
PRODUKTSTANDARD

Ungskogpleie



UNGSKOGPLEIE
Ungskogpleie er et skogkulturtiltak – det vil si tiltak du kan gjøre på din skogeiendom med målet 
om å øke verdien på framtidsskogen. Alle skogkulturtiltak utført av Glommen Mjøsen Skog 
baserer seg på skogbehandlingsprogrammet EDEL. Du kan lære mer om EDEL på våre nettsider 
eller ved å spørre din lokale skogbruksleder.

FRAMTIDSTRÆR
Ungskogpleie går ut på å fjerne trær som vokser for tett eller trær som du ikke ønsker å satse på. 
Dette vil gi trærne det skal satses på (framtidstrærne/hovedtreslaget) nok plass til å utvikle seg 
best mulig. Riktig ungskogpleie utført til rett tid gjør at framtidstrærne vokser mer og får bedre 
tømmerkvalitet. Ungskogpleie kan bestå av både løvrydding og avstandsregulering. 

LØVRYDDING er fjerning av løvtrær, hovedsakelig bjørk, men også annen konkurrerende 
vegetasjon som rødhyll, og bringebær.  Løvrydding kan ofte gjennomføres som punktrydding, 
da vil vi ofte oppleve at det står igjen løv etter at løvrydding er foretatt.

AVSTANDSREGULERING betyr at man fjerner trær av samme treslag som framtidstrærne. I en 
barskog kan det i ungskogen være flere gran- eller furutrær enn vi trenger, for å utnytte skogens 
produksjonsevne. Da fjernes de trærne av hovedtreslaget som vurderes å ha dårligst kvalitet.

ØKT TØMMERKVALITET
Ungskogpleid skog gir høyere sagtømmerandel, ved at trær som har feil er fjernet. Ungskogpleie 
fører også til lavere driftskostnader ved tynning og slutthogst fordi hogstmaskina jobber raskere 
i pleid skog. I tillegg er risiko for snøbrekk og vindskader mindre i en stelt skog.

KOMPETANSE OG GJENNOMFØRING
Ungskogpleie utføres vanligvis med motorryddesag. Skogsarbeidere i oppdrag for Glommen 
Mjøsen Skog kan dokumentere opplæring i ungskogpleie. Skogsarbeider skal utføre egenkontroll, 
som er etterprøvbar. All ungskogpleie gjennomføres etter en arbeidsordre med kart, utarbeidet 
av Glommen Mjøsen Skog.

TID FOR UNGSKOGPLEIE
Tiltaket utføres når ungskogen er mellom 1 og 5 meter høy. Av og til utføres ungskogpleie i skog 
som er høyere enn 5 meter. I Skogfond-sammenheng aksepteres ungskogpleie som tiltak når 
middelhøyde på gjenstående trær etter inngrep er inntil 8 meter. Spør din skogbruksleder hvis 
du er usikker.

Ungskogpleid skog gir høyere 
sagtømmerandel, ved at trær som 
har feil er fjernet. Ungskogpleie fører 
også til lavere driftskostnader ved 
tynning og slutthogst fordi hogst-
maskina jobber raskere i pleid skog. 
I tillegg er risiko for snøbrekk og 
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FLERE INNGREP
På god mark og hvis ungskogen er svært tett, kan det være 
nyttig å gjennomføre ungskogpleie to og kanskje tre ganger 
for å få et optimalt biologisk og økonomisk resultat. 

STABIL SKOG
Trærnes rotutvikling formes i ungskogen. Trær som fristilles 
blir mer symmetriske og etablerer større andel grønn krone 
og større rotsystem. Dette gir skog som er bedre rustet mot 
snø og vind. Bestandet bør være så homogent som mulig i 
dimensjon etter ungskogpleie. I barblandingsskog på middels 
bonitet (G14- G17 / F14 – F17) prioriteres det bartreslaget som 
utnytter voksestedet best. 

MILJØ
Etter ungskogpleie skal ungskogen inneholde minimum 10 
prosent løv. Dette bør samles i holt eller kantsoner, slik at det 
skaper små holt med løvskog. Alt av rogn, osp og selje skal i 
utgangspunktet spares, fordi dette er foretrukne beiteplanter 
for hjortevilt.

REKLAMASJON
Reklamasjon skal fremmes skriftlig til Glommen Mjøsen 
Skog senest to måneder etter at faktura for ungskogpleie er 
mottatt. Som reklamasjonsgrunn aksepteres avvik i forhold til 
avtalt treantall etter ungskogpleie, mer enn 5 prosent skade 
på gjenstående skog og feil treslagsvalg.

TREANTALL ETTER UNGSKOGPLEIE

Treantall +/- 10 %etter siste ungskogpleieinngrep ved 5 meter høyde

Bonitet Med tynning Uten tynning 

G 26 250 180
G 23 240 170
G 20 220 150

G 17 200 150

G 14 190 150

G 11 170 150

G 8 160 150

 

Bonitet Med tynning  

F 20 230

F 17 230

F 14 210

F 11 190

F 8 180
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