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HELGA · DOKUMENT 

Skogbruk

Unge trær: Her i Rogaland hogges skog helt ned i 35 års alder, lenge før den er hogstmoden.  

Hogger ungskog  
– dropper tilplanting 
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Det skjærer i gran i en tett skog-
teig i Eigersund. Maskinlaget skal 
snart videre. Det er gode priser på 
tømmer, og mye å gjøre. 

Skogreisningsfylket Rogaland 
har alle forutsetninger for å bli 
en del av den store påkogingen. 
Store skogområder er kommet i 
karbon-sugende alder, og Klima-
meldingen varsler ny skogreis-
ning for å 'erne klimagasser og 
øke grunneiers avkastning.

Oppskriften, ifølge fylkesskog-
mester Stein Bomo i Rogaland, er 
å hogge gammel og lavtproduse-
rende furu, og påskoge flere kratt-
skogarealer.

Hogsten i fylket økte 52 prosent 
i 'or. I løpet av 10 år er hogsten fi-
redoblet til rekordhøye 130.000 
kubikkmeter.

Det burde være godt nytt, men:
– Det er egentlig ikke noe å fei-

re, sier Erik Faye-Schjøll, daglig 
leder i Rogaland Skogselskap.

For det er noe som ikke stem-
mer i teigen. Det er ikke den gam-
le, tettvokste furustubber som 
hogges. Stubbene er nokså små. 
Telling av årringene viser at den 
nyhogde granskogen ble plantet 
i 1979.

– Vi bygger ned
Men først, skogfag: Hogstklas-
sene angir strengt tatt ikke hvor 
mange år skogen er, men hvor 
moden den er. Klasse 1 er nyplan-
tet skog, 2 er ungskog.Hogstklas-
se 3 har høy og økende tilvekst. 
Det betyr også høy og økende bin-
ding av CO2. Hogstklasse 4 har 
fortsatt høy tilvekst. Først når til-
veksten avtar klasses skogen som 
hogstmoden klasse 5.

65 prosent av alle hogster av 
gran i Rogaland blir hogd i hogst-
klasse 4 eller yngre.

– Storparten av skogen hogges 
før den er hogstmoden, sier fyl-
kesskogmester Stein Bomo hos 
Fylkesmannen i Rogaland.

Tallene kommer fra en under-
søkelse over tre år, med over hun-
dre kartlagte hogster.

Situasjonen er den samme i 
Hordaland, sier daglig leder Kje-
til André Rødland i skogeieran-
delslaget Vestskog.

– Vi fører ikke statistikk på den 
måten, men også vi omsetter vir-
ke som kan være litt ungt. Jeg vil 
tro vi er i nærheten av tallene fra 
Rogaland, sier Rødland.

– Du finner lignende tall i Hor-
daland, Sogn og Fjordane, Møre 
og Romsdal og i Trøndelag, sier 
Stein Bomo.

– Vi er i ferd med å bygge ned 
kystskogen. Vi driver avskoging, 
sier Erik Faye-Schjøll.

Klippes ned i vekst
– Vi burde hogge gammelskog. 
I stedet er det den høytproduse-
rende og lett tilgjengelige skog-
reisingsskogen som hogges, lenge 
før den er hogstmoden.  Det er 
galskap vi holder på med, sier 
Stein Bomo.

Hvorfor er det slik? Hvem er 
det som tjener på den økte hog-
sten i ung skog? Ikke skogeierne. 
De taper store penger på å hogge 
skog før den virkelig legger på 
seg.

– Mye av skogen som nå hogges, 
vil doble nettoverdien til skogeier 
ved å stå 15 år til, sier Bomo.

Snittprisen på tømmer var 315 
kroner per kubikkmeter i 'or.

Overført på de tidlige hogstene 
i Rogaland betyr det et tap på over 
10 millioner for skogeierne i fyl-
ket.

Men det er det ingen som for-
teller til skogeierne. Mange av 
dem har tatt over skog som ble 
nyplantet av foreldre eller beste-
foreldre, og har liten kunnskap 
om skogsdrift.

Vil sikre seg skog
Men kjøperne har kunnskap om 
at tømmerprisene, spesielt for 
det sagtømmeret som den plan-
tede ungskogen har så mye av, er 
høye. Europeiske sagbruk går på 
skift, og det er stor etterspørsel 
etter virke. 

