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De største endringene

• Tre nye kravpunkt 

• Skjerpet hensyn til biologisk mangfold og friluftsliv

• Vurderinger og valg skal i større grad dokumenteres

• Mål om å øke andelen lukkede hogster



Nærmere omtale av følgende:

• Planlegging

• Nøkkelbiotoper

• Hensyn til fugler

• Hogst

• Livsløpstrær og døde trær

• Markberedning

• Vannbeskyttelse



Planlegging
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Planlegging

• liste over arter og naturtyper som ivaretas i planer - utvidet

✓ fire ulike, skoglevende NT-arter innenfor 10 dekar

✓ arealer viktig for reindrift

✓ gytebekker for anadrom laksefisk

✓ vassdrag med elvemusling

✓ regionalt viktige naturtyper (B-verdi og tilvarende verdisetting i Narin)

✓ naturtyper med «sentral økosystemfunksjon» kartlagt etter Miljødirektoratets 
instruks



Nytt 
kravpunkt

Planlegging

Operativ planlegging

• tiurleiker, reirplass for rovfugler og ugler og fåtallige revirhevdende fugl

• NVE sitt faresonekart konsulteres, ved drift i bratt terreng 

• friluftslivsverdier 

• der kommunene har utarbeida planer i samsvar med M.dir. opplegg

• viktige friluftslivsområder Viktige friluftslivsområder:
• områder som med hjemmel i plan- og bygningsloven er 

avgrenset med markagrense eller tilsvarende eller er markert 
som hensynssone friluftsliv

• andre tettstednære skogområder og utfartsområder med 
tilsvarende bruk og friluftslivsverdi



Nytt 
kravpunkt

Nytt 
kravpunkt

Planlegging

• Landskapsplan 

• gjelder for sammenhengende teiger over 10 000 dekar produktiv skog

• strategi - hvordan øke andelen lukket hogst

• minst 5 % av skogen skal settes av som biologisk viktige områder 
• krav for skogeiendommer over 1500 daa produktiv skog



Nøkkelbiotoper
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Nøkkelbiotoper

• kartfestes på eiendommer større enn 50 dekar produktivt, økonomisk drivbart 
areal (tidligere 100 dekar)

• innfasing av krav i granskog i skogreisingsstrøk 

• konsultasjon med miljødatabaser – utvidet (Artskart, Naturbase, Narinbase) 

• regionalt viktige naturtyper (B-verdi eller tilsvarende verdisetting i Narin)

• naturtyper med «sentral økosystemfunksjon» kartlagt etter Miljødirektoratets instruks

• MiS revisjon og nyregistrering

• konsentrasjoner av minst fire ulike, skoglevende NT-arter som har skogbruk som kjent 
påvirkningsfaktor innenfor et areal på 10 dekar
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Hensyn til fugler

Rovfugl og ugler / tiurleik

• Ved hogst inn mot en hekkeplass/leiken skal det unngås at 
hekkeplassen/leiken settes igjen som en «øy» i landskapet. 
(tidligere «legges vekt på å unngå»)

Rovfugler og ugler

• Endringer mht. hensynsområde og tid:

• for hønsehauk, vepsevåk, fiskeørn og lerkefalk



Hensyn til fugler

Hønsehauk og vepsevåk

• hensynsområde

• enten 80 m uten hogst (tidl. 50 m)

• 40 – 100 m lukket hogst 

• hensyn 10 år etter hekking 
(tidl. 5 år)

Foto: Terje Johannessen



Hensyn til fugler

Fiskeørn 

• Kan hogge inntil reirtreet

• Sette igjen minst ett stabilt 
livsløpstre av grov furu, 
fortrinnsvis med flat krone

Foto: Terje Johannessen



Hensyn til fugler

Tiurleik

• unngå skogsdrift i perioden 
april – mai

• krav om forvaltningsplan for 
store leiker

• ved dokumentert 15 eller flere 
aktive tiurer
• forvaltningsplan for dagområder Foto: Terje Johannessen



Nytt 
kravpunkt

Hensyn til fugler

Hensyn til andre hekkende fugler

• redusere forstyrrelse av fugler i 
hekketida

• spesielt
• revirhevdende fuglearter med små 

populasjoner

Hvitryggspett Foto: Stora Enso



Hogst 
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Hogst

Lukkede hogster 

• Mål å øke andelen lukkede hogster og 
småflatehogster

• Skal legges spesiell vekt lukkede hogster i 
viktige friluftslivsområder

• Gruppesertifikatholder skal ha nødvendig 
kompetanse om lukkede hogstformer, og skal 
kunne tilby et produkt for planlegging og 
gjennomføring av lukket hogst.

Foto: Anna Lena Albertsen
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Livsløpstrær og døde trær

Døde trær

• lauvtrær og furu stående og liggende eldre enn 1 år, 

gran eldre enn 5 år skal spares (tidligere: skal som 

regel spares)

• unntak ved kalamitet: tas ut innen to år



Livsløpstrær og døde trær

Livsløpstrær - gjensetting

• velges blant de eldste trærne med høyest verdi for naturmangfoldet

• summen av høgstubber og stående død gran – utgjøre inntil halvparten 

• i furuskog med brannstubber/keloelementer – settes i tilknytning til disse

• liste med prioriterte trær

• i områder med mange høyt prioriterte trær, skal antall livsløsptrær økes

• unntak for norsk gran i skogreisingsstrøk er fjernet



Livsløpstrær og døde trær

Livsløpstrær - forvaltning

• skal kartfestes (tidl. identifiseres)

• rapporteres inn til sentral database (så snart den er etablert)

• Livsløpstrær som dør skal forbli i skogen. Kan kun fjernes når det foreligger 

skriftlig pålegg om det etter skoglovens bestemmelse om skoghygiene.
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Markberedning

• Før markberedning kan gjennomføres skal hensyn til naturmangfold, friluftsliv, 

reindrift, kulturminner, erosjon og vannavrenning være vurdert. Vurderingene 

skal kunne dokumenteres. 

• Dersom markberedning, skal flekkmarkberedning vurderes og foretrekkes.

• I viktige friluftslivsområder skal hensyn til friluftsliv vurderes særskilt. Kun 

flekkmarkberedning kan i så fall benyttes.



Markberedning

Avflekkingsareal ved stripemarkberedning

• skal begrenses. Tabell angir minimum avstand mellom stripene

• krav til oppløft: minimum 1 m/ 10 m

Liggende og stående død ved  - unngå å skade



Foto: Hanne Røn Arntsen

Kantsone



Vannbeskyttelse

• for bekker bredere enn 1 meter eller med årssikker
vannføring, skal det bevares eller utvikles en 
flersjiktet/fleraldret kantsone

• 1-2 meter brede bekker – ned mot 5 meter

• Kantsoner skal normalt stå urørt. 



Takk for meg!



- og lykke til med 
et bærekraftig 
skogbruk!


