Hvorfor tape 15 000 – 75 000 kroner i nettoinntekt på ei
tømmerdrift når dette kan unngås ved å investere 40 – 80 kroner
pr. dekar i ungskogpleie?
Av Geir Myklestad, Skogbrukets Kursinstitutt (www.skogkurs.no)
Dette vil bli situasjonen på mange eiendommer når det skal hogges i bestand hvor det ikke er utført
ungskogpleie. Og i de fleste tilfellene er det eierens manglende kunnskaper som fører til at dette skjer.
«Alle» vet at skogskjøtsel er viktig for framtidsskogen. Færre har satt dette i sammenheng med hvor mye
ungskogpleie betyr for gammelskogens verdi. Nyere forskning viser at minst 200 trær pr. dekar i gran, etter
at ungskogpleie er utført, er viktig for å oppnå høg verdi i gammelskogen - uansett bonitet. Altfor ofte står
det langt færre trær på grunn av manglende ungskogpleie og konkurranse fra lauvtrær. Og når grantrærne,
som har «overlevd», i tillegg blir satt tilbake i vekst eller skadet på forskjellige måter, gir det store tap for
eieren. For når det hogges 10 – 15 dekar blir det fort penger av det, - mye penger; 15 000 – 75 000 kr tapt på
ei drift avhengig av boniteten!
Glisne bestand gir store tap
Dersom manglende ungskogpleie fører til et treantall på bare 140 pr. dekar og setter veksten tilbake med 5
år, vil dette gi ca. 30 % lavere verdi når skogen blir hogstmoden.
Når driftsforholdene (les: driftskostnadene) er «gjennomsnittlige», vil dette redusere nettoinntekten fra
hovedhogsten med følgende verdier for de ulike bonitetene:
G11: ca. 1 500 kr pr. dekar
G20: ca. 3 500 kr pr. dekar
G14: ca. 2 500 kr pr. dekar
G23: ca. 4 500 kr pr. dekar
G17: ca. 3 000 kr pr. dekar
G26: ca. 5 000 kr pr. dekar
Henvisningskilde: Resyme ungskogpleie, SKI.
Skogfond og skattefordelen gir liten egenandel
Med dagens rammebetingelser for bruk av skogfond og tilskuddsordninger burde framtidsskogen fått mye
større oppmerksomhet.
I områder med 30-50 % tilskudd betaler de fleste eiere bare 15-20 % av ungskogpleiekostnaden, dvs. 60-80 kr
pr. dekar når bruttokostnaden er 400 kr pr. dekar. For å unngå og tape store verdier ved hovedhogsten blir
ungskogpleiekostnaden for småpenger å regne!
Skogeiere som har ei total skattbar inntekt på mer enn 490 000 betaler under 10 % av kostnadene, dvs. ofte
under 40 kr pr. dekar.
Henvisningskilde: Resyme skogfond, SKI.
Ungskogpleie gir skogeieren valgmuligheter
En annen fordel med å utføre ungskogpleie er at skogeieren får store valgmuligheter angående å vurdere
tynning eller ikke tynning i gran. Ut fra den enkelte eiers vurdering av tynningsbestandenes
inntektspotensial, beliggenhet, råtefare mm. kan det tas stilling til om man er tjent med tynning eller ikke.
Dersom ungskogpleie ikke er utført, reduserer dette tynningsinntektene betydelig.
Sjekk kvaliteten på arbeidet
Enten skogeieren gjør jobben sjøl eller setter arbeidet bort til andre, er det viktig at eieren kan foreta
kvalitetsvurdering av jobben som utføres. Eieren bør derfor ha fagkunnskap om skogskjøtsel. Dette er en av
de viktige rollene og oppgavene eieren bør ta hånd om, uansett hvem som utfører arbeidet.
Kunnskapen er lett å bære
Å lære og vurdere ungskogens behov, og likeens vurdere kvaliteten på jobben som er utført, kan enkelt
erverves på et Aktivt Skogbrukskurs. Kursene «Skogskjøtsel i ei ny tid» eller «Ungskogpleie» arrangeres lokalt
enten som kvelds- eller dagskurs. Sjekk ut Aktivt Skogbruks kurskalender i ditt nærområde og ta kontakt med
kursleder eller en av instruktørene. Slik kunnskap gjør skogturene mye mer interessante og innholdsrike.