Mens Norge forsøker  
å redde regnskogen  
i Amazonas, forsvinner 
skogen hjemme. – Vi driver 
avskoging, advarer  
Fylkesmannen i Rogaland. 
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Forsker:  
– Skogeierne trenger uavhengige råd
Behovet for veiledning i skogen har aldri 
vært større, mener forsker Gro Follo. Veile-
derne er forsvunnet, eller er blitt kjøpere.

Hver tredje skogbruksleder i skogeiersam-
virket forsvant mellom 1991 og 2005. De gjen-
værende er blitt mye mer avhengig av å tjene 
penger: De romslige utbyttene som mange 
skogeierandelslag i flere tiår fikk fra Norske 
Skog, er tørket inn til null etter fiaskosatsin-
gen i utlandet. Samtidig faller samvirkenes 
markedsandeler i tømmermarkedet, og det 
blir stadig viktigere å sikre seg drifter.

Parallelt ble det o/entlige tilbudet bygget 
ned. Prosjekt Kystskogbruket anslår at 150 

skogfaglige årsverk forsvant mellom Roga-
land og Nordland mellom 1997 og 2008.

De 26 kommunene i Rogaland har til 
sammen 5 årsverk innen skog. Årsverkene er 
fordelt på 16 personer, som skal håndtere jule-
trær, skogregistrering, rapportering og følge 
opp tusenvis av skogeiere – i brøkstillinger.

– Det blir bare tull av en sånn organisering. 
Det slurer og går, og rådgivning blir det ikke, 
sier Stein Bomo.

– Kommunene burde samarbeide om hel-
tidsansatte med hjerte for skog. Isteden spres 
brøkdeler ut over folk som kanskje ikke øn-
sker jobben.

Kultur og veiledning
I skogen i Steinkjer i Nord-Trøndelag er det 
rekordhøy aktivitet. Men Bjørn Bergsmo og 
Arne Opdal i Beitstad har ingen planer om å 
hogge ungskog. 

De kikker forventningsfullt langs rekken av 
pinner som strekker seg 3,3 km langs sørsiden 
av Moldelva. 9 grunneiere har stiftet Sørsiv-
eien veilag. Veien vil, dersom statsstøtten 
kommer, åpne for hogst av 10.000 kubikkme-
ter hogstmoden skog.

Skogeierne har fått hjelp av skogbrukskon-
sulent Per Odd Rygg i Steinkjer kommune – 
en av de få som har heltids skogrådgivere.

– Han har vært viktig. Vi er ikke skogutdan-

net, og noen ganger er det en fordel at noen 
med faglig ballast kommer med tydelige råd, 
sier Bjørn Bergsmo. 

– I tillegg har vi mange gårdsskogbruk, med 
kultur for skogbruk gjennom generasjoner. 
Det har de kanskje ikke på Vestlandet.

Må få veilederne tilbake
– Norge har bygget ned den o/entlige skog-
forvaltningen, mens behovet for veiledning 
har økt, sier seniorforsker Gro Follo ved 
Bygdeforskning. Hun har nylig deltatt på tre 
skogseminar i regi av Kystskogbruket.

– På alle tre møtene sa de frammøtte, skog-
eiere som andre, at det viktigste tiltaket for å 
få opp aktiviteten er å få på plass en skogko-
ordinator.

Follo tar til orde for å bygge opp et nett av 
skogkoordinatorer. 

– De må se den aktuelle skogen, terrenget 
og veinettet under ett, og legge til rette for 
langsiktige aktivitetsløsninger som fungerer 
over tid. 

Koordinatorene bør være markedsnøy-
trale, understreker Follo.

Det vil redusere utfordringene med eien-
domsstrukturen. All forskning viser at sto-
re skogeiendommer drives mer næringsak-
tivt, helt annerledes enn de små eiendom-
mene, sier Follo.

Små hogger lite: Skog-Norge trenger nøytra-
le skogkoordinatorer, sier forsker Gro Follo. Oppfordring: Norge bør stoppe avskogingen

i nyhogd ungskog i Hjelmeland.  

Gir råd: Skogeiere må samarbeide og hente kompetanse, sier Arne Opdal (til venstre)
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– Svakere kronekurs og bedre 
prisvilkår mot treforedlingsin-
dustrien gjør at vi kan øke tøm-
merprisen på nær alle sortiment. 
Det er nå svært gode priser på 
sagtømmer målt mot de siste 15 
årene, meldte skogeierandelsla-
get Vestskog 14. februar i år.

