
 

  Levanger kommune 
 
 
Svar på høring. Forslag til ny lov om skogbruk. 
 
Merknader: 
§6. Foryngelse og stell av skog.  
2. setning: 
Nødvendige tiltak for å legge til rette for foryngelse skal settes i gang innen 3 år etter at hogsten har 
skjedd.  
 
Hvorfor må skogeieren bruke 3 år på å bestemme seg om han skal plante et areal etter hogst ?  Selve 
plantearbeidet tar jo bare noen dager eller kanskje bare 1 dag på små felt. En frist på 3 år tilsier at det 
blir OK å drive et ekstensivt og lite profesjonelt skogbruk. En 3-årsfrist kan ikke begrunnes skogfaglig.  
 
Kåre Hobbelstad, NIJOS har skrevet i et notat:   
Har en først fått etablert dårlig gjenvekst etter en foryngelseshogst, kan ikke dette rettes opp i ettertid 
uten at en da må starte foryngelsesfasen på nytt. Dette er både tidkrevende og kostnadskrevende, og vil 
ikke være noen praktisk tilnærming. Sitat slutt. 
 
Det er mange eksempler på dette hvor en har gått glipp av muligheten for en rimelig og fullverdig 
foryngelse fordi planting etter hogst ikke er utført raskt nok. Dette gjelder da bonitet G14 og høyere. 
Videre: Eks. dersom planting ikke er utført innen 3 år. Så skal det gå 2 år videre før tiltak må settes i 
verk, da er gått 5 år !  Da er det for sent på høg og middels bonitet, og det blir den naturlige 
foryngelsen som blir framtidsskogen. Det blir neppe noen verdifull kvalitetsskog (høstingsskogbruk). 
Aktuelt skogkulturbeid på feltet blir da å utføre som ungskogpleie (regulering) når den tid kommer og 
prøve å satse mer på lauv.    
 
Har mange eksempler med granplanting hvor foryngelsen har kommet dårlig på de beste arealene med 
blanding av høg bonitet, ofte flekkvis. Nevner spesielt et felt på Ytterøya i Levanger hvor det ble utført  
resultatkontroll høsten 2003 (avvirket i 2001) hvor smyla raskt hadde tatt overhånd, og hvor 
foryngelsen var for dårlig. Kostnaden med suppleringsplanting vil være meget tidkrevende. Skogeierne 
prioriterer vanligvis heller ikke arbeid med suppleringsplanting.  
 
Dersom det menes at foryngelse skal være en viktig oppgave for skogmyndighetene framover bør det i 
forskriftene som skal lages i forhold til §6 være retningslinjer for kontrollarbeidet, og legges opp til et 
rasjonelt system for dette.  
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