
Kartet i skogbruksplanen gir en oversikt over bestand i h. kl. 2 med alder og 
bonitet. Ungskogpleie skal sikre god produksjon på de beste trærne og ønsket 
treslag. Manglende ungskogpleie fører ofte til at bestandet hindres i sin normale 
høyde- og diametertilvekst og påføres skader som reduserer kvaliteten. Økono-
misk tap øker med stigende bonitet. I bestand på høy bonitet kan det være bed-
re økonomi i å begynne tidlig og utføre flere inngrep, enn å ta ett sent inngrep.

Mekanisk etterarbeid / Avstandsregulering
Når plantefeltet gror til må krattvegetasjon og konkurrerende trær på feltet kap-
pes slik at hoved treslaget ikke blir hemmet av konkurranse. En god regel for 
hva som er ’godt nok’ ved rydding er at framtids trær blir stående med toppen fri. 

Antallet framtidstrær reduseres senest når trehøyden er 6-8 m, og samtidig 
fjernes uønskete trær fra bestandet. 

Gran etablert på G17 eller bedre, kan reguleres ned til en utgangstetthet på 
120-150 trær pr. da, som kan utsette behovet for tynning. Det har vært anbefalt 
å sette igjen et større tre antall, noe som kan medføre tynning må utføres i to 
omganger.

Kjemisk etterarbeid
Sprøyting av krattvegetasjon med Glyfosat skal ikke gjøres på tre høyde over 2 
m. Bakkesprøyting med ryggtåkesprøyte, traktorsprøyting eller helikoptersprøy-
ting må vurderes ut fra arealstørrelse. For bruk av helikopter, og traktor på over 
15 da må tiltaket meldes til kommunen et år i forveien. Behovet for sprøyting 
øker med høyere bonitet, og nye ugrasvekster som eksempel rødhyll. Det er 
viktig å være klar over at granplanter i vekst kan få sprøyteskader både ved 
rotopptak og ved direkte sviing av baret. Og risiko for klimaskader på plantene 
kan øke som følge av for kraftig nedsviing av annen vegetasjon i plantefeltet.
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Prioriter ungskogpleie der investeringen forventes å gi best resultat
Hvis grana har stått undertrykt lenge, og kronen utgjør mindre enn 50 % av tre-
høyden, blir trærne ved fristilling ustabile, og prisen på arbeidet blir høy. Vurder 
da å legge innsats og penger i andre bestand som kan gi bedre avkastning, 
eller utelat deler av feltet ved rydding og avtandsregulering.

Snakk med kommunens skogansvarlige før igangsetting av særlig kostnadskre-
vende inngrep.

Rotråte og granbarkbiller
Tiltak som sen avstandsregulering bør utføres høst eller vinter når rotråte sop-
pen er minst aktiv. Inngrepene bør fortrinnsvis gjørs før rothalsdiameter er 10 
cm, eller rotnettverket har vokst seg sammen, for med rotkontakt øker risiko for 
spredning av råtesopp.

Risiko for angrep av granbarkbille øker også med alder og størrelse på trærne. 