Det er nemlig rift om skogen. 
Konkurrentene Nortømmer og 
NEG Skog har flere hogstlag i Ro-
galand og Agderfylkene, og dri-
ver oppsøkende virksomhet mot 
skogeierne.

– Flere aktører har gitt økt kon-
kurranse i markedet. Det er bra, 
men det er ingen bremser i syste-
met lenger, sier Stein Bomo.

– Aktørene ser ut til å være 
mest opptatt av å fylle opp neste 
båtlast, mens skogeierne mangler 
kompetanse til å si nei.

– Om vi forteller skogeierne at 
de kan øke fortjenesten gjennom 
å vente med å hogge? Jeg skal ikke 
si vi gjør det alltid. Men vårt fokus 
er å gi skogeier nok informasjon, 
sier Kjetil Rødland i Vestskog. 
Han bekrefter at konkurransesi-
tuasjonen spiller inn.

– Da vi var alene som kjøper i 
markedet, var vi kanskje tø/ere 
til å si at skogeier må vente med å 
hogge. Nå lar vi skogeier avgjøre 
sjøl.

Neppe forbud
Før var det loven som avgjorde. 
De første lovreguleringene av 
skogen tok nettopp sikte på å 
unngå rovhogst av stadig yngre 
skog. I 1965 forbød Skogloven 
hogst av ungskog. Men forbudet 
ble 8ernet i 2005. Regjeringen 
vurderer å gjeninnføre forbudet.

– Det haster. I Sverige er hogst 
i yngre skog totalforbudt, sier 
Stein Bomo. Men:

– Senest i 8or høst fikk vi be-
skjed fra Landbruks- og matde-
partementet om at et forbud var 
lite prioritert. Dermed vil ung-
skoghogsten fortsette å spre seg. 
Masser av skogeiere langs kysten 
har ikke redskapene til å avgjøre 
når de bør hogge. Da blir det 
kjøperne som avgjør, gjennom å 
kaste seg over skogen så snart den 
kan hogges.

Planter ikke
Hva skjer så?

I Rogaland blir over halvparten 
av den hogde skogen borte – i den 
forstand at det ikke kommer opp 
gran på arealene.

– Vi har tatt opp situasjonen 
med staten flere ganger. Vi hog-
ger ungskog som bare det, mens 
plantingen går ned. Bare i Roga-
land hogger vi 3000 dekar skog 
med høy produksjonsevne og 
planter til 1000. Dermed går de 
beste arealene ut av produksjon 
og verdiskapingspotensialet for 
framtida reduseres.

Det burde være enkelt. Skog-
bruksloven pålegger skogeiere å 
forynge skogen etter hogst. I de 
fleste tilfeller betyr det tilplanting 
med ny skog.

Om den hogde skogen ikke er 
forynget innen fem år, kan myn-
dighetene plante til – på skogei-
ers regning. Men det skjer ikke.

– Vi har brukt mye tid å å lage 
en veileder for juridisk oppføl-
ging av foryngelsesplikten. Men 
verktøyet er ikke i bruk. Vi kjen-
ner ikke til et eneste tilfelle hvor 
kommunene har brukt lovverket 
for å håndheve foryngelsesplik-
ten.

Skog blir beite
I Rogaland bruker mange skog-

eiere muligheten til å omdispo-
nere nyhogd skog til innmark el-
ler beite. Det kan de gjøre - uten 
søknad.

– Kravet er at arealet må væ-
re inngjerdet og omdisponert 
slik at det gir rett til arealstøtte 
innen tre år. Vi ser en del felt 
som skal omdisponeres, men 
som fortsatt ligger brakk etter 
tre år. Da er ikke behovet for 
nytt beite det største, sier Stein 
Bomo.

– Vi spør oss om samfunnsnyt-
ten av å hogge ungskog tidlig og 
gjøre høyproduktiv skogsmark 
til beite, spør Erik Faye-Schjøll i 
Skogselskapet.

Kystskogbruket er en klima-
versting. Vi hogger rekordmye 
og ung skog, og planter ikke til.Vi 
bygger ned skogressursene, sier 
Stein Bomo.

– Når det gjelder bevaring av 
ung skog har skogeierne og mil-
jøet felles målsettinger. Vi bør la 
skogen stå lengre, ikke kortere 
tid.

