
 Ungskogpleie 

er svært lønnsomt! 
Riktig stell av ungskogen kan ØKE HOGSTINNTEKTEN MED 50 % 



Riktig stell av ungskogen kan øke inntekten  
med 50 % 
 

Dette kan oppnås ved å investere 40 – 80 kr pr. dekar i 
granskogen 
 

«Alle» vet at stell av ungskogen de første 20 årene etter foryngelsen er viktig for 

framtidsskogen. Færre setter dette i sammenheng med framtidsskogens hogstverdi. Med 

riktig stell forhindres veksthemming (granplanter gror ned i lauvkratt), kvalitetsforringelse 

og avgang. Man sikrer at de beste trærne blir stående jevnt fordelt på arealet og ikke i 

klynger, og at arbeidet blir utført til en rimelig kostnad.   

Eksempel: Riktig stell kan øke framtidig nettoinntekt 

med 50 % dersom man unngår at treantallet etter 

ungskogstadiet bare blir 120-140 pr. dekar og at 

veksthemming forlenger omløpstiden med 5-10 år.  

Forskning viser at størst verdi får bestandet når det 

etter ungskogpleie er minst 200 grantrær jevnt fordelt 

pr. dekar. Det betyr at man på lavere boniteter, med 

færre utsatte planter, også bør ta vare på noen 

naturlig foryngede grantrær. 

Når det i framtiden skal hogges 15-20 dekar utgjør 

inntektsøkningen mye penger. I stedet for ei nettoinntekt på ca. 70 000 - 190 000 kroner 

kan skogeieren med riktig ungskogpleie få ei nettoinntekt mellom 100 000 - 300 000 

kroner (jf. eksemplet). Størst nettoinntekt på god bonitet. 

Ustelt ungskog gir store tap  

Med utgangspunkt i eksemplet ovenfor, og «gjennomsnittlige» driftsforhold som gir en 

driftsnetto til skogeier på ca. 200 kr/m3, kan riktig stell av ungskogen øke nettoinntekten 

pr. dekar ved hovedhogsten med følgende verdier for de ulike granbonitetene:  

G11: ca. 2 500 kr  G14: ca. 3 000 kr   G17: ca. 3 500 kr    

G20: ca. 4 000 kr  G23: ca. 4 500 kr  G26: ca. 5 000 kr 

- altså ei økt nettoinntekt mellom 35 000 - 100 000 kroner for ei drift på 15-20 dekar. 

Det er dette som ligger til grunn for inntektsøkningene som er beskrevet innledningsvis.  



Manglende og/eller feil utført ungskogpleie kan også føre til at mange småtrær 

(ryddetrær) «henger med» helt til gammelskogen skal hogges. Smådimensjonene fordyrer 

hogsten.  

Virkeskvalitet, vindstabilitet, snøskader, diametertilvekst og skogens sunnhet påvirkes 

positivt av riktig ungskogpleie. 

Skogfondet er skogeierens skatteparadis 

- og skattefordelen gir liten egenandel
Med dagens tilskuddsordninger og rammebetingelser ved bruk av skogfond, bør 

ungskogpleie få mye større oppmerksomhet! 

I områder med 30-50 % tilskudd utgjør egenandelen for de fleste eiere bare 15-20 % av 

ungskogpleiekostnaden. Dvs. 60-80 kr pr. dekar når bruttokostnaden er 400 kr pr. dekar.  

Skogeiere med høy trinnskatt vil i dette eksemplet betale under 10 % av kostnadene, dvs. 

ofte under 40 kr pr. dekar.  

Ungskogpleiekostnaden blir for småpenger å regne når riktig stell av ungskogen kan øke 

den framtidige inntekten så mye som her er beskrevet!  

 



Ungskogpleie gir skogeieren valgmuligheter
Å velge tynning eller ikke tynning, ivareta 

flerbrukshensyn, å forebygge vind- og 

klimautfordringer er noen av mulighetene som 

riktig stell av ungskogen gir. 

Tynning kan være aktuelt når forholdene ligger til 

rette for det. Når ungskogpleie er gjennomført 

øker lønnsomheten ved tynning.  

Når ungskogpleie ikke er gjennomført øker 

driftskostnadene i tynningshogsten pga. 

underskog og siktproblemer.  

Sjekk kvaliteten på 

arbeidet
Enten skogeieren utfører ungskogpleien sjøl eller setter jobben bort til andre, er det viktig 

at eieren kan vurdere kvaliteten på arbeidet. Eieren bør derfor ha tilstrekkelig kunnskap 

om ungskogpleie så vel som skogstandarder og miljøkrav.  

Det er eierens ansvar å påse at skogen forvaltes godt, uavhengig av hvem som utfører 

arbeidet. 

Kunnskap er lett å bære
Å lære og vurdere ungskogens behov, og likeens vurdere kvaliteten på jobben som er 

utført, kan enkelt læres på et ungskogpleie-kurs i regi av Skogkurs.  

Kursene arrangeres lokalt enten som kvelds- og/eller dagskurs.  

Denne kunnskapen vil gjøre skogturene mye mer interessante og innholdsrike. 

Sjekk ut Skogkurs sin kurskalender i ditt nærområde og meld deg på.

skogkurs.no/kurs




