
Ser du elgen gjennom ungskogen? 

Nå under elgjakta skal omlag 5000 jegere felle noenlunde samme antall elger i nordtrønderske 

skoger. Mange av jegerne er også skogeiere, men ser de elgen gjennom ungskogen? I løpet av 

elgjakta oppsøkes det meste av skogarealene i fylket opptil flere ganger. Dette kan skogeierne 

utnytte til å få oversikt over ungskogpleiebehovet i egen skog. Fylkesmannen omfordeler nå 

ytterligere 1 mill kr i tilskudd til skogkulturtiltak hos skogeierne. 

Norsk gran er det vanligste hovedtreslaget i fylkets plantefelt. De fleste plantefelt vokser til med 

lauvtrær i tillegg. Mange ungskogfelt er nedgrodd av lauvtrær og har et stort behov for ungskogpleie.  

Dersom lauvtrærne får komme for langt, kan de gjøre ubotelig skade på grana. I vinden pisker 

lauvtrærne i stykker toppen på grana eller de deformerer stammen gjennom å hindre granas vekst. 

Skader på stammen og toppbrekk før grana når fem-seks meters høyde kan gi virkesskader som krok 

og gankvist i rotstokken. Rotstokken er normalt best betalt, men taper seg vesentlig i verdi med slike 

skader fra “oppveksten.” 

For framtidig verdi på skogbestandet er det helt avgjørende å stelle ungskogen i tide. Selv om mange 

skogeiere steller skogen sin godt er ungskogpleieaktiviteten jevnt over for lav. Dette til tross for at 

dette er det viktigste tiltaket man bør gjøre i sine plantefelt. Gjennom ungskogpleien velger man ut 

framtidstrærne, fristiller disse og regulerer treantallet til et optimalt nivå for framtida. 

Lauvtrær vokser fort og på få år kan et tilsynelatende vakkert plantefelt forandre seg til en 

ufremkommelig jungel. Her kommer elgjegeren inn i bildet. Gjennom jakta får elgjegerne god 

oversikt over tilstanden på plantefeltene i sitt jaktområde. Uten ekstra tidsforbruk og kostnader kan 

skogeieren på jakt skaffe seg oppdatert kunnskap om hvilke skogbestand som trenger ungskogpleie. 

Der flere naboer jakter sammen kan man hjelpe og tipse hverandre om behov for stell. 

Høsten er den fineste tida for ungskogpleie. Når lauvet faller av, ser man bedre hvilke trær som står 

bak og i nærheten. Om man vil gjøre jobben selv kan man få noen fine dager i skogen. De fleste 

skogeiere leier i dag inn skogsarbeidere til jobben. Tømmerkjøperne i fylket utfører slike oppdrag 

med egen eller innleid arbeidskraft. Det viktigste er uansett at jobben blir gjort. 

Lønnsomheten i skogen øker betydelig der det gjøres ungskogpleie. Utsetter man ungskogpleie til det 

er for sent går man dessuten glipp av store verdier den dagen skogen hogges. Det er i dag svært 

gunstige finansieringsordninger for ungskogpleie som skogeiere kan benytte seg av. Alle kommunene 

i fylket yter tilskudd til ungskogpleie. I disse dager omfordeler Fylkesmannen ytterligere 1 mill kr til 

slike tilskudd i kommunene. Resterende kostnad med ungskogpleien kan finansieres av skogfond 

med skattefordel.  

For elgjegeren er det også en fordel at ungskogen blir ryddet. Det blir lettere å få øye på elgen og 

enklere å ta seg fram gjennom plantefeltene. Ved ungskogpleie bør elgens viktigste vinterbeitearter 

som rogn, osp og selje spares. Kan elgen velge, foretrekker den disse artene og man unngår at de 

viktigste skogstrærne skades. 

Fylkesmannen oppfordrer skogeierne som nå drar på jakt til samtidig å ta en kikk på plantefeltene 

sine. Ta opp ungskogpleie som tema rundt kaffebålet og tips de andre skogeierne på jaktlaget om 

deres ungskogpleiebehov! Ved behov for bistand til å vurdere ungskogpleiebehovet har 

Fylkesmannen m.fl vært med å finansiere flere skogpådriver rundt omkring i fylket. Kommunens 



skogansvarlige kan formidle kontaktinformasjon til skogpådriverne eller direkte til tømmerkjøperne i 

ditt område. Lykke til med høstens elgjakt og ungskogpleie! Neste høst blir det enklere å oppdage 

elgen mellom grantrærne!  
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