
Skogkultur hos MEV
Skoglige forutsetninger:

Produktivt skogareal 298 500 daa

Dominerende vegetasjonstype er blåbærgranskog men også en andel mer 
lettforyngede vegetasjonstyper 

Tilvekst på ca 150 000 m3 og en stående m3-masse på 3,5 mill m3 (93 % gran, 1 
% furu)



Aktivitetsnivå i 2021

• Sluttavvirkning    64.000 m3 + Tynning 12.000 m3

• Nyplanting 238.000 pl. + Supplering    30.000 pl. (Blander inn litt furu)

• Ungskogpleie 3.500 dekar

• Markberedning        400  dekar



Valg av foryngelsesmetode skjer i hkl 4 & 5

Lukkede hogster kun i bestand som egner seg, dvs i 
driftsteknisk lett tilgjengelige bestand med trær med gode 
kroner.



Planting utføres 2 år etter 
avvirkning. Plantekontroll av 
alle felt 2 år etter planting.  Ved 
for stor avgang, supplering 
påfølgende år og ny kontroll 
etter 2 år igjen osv, inntil feltet 
er forynget.

Plantingen i 2021 skjer delvis 
med utenlandsk arbeidskraft  
via Knutsen Skogtjenester og 
delvis egne ansatte og innleide 
enkeltmannsforetak.

Viktig med god oversikt over 
skogbrukstiltakene i søkbare 
kart og databaser for å liste opp 
hogstflater som er 2 år gamle 
og de som er plantet for to år 
siden (for etterkontroll).



Etterkontrollen er viktig for å sikre at det 
kommer foryngelse. Eksempelvis i år så 
skal vi sette ut 30000 planter i 
supplering. Over tid så suppleres et 
volum tilsvarende 10-20 % av årlig 
nyplanting.

Årsaker til avgang: Snutebiller, beitedyr 
og tørke

Markberedning utføres der det 
forventes størst problemer med 
ugress og i forbindelse med naturlig 
foryngelse. Vi tror også at storfe i 
mindre grad legger seg ned der det 
er ujevnt underlag slik at 
markberedning reduserer skader 
forårsaket av husdyr. 



Riktig planteplass er 
viktigere enn økt 
plantetetthet for å 
lykkes med foryngelsen

I gjennomsnitt setter vi 
ut ca 160 planter pr 
daa.

Det er nesten aldri for 
få planter når 
ungskogpleien skal 
utføres. Erfaringen 
tilsier at bestand man 
har vært i tvil om, får 
tilfredsstillende tetthet 
på sikt 



MEV har for tiden mål om å utføre 
ungskogpleie på ca 3500 daa pr år.

Vi forynger årlig ca 1500 – 1800 daa, og i snitt 
forventer vi å utføre ungskogpleie på arealet 
1,5 gang før tynning eller sluttavvirkning 
avhengig av utgangstetthet, bonitet og om det 
er driftsteknisk mulig å gjennomføre tynning.

Tetthet etter gjennomført tiltak vil variere med 
bonitet og høyde og om det planlegges
tynning eller ikke.

Ungskogpleien utføres med egne ansatte og 
innleid lokal arbeidskraft


