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Lukket hogst i ny 
Norsk PEFC 
Skogstandard 



Agenda og mål for økta

• Kort gjennomgang av kravpunkt som berører tematikken lukket hogst i 
PEFC Skogstandard

• Hva sier PEFC 03 dokumentet «Krav til direkte- og 
gruppesertifisering» om lukket hogst i revidert standard 

• Relevante prosjekter og kompetanseformidling 

• Hva gjør vi da hverdagen dukker opp? 
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Relevante kravpunkt

• Kravpunkt 4 «Landskapsplan» 

• Retningslinjer for valg av hogstform – strategi for hvordan lukka hogst kan 
økes på eiendommen 

• Kravpunkt 6 «Friluftsliv» 

• Friluftslivsinteresser skal tillegges særlig vekt i viktige friluftslivsområder, 
blant annet ved valg av hogstform og flatestørrelse/arrondering

• Kravpunkt 8 «Bevaring av skogarealet» 

• Skog som har fått sin produksjonsevne vesentlig redusert gjennom 
skogbehandlingen eller andre tiltak skal restaureres med sikte på å 
gjenopprette produksjonsevne og karbonbinding. 
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• Kravpunkt 11 «Hogst» 

• Kravpunktet skal sikre variert bruk av hogstformer og 
foryngelsesmetoder som balanserer hensyn til skogeiers økonomi, 
friluftslivets interesser, biologisk mangfold og andre miljøverdier. 
Det er et mål å øke andelen lukkede hogster og 
småflatehogster i skoglandskapet.

• I grandominert skog skal lukket hogst brukes der forholdene 
økonomisk og biologisk ligger til rette for det.  

• I fjellskog skal det legges vekt på å fremme og opprettholde et 
gammelskogpreg samt sikre foryngelse og produksjon. Ved hogst 
skal det derfor i størst mulig utstrekning brukes lukket hogstform i 
grandominert skog, og småflatehogst og mindre frøtrestillinger i 
furudominert skog. 

• Kravpunkt 15 – «Langsiktig virkesproduksjon»

• Sikre at skogarealenes mulighet for produksjon av trevirke og 
verdiskapning utnyttes på en tilfredsstillende måte

• Ved planlegging av hogst skal foryngelsesmetode, herunder 
hogstform og mulighet for naturlig foryngelse, samt behov for 
markberedning vurderes. Valget skal dokumenteres.

• Ungskogpleie 
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• Kravpunkt 24 «Hensyn til rovfugler og ugler» 

• Fra 40-100 meter kan det gjennomføres lukket hogst. Hogsten utformes slik 
at en beholder eller utvikler sjiktning i bestandet og unngår innsyn til 
hekkeplassen. Gjelder hønsehauk og vepsevåk. 

• Intensjon: lukka hogst = selektiv hogst 

• Kravpunkt 25 – «Hensyn til tiurleik»

• Lukket hogst i barblanding og i granskog på middels og høg bonitet hvor 
busksjiktet blir skygga ut 

• Behandling av dagområdene på de store leikene. 

• Kravpunkt 28 «Myr og sumpskog»

• Så langt det er mulig av hensyn til stabilitet og foryngelse, skal lukkede 
hogster brukes i sumpskog og myrskog og i overgangssonen mot fastmark. 
Der ordinær lukket hogst ikke er mulig kan småflatehogst benyttes.
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PEFC 03 – Krav til direkte- og 
gruppesertifisering

• Gruppesertifikatholder skal ha nødvendig kompetanse om lukkede 
hogstformer, og beskrive hvordan målet om å øke andelen lukkede 
hogster og småflatehogster hos sine skogeiere kan oppnås på kort og 
lang sikt, f.eks. ved planlegging og gjennomføring av skjøtselstiltak. 
Skogeier skal kunne tilbys et produkt med planlegging og gjennomføring 
av lukket hogst

• Sertifikatholder skal ved planlegging og gjennomføring av hogst i viktige 
friluftslivsområder styrke bruken av ulike tiltak for å dempe negative 
virkninger av hogst med hensyn til opplevelseskvaliteter for friluftslivet. 

• Særlig vurdere, og ta i bruk, mulighetene for bruk av lukka hogstformer og 
kombinasjon av ulike hogstformer. 

• Gjennom ungskogpleie bidra til å skape stabile trær som gir grunnlag for 
fleksibilitet i framtidig skogbehandling 
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Relevante prosjekter og 
kompetanseformidling 

• Ny veileder «Lukkede hogstformer»

• https://skogkurs.no/wp-
content/uploads/Veileder-lukkede-
hogstformer.pdf

• Utvikling av kurs i lukka hogst, med 
fokus på selektiv hogst. E-læring via 
Skogskolen – ferdigstillelse i 2023 

• En rekke prosjekter som omhandler 
tematikken er i finansieringslupen –
ingen nevnt ingen glemt……………
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Hva gjør vi da hverdagen dukker opp? 
• Viktig å minne oss på at PEFC skal stå stødig på tre bein – det biologiske 

- sosiale og økonomiske 
• Ikke enten eller – ja takk begge deler, men ikke alltid på det samme areal! 

• Ståndortsanpassat skogsbruk eller variasjonsrikt skogsbruk

• Skogeiers målsetting – hva er det? Spørsmålet må stilles, og svaret er 
sannsynligvis ikke enten eller!  

• Det står fortsatt «der forholdene økonomisk og biologisk ligger til rette for 
det»

• Ikke i tråd med intensjonen i enigheten hvis vi regner på den siste krona for at 
økonomi skal trumfe beslutningen – vi bruker argumentet at vi pr i dag ikke 
har god nok kunnskap om økonomi 

• La oss starte med det «enkle» der forholdene ligger til rette for det
• Diameterspredning, tilvekstpotensial (kronelengde), stabilitet 

foryngelsesforhold – 10-15% er rimelig godt egna – og i tråd med intensjonen 
– Vi må tørre å la det stå igjen noe som produserer og gir et økonomisk 
argument for å komme igjen om et par 10 år – det er ikke et tap…..

• Hva med omstilling? – viktige friluftslivsområder – skogeiers målsetting, 
men i tråd med PEFC og innenfor skoglovens «Frihet under ansvar»

• Det er et mål å øke andelen lukkede hogster og småflatehogster i 
skoglandskapet – fortsatt en stor grad av frihet – neste %
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