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Hovedmål og delmål  

Nå ut med kunnskap og øke kompetansen om selektiv hogst hos rådgivere, entreprenører og  
skogeiere. Veilederen skal bidra til å: 
a. Formidle eksisterende kunnskap rundt selektiv- og lukket hogst. 
b. Identifisere arealer som er aktuelle for selektiv- eller lukket hogst. 
c. Hvordan skjøtte ungskogen for å tilrettelegge for selektiv- eller lukket hogst i framtiden. 
d. Belyse konkrete risikomomenter ved gjennomføring av lukkede hogster. 
 
 
Sammendrag og konklusjon  



Arbeid som er utført i prosjektet 
Samarbeidspartene har alle deltatt aktivt i arbeidet med veilederen. Etter at prosjektet ble 
finansiert har det lyktes å få med Sabima i prosjektet også. Dette har ført til noe justering av 
oppgavefordeling, uten at det har gått ut over rammen for kostnader og finansiering. 
 
Prosjektet har vært gjennomført ihht til prosjektplanen, før det mot slutten av prosjektet ble 
nødvendig med noen ekstra runder for å forankre veilederen hos alle parter. 
 
Det er gjennomført en omfattende innhenting av kunnskap fra norsk og nordisk forskning på 
feltet. Det er gjennomført flere befaringer hos skogeiere som driver aktivt med lukkede 
hogstformer, særlig Oslo kommuneskoger og Bjørn Toverud, hvor erfaringer er samlet skriftlig og 
gjennom bilder og film. 
Veilederen er utarbeidet i felleskap partnerne imellom. 
Prosjektdeltakere har også diskutert med forskere, deltakere i KONTUS-prosjektet, og partnerne 
har deltatt på faglige arrangementer om temaet. 
Innholdet i veilederen er presentert i et Skogkurs webinar om temaet 26. april 2022. 
 
Hovedbidragsytere har vært prosjektleder og Norskog, med viktige bidrag fra NSF og Sabima. Mot 
slutten har andre fra både NSF og Skogkurs bidratt. Mathis Lunde fra Skogkurs har vært 
prosjektleder under store deler av prosjektperioden, og Bjørn Einar Rakstang overtok den rollen da 
Mathis slutta hos Skogkurs. 
 

Hva har prosjektet oppnådd 
Det er utarbeidet en omfattende veileder på 40 sider. Her er det beskrevet hvilke typer lukke 
hogstformer som er mest aktuelle i Norge, hvilke forutsetninger som ligger til grunn for hvor dette 
kan foregå og hvilke farer man skal være oppmerksom på. Arbeidet er dokumentert både skriftlig, 
med bilder og film. 
 

Konklusjon 
Lukkede hogstformer er forholdsvis lite utbredt i Norge, men det legges stadig mer vekt på en 
omlegging til slike hogstformer fra myndigheter og interesseorganisasjoner. Derfor er kunnskapen 
om hvor, hvordan og fareelementer ved lukkede hogster og omlegging til dette viktige bidrag til 
den kunnskapen som skal til for en dreining til mer lukket hogst på arealer som egner seg for 
dette. Det er behov for mer kunnskap om temaet. Skogkurs har alt søkt om midler, sammen med 
næringens felles plattform Skogskolen, til utvikling av et kurs i lukkede hogstformer. 
 

 


