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BESTANDSSKOG TIL FLERALDERSKOG -
FRA HVA TIL HVOR???



ALLER FØRST –
HVA ER «FLERALDERSKOG»?
SKOGBRUK HELT ENKELT = DET ENKELTE TREETS FORHOLD TIL ANDRE 
TRÆR OG HVA VI GJØR FOR MÅLRETTET Å PÅVIRKE DETTE



VI STARTER ALTSÅ MED BESTAND…



ØKONOMISKE TRÆR, NÅ ELLER SENERE?



Målsetting for perioden 2016 – 2025 for å oppnå 
fleralderskog:
(Flerbruksplan)

- Bevisste strategier allerede i ungskogpleien på arealer som i dag er et resultat av flatehogst. 
Dette må videreføres i hkl 3, og resultatet høstes i hkl 4 + 5 hvor man ved å ta ut enkelttrær, holt 
og grupper skaper rom for ny gjenvekst i lysninger etter de hogde trærne og halvskygge mellom 
de produserende trærne.

- Utfordringene i skogbehandlingen i kommende planperiode er særlig knyttet til hkl 4+5. 
Hogstinngrep i eldre skog øker risikoen for vindfellinger, tørke og insektskader på gjenstående 
trær.

- Hogstklasse- og bestandsbegrepet vil i kontinuitetsskogbruk etter hvert miste relevans, da 
arealene som i landskapsplanen skal benyttes til lukkede hogstformer vil produsere flere 
generasjoner i sjikt. Ressursoversikter i et «bestandsfritt» skogbruk må bygges etter helt andre 
prinsipper for å kartlegge ressursenes forekomster, fordeling, utvikling og nyttbarhet. Verktøy for 
dette må utvikles gjennom den kommende planperioden for å sikre god forvaltning av arealene 
etter hvert som de behandles.



Hkl 2 – kraftig ungskogpleie ved ca. 6-9 meter, 70-90 pr. da.
• Sørg for å stimulere god kroneform og lengdevekst
• Skap rom for naturlig oppslag fra frø i nærområdet

Hkl 3 – hard tynning
• Avvirkningen prioriteres etter oppnådd grunnflate i forhold til høyde, hvor forholdstallet sammen 

med høydegruppe blir dominerende faktorer for prioritering av arealer for tynning. Bestandene deles 
i 3 høydegrupper, med 4 tetthetsklasser pr. høydegruppe.

Hkl 4 (og 5)
• Gjennomhogster/småflater der dette vurderes som forsvarlig

KONKRET BEHANDLING:



…DETTE MEDFØRER RISIKO
Lav risiko:
• Bestand med god spredning i dimensjoner, frodig greinsetting og relativt lavt treantall i 

øvre kronesjikt. Forventet godt utviklet rotsystem.
• Behandles for videre utvikling av sjiktet kontinuitetsskog. 

Middels risiko:
• Bestand med større grad av oppkvisting, og gjerne vindeksponert.
• I prognosen legges det opp til at volumet deles mellom lukkede og åpne hogster, hvor 

volumet for lukkede hogster benytter samme modell som for «Lav risiko».

Høy risiko:
• «Utvokst» gammel skog på gode boniteter (H17 og høyere), hkl 4 med høy oppkvisting

og lav diameter i forhold til høyde, og sterkt vindutsatt skog .
• I avvirkningsprognosen legges det opp til at størstedelen av volumet tas ut som åpne 

hogster, fordelt over en periode på 20 år.



LANDSKAPET ENDRES – DRIFT VINTEREN 2011



LANDSKAPET ENDRES - INNZOOMET



GJENVEKST



Høydegruppe Gruppenes fordeling og betegnelse
<1,1 1,1 – 1,3 1,3 – 1,6 >1,6

10 – 12 meter S4 S3 S2 S1
13 – 15 meter M4 M3 M2 M1
>16 meter T4 T3 T2 T1

Høydegruppe Arealer (daa) i de forskjellige tetthetsgruppene – Nordmarka med Dikemark
<1,1 1,1 – 1,3 1,3 – 1,6 >1,6 Sum

10 – 12 meter 4.789 427 75 98 5.389
13 – 15 meter 2.499 2.325 2.909 1.707 9.441
>16 meter 719 611 3.075 1.884 6.290
Sum 7.997 3.363 9.059 3.689 21.119

Høydegruppe Maksimalt tynningsuttak i de forskjellige tetthetsgruppene – Nordmarka med 
Dikemark. Kubikkmassen i tabellen er bruttovolum multiplisert med uttak i %

<1,1
Uttak 50%

1,1 – 1,3
Uttak 40%

1,3 – 1,6
Uttak 40%

>1,6
Uttak 30%

Sum

10 – 12 meter 6.835 1.611 294 345 9.085
13 – 15 meter 9.884 11.797 18.049 8.868 48.598
>16 meter 4.033 4.034 24.145 12.537 44.749
Sum 20.752 17.442 42.488 21.750 102.432

Alle bestand!

