
rothalsdiameter og barmasse skal samsvare så planten er fast og friskt grønn.

Antall planter og planteavstand skal følge offentlige bestemmelser for plantetall 
i forhold til bonitet, men må også tilpasses grunnforhold, fuktighet og klima på 
hogstflaten. 

Bonitet G26 – G20 G17 – G14
Anbefalt planteavstand i meter  2,2 – 2,3 2,4 – 2,5
Dette vil utløse ca. plantetall/da.  210 - 190 180 -150

Under transport, mellomlagring og oppbevaring i skogen 
er det viktig at planterøttene ikke tørker.
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Valg av plantetype
M-60 er en toårig plante med stor rot klump og rothalsdiameter. Planten er ro-
bust og konkurransedyktig og passer på de beste bonitetene.

M-95 leveres både som ettårig (=halvannen årig) og toårig, og er de mest bruk-
te plantetypen.  

Ettårig planter er ikke egnet til høstplanting, og passer best på de midlere mark-
typene.

Utplanting
Rask og god etablering er avgjørende for et godt resultat. Det må plantes på 
velegnete planteplasser med optimale vekstbetingelser inntil stubber, steiner 
og gjenliggende bult. Unngå kvisthauger og plasser med dårlig drenering.

Hullpipe er et velegnet planteredskap. Det er viktig at den er tilpasset pluggstør-
relsen, og at arbeidet blir grundig utført. Plantene skal settes så dypt at røtter og 
rot klump får god kontakt med mineraljorda under humusen, og blir dekket med 
2-3cm jord over rot klumpen.

Høstplanting stiller ekstra krav til valg av tid og planteplass. Plantingen skal ut-
føres i august / september Det skal ikke høstplantes på tunge, kalde jordtyper, 
eller på frostutsatte lokaliteter.

Vegetasjonskontroll
Rydding med sigd eller tråkking rundt plantene kan det første året være godt 
nok for å gi plantene lys, og hindre at gras og kratt presser plantene ned un-
der snøen om vinteren. Sprøyting som vegetasjonskontroll kan vurderes, men 
sprøyting etter planting øker risiko for klimatiske og kjemiske skader.

Om høsten er det viktig å se om det er skader på plantene. 10-20 % avgang av 
planter er akseptabelt, men for å sikre et framtidsbestand med tilstrekkelig høyt 
treantall før avstandsregulering, må evt. suppleringsplanting utføres samme 
høst eller påfølgende år.

Når foryngelsen er forsømt
På næringsrik mark der det ikke er tilrettelagt for noen form for foryngelse innen 
3 år etter hogst må skogeier gjøre et valg.  Hvis det er økonomisk forsvarlig må 
det sprøytes eller ryddes mekanisk før planting, for så å følge opp feltet med nød-
vendig vegetasjonskontroll. Alternativet er å etablere et framtidsbestand på ek-
sisterende oppslag av lauv. Med påfølgendetidlig avstandsregulering og tynning. 

Skogloven pålegger alle et ansvar for å etablere ny skog etter hogst; snakk med 
skogansvarlig i kommune for råd.


