
En informasjonsbrosjyre om skogplanting fra Skogplanter Midt-Norge AS, 
Megarden og Alstahaug Planteskole og ALLSKOG SA

Skogplanting er 
klimavennlig verdiskaping

PLANT
MER 



HVORFOR PLANTE SKOG?
Den raskeste og sikreste måten å få etablert ny 
kvalitetsskog på er å plante etter hogst. Da kan 
du velge treslag som er best egnet for området, 
og med foredlede skogplanter kan du videreføre 
genene fra de beste trærne. 

Planter fra foredlet frømateriale gir heving av bonitetsklasse og 
trær som vokser 3 meter raskere på 40 år. Med skogplanteforedling 
får du som skogeier bedre produksjon og virkeskvalitet. 

Skogbruk er bra for klimaet
Skogeierne sitter med nøkkelen til de mest effektive og 
samfunnsøkonomisk lønnsomme klimatiltakene. 

De norske skogene binder halvparten av Norges årlige 
menneskeskapte CO2-utslipp, men siden det plantes mindre skog 
er denne andelen synkende. Mer bruk av skog og økt planting 
bidrar til at trærne også i framtida blir avgjørende i klimaarbeidet.



HVORDAN SKAL JEG FÅ  
RÅD TIL DETTE?
 
Offentlige plantetilskudd
Fordi skogbruk betyr mye for verdiskaping 
og klima, er det gode finansieringsordninger 
ved planting. 

Skogbruksansvarlig i din kommune har 
informasjon om:
• Hvor mye du får i statstilskudd
• Om kommunen har kommunalt tilskudd
• Klimatiltak i skog: økonomiske 

støtteordninger til skogeierne for tettere 
skogplanting, gjødsling av  
skog og klimaskogplanting

Skogfond
Alle skogeiere må avsette 
penger til skogfond ved 
hogst. Dette gir store 
skattefordeler både ved 
avsetningstidspunktet og 
ved investeringer i skogen, 
som planting, stell av skog 
og nye veier i skogen.

Skogbruksansvarlig i din 
kommune bistår i bruk av 
skogfond.



PLIKT TIL FORYNGELSE  
ETTER HOGST
Alle norske skogeiere har en plikt til å sørge for at 
skogarealene blir forynget innen tre år etter hogst. 
Dette kan skje ved skogplanting, såing eller ved naturlig 
foryngelse ut fra vurderinger der også offentlige krav  
og Norsk PEFC-Skogstandard er ivaretatt. 

Norsk PEFC-Skogstandard
Miljøsertifiseringen i skogbruket defineres av Skogstandardens 
27 kravspunkt. De skal ivareta biologisk mangfold, friluftsliv og 
kulturminner i skoglandskapet. For å kunne levere sertifisert virke 
til industrien må all skogbruksaktivitet oppfylle denne standarden. 

§ 7. Krav til forynging
Skogeigar skal gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillande 

forynging innan tre år etter hogst. Dersom forynginga skal skje ved planting 

skal ho vere gjennomført innan tre år etter hogsten.

Kommunen kan etter søknad gi utsetjing med denne fristen når det ut frå 

klimatiske og lokale forhold er nødvendig. Den nye fristen skal ikkje vere 

lenger enn 5 år etter hogsten. 

Forskrift om berekraftig skogbruk

• Det er skogeier selv som har ansvar for at lov og skogstandard 
følges i all skogbruksaktivitet på skogeiendommen, også når 
andre leies inn til jobben. 

• Skogeier har ansvar for etablering av ny skog etter hogst.

www.pefc.no



Kontroll
Offentlig skogforvaltning og sertifiserte tømmerkjøpere, som ALLSKOG, 
skal påse at skogeier følger opp sin foryngelsesplikt. Skogansvarlige i 
kommunen gjennomfører kontroll av hogstfeltene 3 år etter hogst for 
å se om de enten er tilplantet eller at det er tilstrekkelig tilrettelagt for 
naturlig foryngelse. 