Volum

Tynningsvol 
som utnyttes i 
%

Netto
volum i 
bruk

Tilvekst
prosent

Tynningsperiode på 
arealet som utnyttes

Tilvekst i
perioden Sum m3

Årlig
KvantumStrata

S 1 - 4 9085 60 5451 8 25 5451 10902 174
M 1 - 4 48598 70 34019 6 15 15308 49327 1315
T 1 - 4 44749 70 31324 5 5 3916 35240 2819

Sum 102432 70794 23856 92830 4309

Prognoser - Hogstklasse 3
Avvirkningen prioriteres etter oppnådd grunnflate i forhold til høyde, hvor forholdstallet sammen med høydegruppe blir dominerende faktorer for 
prioritering av arealer for tynning. Bestandene deles i 3 høydegrupper, med 4 tetthetsklasser pr. høydegruppe.
Gruppene betegnes slik, 
hvor T = tynning tidlig 2015-2025, M = tynning midt i perioden 2020-2030 , S = tynning sent 2025-2035
Tallet bak betegnelsen er prioritet 1 – 4, hvor 1 er prekært, og 4 er i begrenset grad.
Klassene med verdier slik, Nordmarka:
Prognoseberegning, planlagt uttak i de enkelte høydegrupper hogstklasse 3 over de periodene som er angitt. Nordmarka! NB! Tynningsvolum som 
benyttes er andel av maksimalt uttak i tabellen over.
Nordmarka og Dikemark:



Kart – tynningsarealer h.kl.3:



Hogstform Areal
Åpne hogster 270 da
Lukkede hogster 440 da
Sum areal i daa 710  da

Gjennomhogst Sum
Volum

Andel
% i kalkyle

Netto
volum i bruk

Tilvekst
prosent

Periode for
hogst

Tilvekst i
perioden

Sum kvantum
til fordeling

Årlig
KvantumStrata

Lav risiko 52710 70 36897 2 40 14759 51656 646
Middels risiko 351439 40 140576 2 30 42173 182748 3046
Høy risiko 131230 10 13123 2 20 2625 15748 394
Sum 535379 190595,6 59556 250152 4085

Åpen hogst
Volum

Andel
% i kalkyle

Netto
volum i bruk

Tilvekst
prosent

Periode for
hogst

Tilvekst i
perioden

Sum kvantum
til fordeling

Årlig
KvantumStrata

Lav risiko 52710 10 5271 2 40 2108 7379 148
Middels risiko 351439 40 140576 2 30 42173 182748 4873
Høy risiko 131230 60 78738 2 20 15748 94486 3779
Sum 535379 224584,6 60029 284613 8800

Prognoseberegning, uttak i dagens hogstklasse 4 + 5, Nordmarka med Dikemark

Sammendrag, prognoseberegning:
Område Tynning hkl 3 Gjennomhogst hkl 4 + 5 Åpne hogster hkl 4 + 5 Sum hogst
Nordmarka 4309 4085 8800 17194
Østmarka 2168 2091 5146 9405
Sum hogst 6477 6176 13947 26600

NB! Åpne hogster på lav og middels risiko innbefatter Landskapsplanens behandlingsforslag på sydvendte 
eksposisjoner.
I årlig kvantum "åpne hogster" er det endelige uttaket ytterligere redusert med 20%. Dette for å tilpasse 
kvantumet til forsøk på gjennomhogst også på deler av dette arealet, samt livsløpstrær etc.



Betydningen av data
NB! Gode data erstatter ikke fagkunnskap – den blir bare mer rasjonelt 
anvendelig!

Dette skogbruket «krever» gode data om skoglige strukturer
• Hele opplegget går på enkelttreets utvikling, tilstand og naboskap

3-dimensjonale terrengdata med høy detaljeringsgrad forenkler 
transportplanlegging

Planlegger/forvalter/beslutningstager MÅ beherske bruken av tematiske 
data i et geografisk grensesnitt, gjerne operativt i et GIS

Grensesnittet for kommunikasjon mot entreprenør/utfører MÅ være 
GIS-basert



LASERMÅLTE DATA OM HVERT TRE I SKOGEN, 
SKOGSDRIFTA ULLEVOLDSETER
VISER TRÆRNE SOM PUNKTER, MED FARGE ETTER NYTTBARHET. GUL=IKKE NYTTBARE DIMENSJONER, 
GRØNN=MASSEVIRKE, ORANSJ=1 SAGSTOKK, RØD=2 SAG, OG FIOLETT 3 ELLER FLERE SAG.



Utfordringer
Kunnskapskrevende
• Administrasjon
• Utførelse
Usikkerhet rundt produksjonsevne og konsekvenser av alternative 
program
Risiko for naturskader og skader ved inngrep
Forekomst død ved?
Gitt økt miljøverdi 
• Akkurat samme krav til sertifisering
• Økt fare for avvik og anmerkninger ved revisjon
Datatilgang – kunnskap - fagmiljø



Effekter
Høy opplevelsesverdi – «alltid»
Forutsigbarhet og trygghet for brukerne
Samfunnsaksept for aktivt skogbruk og anerkjennelse 
for næringen
Bedrede livsvilkår for en rekke arter
• «Gammelskogarter»
• Frøspisere
• Elgbeite??

Stabil karbonbinding i humus og jordsmonn

Kanskje kan kunnskapen føre til alternative verktøy i kassa når skogen 
skal drives?
• Bestandskogbruket, enkelt og med høy produksjon
• Lukkede hogstformer, krever kunnskap og gode data


