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driver skogbruk, eiendoms- og utmarksforvaltning i 
7 kommuner (Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, 
Ullensaker og Nes) i Akershus (Viken) fylke, samt 
kommunene Gran og Østre Toten i Oppland 
(Innlandet) fylke.

Bedriften eier 358.000 daa skog og landarealer, 
samt diverse næringsbygg, boliger og hytter.

22 ansatte, fordelt på litt færre årsverk.



Hva påvirker skogbruket og hva skogbruket 
påvirker:

Kilde: NORSKOG

Skogeier skal praktisere sin 
stedstilpasning i skjæringspunktet 
mellom mange ulike interesser og må 
veie disse på best mulig måte



Mange forhold 
påvirker skogen og 
skogeiers 
handlingsrom for å 
utøve 
næringsvirksomhet.

Hver for seg ikke så 
mye, men samlet gir 
det begrensninger 
langt ut over 
intensjonene i den 
enkelte lov eller 
forskrift

Kilde: NORSKOG



Den praktiske hverdagen!



Hvorfor 
stedstilpassing?

• Ønske om mer lukket hogst

• Ønske om økt biodiversitet

• Ønske om riktig treslag og genmateriale for de neste 50 
– 100 år

• Klimaendring
• Sikre råstoff til ulike formål og inntekter til verdikjeden 

inkl skogeierene

Fordi stedstilpassing er lønnsomt på lang sikt!



Hogst
• Det har tatt 60 år å legge om til 

bestandsskogbruk med 
flatehogst

• Det vil ta nesten like lang tid å 
endre hogstform på alle arealer 
som er egnet til lukket hogst

• Vegetasjonstype, eksposisjon, 
miljø- og friluftslivshensyn må 
være styrende for valg av 
hogstform.

• Begrenset andel av arealet som 
er godt egnet til lukket hogst, 
flatehogst i en eller annen form 
vil fortsatt være en del av 
fremtidens skogbruk



Foryngelse

• Naturlig foryngelse for å få 
stedstilpasset skog

• Plante furu der det er best egnet
• Når lauvsuksesjoner kommer av 

seg selv – utnytt muligheten!
• Naturlig foryngelse må utnyttes 

når forholdene tilsier det

• Spille på lag med naturen, frøår 
– vegetasjonstype



Ungskogpleie / Tynning 
av høy kvalitet - en 
forutsetning for å kunne 
velge hogstform

• Kompetanse vil være ekstremt viktig, 
personell med god kompetanse skal stå for 
ungskogpleie og tynning.

• Vanskelig i fremtiden å gjennomføre 
vellykket lukket hogst på tidligere 
flathugget areal, uten at det gjennomføres 
ungskogpleie og tynning med dette som 
mål.

• Arealer hvor lukket hogst anbefales 
defineres på kart og pleies deretter. Lang 
tid mellom hvert inngrep, og kartfesting 
sikrer at arealene blir behandlet etter 
intensjonen, også i neste generasjon. 
Arealene må være egnet.

• Ulik behandling sikrer risikospredning



• Ytre faktorer som snø, vind, innsekter m.m. påvirker
handlingsrommet. 
• Klimaendringer trekker i retning kortere omløp



Et eksempel på  
skjermstillingshogst, 
hvor man har utført det 
etter omfattende 
snøskader, alternativet 
var flatehogst. Hadde 
ikke vært mulig uten 
tynning.

G17, 69 daa, 33,4 m3/daa

Tynnet delvis 2006

Skjermhogd høsten 2021 etter snøskader vinteren 2020/2021



Takk for oppmerksomheten!


