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NOTAT 

 

Skogfond og tilskudd | Hva skiller ungskogpleie, forhåndsrydding og tynning? 
Det er ønske om å få en felles, praktikabel definisjon på særlig ungskogpleie og forhåndsrydding, 

for å få en felles forståelse mellom skogbruksmyndigheter og skognæring i Innlandet i forvaltninga 

av skogfond og NMSK-tilskudd. Dette praktiseres i dag noe forskjellig både skogbruksleder-

distriktene imellom og kommunene imellom. Vi har i fellesskap med næringa kommet til følgende 

forslag basert på tabeller for høydevekst på ungskogen. Disse viser at nesten all gran- og furuskog, 

uansett bonitet, vokser fra h.kl. 2 til 3 ved en middelhøyde på 6 – 9 meter. Dette betyr at vi enkelt 

og med tilfredsstillende nøyaktighet, kan sette grensen mellom h.kl. 2 og 3, kun ved bruk av høyde. 

Det er enklere enn med bonitet og alder. Høyden måles uansett for å sette pris på oppdraget. 

Kommunens skal alltid se til at «Investeringane skal vere fagleg, økonomisk og økologisk forsvarlege» 

iht. § 4 Forskrift om skogfond o.a. Bestand i grenseland, avklares i forkant med kommunen. 

Ungskogpleie: 

Består av lauvrydding (fjerne konkurrerende vegetasjon, normalt lauvtrær) og avstandsregulering 

(sette igjen de beste trærne, jevnest mulig fordelt på arealet). Ungskogpleietiltaket skal normalt 

utføres når hovedtreslaget er 1-5 m (iht. Standard for ungskogpleie i Innlandet). I prinsippet er det 

ikke nyttbart virke i uttaket. 

Ungskogpleie skal skje før gjennomsnittshøyden*) i bestandet etter inngrep er 8 meter.  

Kan dekkes med skogfond og er tilskuddsberettiget (iht. forskrift vedr skogfond og NMSK).  

*) Dette er grunnflateveid middelhøyde HL, men måles i praksis skjønnsmessig f.eks. med 3,99-stanga. 

Forhåndsrydding (før tynning): 

Forhåndsrydding er å fjerne ryddetrær (normalt trær < 8 cm i h.kl. 3) for å bedre økonomien og 

kvaliteten i en påfølgende tynning*). 

Forhåndsrydding skjer i skog hvor middelhøyden er over 8 meter, men det tas ikke ut virke 

som omsettes til industrielt formål.  

Forhåndsrydding før tynning kan dekkes med skogfond, men er ikke tilskuddsberettiget. 

(Forhåndsrydding før hovedhogst kan ikke dekkes med skogfond.) 

*) Så vet vi at enkelte av de områdene som forhåndsryddes kanskje ikke tynnes, eller i hvert fall ikke tynnes umiddelbart. Det 

er imidlertid ingen ulempe at det går flere år fra forhåndsrydding til tynning. Det beste er faktisk at vi får en periode mellom 

disse to inngrepene, slik at trær som er skåret ned i forhåndsryddinga, kommer ned på bakken og gjør at det blir mer 

oversiktlig i busksjiktet. Noen bestand vil aldri bli tynnet, enten fordi behovet ikke er til stede, det blir glemt, eller endringer i 

rammebetingelser for tynning gjør det ulønnsomt. Uansett er vel de få tilfellene til å leve med i stedet for å finne på en ny 

kategori tiltak (ala forsinket ungskogpleie, tynning uten uttak av virke osv.), bare for å dekke de tilfellene det her er snakk 

om. De skogeiere som velger å bruke penger på forhåndsrydding vil erfaringsmessig i de aller fleste tilfeller også følge opp 

med en påfølgende tynning. 

Tynning: 

Utføres enten motormanuelt eller maskinelt. Førstegangs tynning skjer i hogstklasse 3, normalt fra 

overhøyde 13 meter, og før overhøyde 15 meter. Det tas ut virke til industrielt formål. 

Biotynning er en tidlig tynning (vanligvis i ung hogstklasse 3, med overhøyde på 9–13 meter) hvor 

uttaket er kvist, topper samt stammeved av bar- eller lauvtrær, dvs. hvor hele eller deler av uttaket 

blir biovirke, dvs. virke som omsettes til industrielt formål.  

Underskudd ved tynning (også biotynning) kan dekkes med skogfond etter gjeldene 

forskrift for bruk av skogfond. Det kan ikke gis tilskudd til ordinær tynning. 


