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Fylkesmannen i Vestfold, EAF 

 

 

Tolkning av lovverk med forskrifter og bruk av virkemidler.  

 

Hjemler: 

 Skoglovens forskrifter: Forskrifter om bruk av Skogfond, Forskrift om bærekraftig 

skogbruk, og Forskrift om nærings- og miljøtilskudd i skogbruket 

 Skogkulturstrategi for Vestfold 2011-2020 

 Håndbok for skogbruk / SKI 

 

Forutsetninger: 

 Skogkulturprosjektets oppgave er å utvikle og ta i bruk rutiner for å fange opp 

skogkulturoppdrag i tide; - ikke først og fremst å ta tak i forsømte flater. 

 Et tynningsfritt skogbruk innebærer at ungskogpleie i hk2 skal gi grunnlag for 

utgangstettheten som forventes i framtidsbestandet.  

 Normalt skal gjennomført ungskogpleie kvalifisere for bruk av skogfond med 

skattefordel, og NMSK tilskudd, uten forhåndsgodkjenning.  

 Vestfold har overvekt av høye bonitetklasser og klima for sterk vekst av konkurrerende 

vegetasjon på flatene. I store deler av fylket må det aksepteres høyere priser enn 

gjennomsnittet i de store skogfylkene. 

 Kommunene ønsker at høyde og diameterutvikling, ikke alder og bonitet, skal definere 

overgangen fra hk2 til hk3. 

 Kommunene ønsker ikke å tallfeste makspris pr areal som grunnlag for 

tilskuddsberegning, og vil fortsatt utøve skjønn i situasjoner der ungskogpleie grenser til 

en førstegangs tynning.  

 Kommunene vil også utøve skjønn for bruk av skogfond på arealer med undertrykket 

foryngelse som kan ha utviklingsmulighet. 

 

 

Prising av skogkulturoppdrag: 

 Pris på oppdrag kan variere, og rimeligheten må vurderes utfra  

 Foryngelsesflatenes tilstand. Eksempel på dette er alder, bonitet, terreng og avstand 

til vei 

 totale investeringskostnader til foryngelse og bestandspleie i forhold til forventet 

avkastning ved hogst 



 Ved grasskjæring og mekanisk rydding i alder 2-5 år etter planting er det viktig å vurdere 

hva som er nødvendig så plantene får toppen fri og kan ta ledelsen over konkurrerende 

vegetasjon. Bruk prinsippet ‘godt nok’ .  

 Ved regulering av treantall må det bli større fokus på å redusere tilstrekkelig og spare 

tynningshogst. Anbefalt øvre middelhøyde for bestandet er 6-8m.  

 Ved rydding i sen hk 2 skal det stå igjen min 10 % lauvinnslag.  

 Sette igjen lauv i grupper og drag der grunnforholdene tilsier det.  

 Unngå at framtidig lauvinnslag er fordelt i hele bestandet.  

 Framtidstrærne skal ha ledelsen når bestandet går over i hk3. Trær med lavere krone 

undertrykkes i framtidsbestandet. 

GRÅSONE: Dersom kostnader ved påtenkt skogkulturoppdrag forventes å avvike vesentlig 

fra gjennomsnittet på tilsvarende arealer, eller høyden er vesentlig over anbefalt 

middelhøyde på 6-8m, skal kommunen informeres i forkant av gjennomføring. 

 

Forsømte flater: 

Hk3 er i følge håndbok for skogbruket definert med nedre aldersgrense 25år, noe som 

innebærer at hk2 i sluttfasen kan ha middelhøyde 10m på G17. Høyere på høyere bonitet. 

Inngrep faller inn i «gråsonen», og kommunen skal varsles før tiltak iverksettes.  

 

Stikkord ved vurdering: 

 Antall framtidstrær i bestandet. 

 Bestandets størrelse, beliggenhet og utforming.  

 Diameter i brysthøyde; gran / lauv; risiko for råtespredning og billeangrep 

 Skogeiers situasjon. 

 Tiltakets betydning for skogbrukets omdømme i områder med friluftsliv, kulturverdier, 

nærhet til bebyggelse. 

 Er det et alternativ å utsette inngrep til en senere tynningsdrift. 

 

Hvis det er enighet om at inngrep skogfaglig kan anbefales, men det stilles spørsmål ved om 

godkjenning som ungskogpleie, eller om kostnadene står i forhold til forventet 

produksjonsverdi, kan kommunen velge alternative løsninger for bruk av skogfond og 

tilskudd. 

Stikkord til vurdering: 

 Frigi skogfond til bruk uten skattefordel. 

 Sette maxsats på kostnad pr arealenhet som godkjennes for utbetaling av skogfond med 

tilskudd. 

 Godkjenne tiltaket som forhåndsrydding før tynning. 

 Dele bestandsarealet i mindre enheter for differensiert vurdering av formål og kostnad. 