ALLSKOGS TJENESTER
ALLSKOG er skogeiernes selskap som tilbyr alle 
skogtjenester. Gjennom hogstkontrakt sikres skogeier 
at planting og andre oppdrag blir utført i henhold til 
lov og skogstandard. 

www.allskog.no

Ta kontakt med 
skogbrukslederen i ditt 
område for bistand i 
forvaltning av skogen.



PRAKTISKE RÅD
For langsiktig virkesproduksjon krever Skogstandarden 
at foryngelsesmetode skal bestemmes før hogst. Valget 
av metode skal dokumenteres, og naturlig foryngelse, 
markberedning eller skogplanting må også vurderes.

Bonitet Gran Furu

23+ 220

20 200 250 NF

17 180 220 NF

14 160 200 NF

11 130 180 NF

8 100 NF

Du kan velge å plante utenlandske treslag der den stedegne 
skogen ikke gir god nok produksjon eller kvalitet. I slike 
tilfeller må det søkes til fylkesmannen. Søknadsskjema og 
retningslinjer fås hos skogbruksansvarlig i kommunen eller 
hos fylkesmannen.

Anbefalt plantetall pr dekar skal ivareta en tilfredsstillende 
skogproduksjon og karbonbinding.

• Anbefalinger under normale forhold.
• Disse plantetall gir ordinært tilskudd.
• Inntil 50 planter ekstra får 80% tilskudd
• NF = Naturlig Foryngelse aktuelt



For å oppnå det beste resultatet er kunnskap og 
riktig planteteknikk avgjørende. Her er noen av de 
viktigste momentene du må ta høyde for: 

• De beste planteplassene er ved stubber, rotgreiner, 
stein, bult osv. 

• I skrånende terreng bør plantene settes nedenfor 
stubben eller steinen. Det gir beskyttelse mot 
hogstavfall og snø som siger nedover.

• Markberedning før planting gir raskere vekst 
og etablering, færre skader, lavere avgang og 
reduserer snutebilleskader.

• Det er viktig at granplanter settes dypt; pluggplanter av 
gran skal ha pluggen minst 2 - 3 cm under jordsmonnet 
eller strø som er godt omsatt. Granplantene setter 
da som regel nye adventivrøtter fra det punktet på 
stammen der frøbladene satt. 

• Furu skal også plantes med pluggen under bakkenivået, 
men dyp planting kan her lett overdrives; og furu setter 
ikke nye adventivrøtter fra stammen.

• Ikke sett plantene direkte i grasdekket mark. Hvis 
marken er forvillet og grasdekket, bør det foretas 
avflekking med borhakke eller hakke eller graset må 
sprøytes før planting. 

• Sprøyting av gras før planting er mye bedre enn 
sprøyting når plantene allerede er blitt hemmet  
i utviklingen.
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ALSTAHAUG PLANTESKOLE 
HELGELAND SKOGSELSKAP 

www.allskog.no
www.skogergenialt.no

nord-norge  
Alstahaug planteskole
Telefon: 750 46 188, 
E-post: planteskolen@helgeland-skogselskap.no

møre og romsdal  
Megarden Planteskole 
Telefon: 911 41 531  
E-post: megarden@skogselskapet.no  

trøndelag  
Skogplanter Midt-Norge AS
Avdeling Kvatninga: 
Telefon: 948 13 242 
E-post: kvatningen@spmn.no 
 
Avdeling Skjerdingstad: 
Telefon: 911 90 271 
E-post: skjerdingstad@spmn.no
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ALSTAHAUG PLANTESKOLE 
HELGELAND SKOGSELSKAP 

Bestill skogplanting av ALLSKOG 
Ring 815 59 980 eller send en e-post til firmapost@allskog.no  
ALLSKOGs skogbruksleder i ditt område finner du på www.allskog.no 

Planteskolene eies av de lokale Skogselskapene. Kvaliteten i framtidsskogen 
i Norge sikres gjennom planteskolenes produksjon og salg av skogplanter. 
Et mål er å øke produksjonen fra foredlet frømateriale.

….eller kjøp planter og plant selv fra