Erik Faye-Schjøll tror fortsatt 
på målet om én million dekar ny 
skog innen 2034, slik en tverrfag-
lig rapport åpner for.

– Enorme områder gror igjen 
med kratt. De bør tilplantes for 
økonomisk og klimamessig ge-
vinst. Men det som nå skjer i kyst-
skogen har jo umiddelbare nega-
tive klimakonsekvenser, samtidig 
som grunneiers netto reduseres. 
Det er veldig synd.
– Vi stopper avskoging i Ama-

zonas?
– Kanskje vi skulle rydde i egen 

bakgård før vi inviterer til dugnad 
i borettslaget?

HANS BÅRDSGÅRD
hans.bardsgard@nationen.no
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De blå vil se på 
plantesluntring
Skogeierne må selv avgjøre når de hogger 
skogen sin, sier statssekretær Hanne Blåfjell-
dal.

– Det er ikke positivt, verken for klimaet eller 
økonomien, at vi hogger skog før den er hogst-
moden, sier statssekretær Hanne Blå'elldal 
(Frp) i Landbruks- og matdepartementet.

– Men det er den enkelte skogeiers ansvar å 
drive skogen sin. Her vil man tjene mer penger 
OG binde CO2 på å hogge skogen først når den er 
hogstmoden.
– Men to av tre skogeiere på Vestlandet 

venter ikke til skogen er hogstmoden?
– Her har kommunene, Fylkesmannen og 

skogeiersamvirket et ansvar for å gi råd. Men det 
er skogeierne som avgjør, sier Blå'elldal.
– 26 rogalandskommuner har fem skog-

årsverk fordelt på 16 hoder, og Fylkesman-
nen påpeker at tømmerkjøperne styrer 
hogsttidspunktet. Bør det kommunale skog-
rådgiverne komme tilbake?

– Det er opp til 
kommunene å prio-
ritere.

Blå'elldal er imid-
lertid klar på at plan-
te-unnasluntring 
ikke kan skje.

– Dersom tallene 
du gjengir, stemmer, 
må vi se på det igjen.
Her må kommu-
nene og Fylkesman-
nen sørge for at noe 
skjer. Grunneierne 
har skogfondsmid-
ler med skattefordel 
for å plante til skogen 
igjen.

Vil la trærne vokse: 
Hanne Blåfjelldal.  
 FOTO: TORBJØRN TANDBERG

n hjemme før vi forsøker i Amazonas, mener Erik Faye Schøll i Rogaland Skogselskap. Her 
FOTO: TÅRN SIGVE SCHMIDT.

 og Bjørn Bergsmo i Beitstad. Her samarbeider ni skogeiere om vei, hogst og skogpleie.  FOTO: HANS BÅRDSGÅRD

Hogst: Her i Hjelmeland hogges et 700 dekar stort plantefelt. Alderen er helt ned i 35 år. 
 FOTO: TÅRN SIGVE SCHMIDT

KRITISK TIL 

OMLEGGING
Vi spør oss om 
samfunnsnyt-
ten av å hogge 
ungskog tidlig og 
gjøre høyproduk-
tiv skogsmark til 
beite. 

ATLE FAYE-SCHJØLL
ROGALAND SKOGSELSKAP

 ●Eigersund

 ●Kristiansand

 ●Stavanger

Fakta

Planer om skogreising
 ✱ Stortingets klimaforlik fastslår at skogplanting skal 

være en del av Norges klimaløsning.
 ✱ Miljø- og skogbruksmyndighetene finner at tilplanting 

av en million dekar skogløst areal over 20 år øker årlig opp-
tak av CO2 med opptil 2,2 millioner tonn årlig, samtidig som 
konsekvensene for naturmangfoldet er akseptable. 

 ✱ Det potensielle tilplantingsarealet er ti ganger så 
stort.

Kilder: Klimaforliket, «Planting av skog på  
nye arealer som klimatiltak», Klimakur

Fakta

Rogaland-skogen forsvinner
Over halvparten av skogen i Rogaland er på vei ut 
av produksjon. Slik har det gått med 107 hogstfelt 
fra de siste 4 årene.  

OK forynget 30%
Dårlig/ikke forynget 47%
Godkjent omdisponert fra skog til jordbruk 14%
Under omdisponering fra skog til jordbruk 9%

Kilde: Fylkesmannen


