
PLANT MER SKOG
D E T  E R  K L I M A V E N N L I G  

V E R D I S K A P I N G



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

Planter fra foredlet frømateriale hever vekstevnen til trærne med 3 meter på  
40 år, en bonitetsklasse. De norske skogene binder halvparten av Norges årlige 
menneskeskapte CO2-utslipp. Mer bruk av tre og økt planting bidrar til at  
skogen også i framtida blir avgjørende i klimaarbeidet.



        §

Vi kjøper  
samtlige  
skogplanter  
lokalt.

§ 7. Krav til foryngingBygg  i tre har 
40-50 % lavere 
CO2-utslipp og 

bruk av tre gir et 
bedre inneklima.

Alle skogeiere 
har en plikt til å 
plante innen tre 
år etter hogst.

Norsk skog 
binder 25  
mill. tonn 

CO2 hvert år.



Praktiske råd
For langsiktig produksjon av skog krever PEFC  
skogstandarden at planting eller naturlig foryngelse av  
skogen skal bestemmes før hogst. Valget av metode skal  
dokumenteres og markberedning bør vurderes.

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

Bonintet Gran Furu

23+ 220
20 200 250 NF
17 180 220 NF
14 160 200 NF
11 130 180 NF
 8 100        NF
• Inntil 50 planter ekstra per dekar får 60 prosent tilskudd
• Dette er anbefalinger under normale forhold
• NF = Naturlig foryngelse
• Disse forholdstallene for planting er grunnlaget for  

ordinært tilskudd.
• Fordi skogbruk betyr mye for verdiskaping og klima er 

det gode støtteordninger for å plante ny skog, dette og 
hvordan du bruker skogfond hjelper ALLSKOG deg med.

Vi anbefaler alle skogeiere å bruke behandlede planter.  
Voksede eller kjemisk behandlede planter gir beskyttelse 
mot gransnutebiller. Markberedning kan i tillegg til  
behandlede planter gi færre skader og redusere angrep fra 
billene, samt at det gir plantene bedre vekstforhold.



Tips ved planting
• De beste plantepassene er ved stubber, røtter, stein eller bult.  

I skrått trerreng bør plantene settes nedenfor stubben eller  
steinen, det gir beskyttelse mot hogst og snø.

• Granplanter med plugg skal plantes minst 3 cm under  
overflaten. Furu skal også plantes med pluggen under  
bakkenivå, men ikke like dypt. Ikke sett plantene direkte i  
gressdekket mark. Hvis marka er dekket med gress og annen  
vegetasjon, bruk hakka som avbildet over til å flekke av  
området rundt planten, evt. sprøyt før planting.

• De beste periodene å plante skog i er månedene  
mai, juni og september.



La ALLSKOG gjøre jobben for deg
Vil du bestille skogplanter gjør du det ved å gå 
på www.allskog.no, eller ved å scanne QR-koden 
med en QR-scanner på mobilen. Vi utfører  
gjerne selve plantingen på en trygg og  
profesjonell måte. Ta kontakt i dag for en  
uforpliktende prat på 73 500 123, eller send en 
epost til skogkultur@allskog.no


