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• Der det er naturlig grunnlag for det, skal en ved hogst 
og skogbehandling bevare eller utvikle en flersjiktet 
kantsone langs myrer, vann og vassdrag, og mot 
kulturlandskap. 

• Artsdiversiteten er størst der to livsmiljøer møtes 

• Pr definisjon har alle livsmiljø «kantsoner» der nytt 
livsmiljø  overtar, men de viktigste er ramset opp over. 

• Kantsonene har en rekke viktige økologiske funksjoner 
og tjener flere formål knyttet til biomangfold, 
vannkvalitet, landskap og friluftsliv.  

• Like viktig ved skjøtsel som ved hogst.  



Kantsonebredde 

• Med utgangspunkt i en kantsonebredde på 10-15 m 
bør en justere for følgende: 

• Edellauv-, høgstaude-, storbregne- og sumpskog - 
vesentlig bredere (25-30 meter). 

• Bratt terreng mot myr - smalere kantsone. 

• Tørr vegetasjon og tørt terreng mot myr - smalere 
kantsone. 

• Énsjikta furuskog - smalere kantsone. 

• Tett sjikta lauvskog mot myr - smalere kantsone. 

• Énsjikta granskog - svært smal kantsone. 
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Bredde og effekter 

• Mindre myrer - ned mot 5 meter.  

• Smalere bekker enn 2 meter - ned mot 5 meter.  

 

• Funksjonelt miljø med innslag av gamle trær og død 
ved for flere omløp  

• Gi stabile lys-, skygge og temperaturforhold for arter 
som lever i bekker, elve- og vannkanter. 

• Skjul og leveområde for dyre og fugleliv. 

• I bratt terreng mot vann og vassdrag skal avrenning 
hensyntas 
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Utforming 
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• Kravet til kantsoner er 5 – 15 m, men skal være økende 
inntil en tre-lengde for rikere livsmiljø, og kan være på 
det smaleste i bratt, næringsfattig terreng. 

• De vanligste formene for kantsone er kantsone mot 
myr >2 daa, bekk med bredde >1 m og helårs 
vannføring, vassdrag og kulturlandskap 

• Ei kantsone skal inneholde alle sjikt, og skal 
etterstrebes å settes igjen så stabil som mulig.   

• Livsløpstrær kan settes i kantsone, men skal da merkes 
på kart der de ikke står i hogstflate. 



Utforming av kantsoner 

• Skogbruksleders utfordring er å skape aksept for 
kantsoner.  

• Kyllingbiotoper for skogsfugl, viltkorridorer, 
avrenningsvern er tema som er lettere å diskutere med 
skogeier enn akkurat hvilke verdier som settes igjen.  

• Norsk PEFC Skogstandard er en enighet mellom kjøper 
og selger, og en nødvendighet for å omsette 
miljøsertifisert tømmer.  

• Markaforskrift sier noe om utforming og flatestr. 
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Dispensasjon 
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• Hogst av kantsone pga stabilitet. Skal inn i miljørapport. 
Ingen automatikk. Alle mindre stabile trær og lauv skal 
gjensettes. 

• Nøye kartlegging og dokumentasjon der 
kantsonekravet skal fravikes. 

• Uttak av økonomisk verdifulle trær i kantsone, skal 
kompenseres, og omtales i miljørapport.  

• Hvor uttak av trær i kantsone resulterer i hull skal dette 
dokumenteres og kompenseres i resten av kantsonen 



Dispensasjon 

• Generelt oppfordres  det til å la kantsonen stå urørt. 9/10  

• Settes evighetstrærne i kantsonen, skal det ikke plukkes i 
denne. (Evighetstrær skal være av de største og eldste 
trærne i bestandet) 

• Re-etablering av kantsone, og uttak av ustabile trær ved 
tynning, for å etablere sone til hogst. 

• Alle inngrep som i en eller annen form komprimerer 
kantsonen skal inn i miljødokumentasjon. 

• Omregulering av areal eller bestemmelser fra kommunal 
myndighet opphever kravet om kantsone, men 
dokumentasjon for slike omdisponeringer skal inn som 
miljødokumentasjon 
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Kantsoner 

• Viktigheten av å bruke tid å forklare kantsoner, og 
effekten av disse kan ikke undervurderes. 

• Vikens arealer er i press områder i Norge, mange har 
meninger om hvordan det skal se ut etter hogst og 
kantsoner har da en formildende effekt av store 
hogster og åpne flater. Selv ikke der det er krav.  

• Busk-sjikt gjensettes der mulig i dag.  

• Skogeier kan gå kurs for å blir «Grønn leverandør», dvs 
miljøkursing slik at vedkommende kan vurdere egne 
drifter i henhold til Norsk PEFC Skogstandard 
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Kantsoner 

• Økonomisk effekt av kantsonene for skogeier. Sammen 
med annet areal til miljøformål.  

• Rådet for levende skog (før nedleggelsen) rapportert at 
2 fylker lå under 9 % areal avsatt til miljøformål 

• Kantsoner kommer i tillegg ofte i de meste produktive 
omr. 

• Kantsoner er sammen med livsløpstrær der skogbruket 
har de største miljømessige utfordringene, men med 
økt kunnskap kommer også økt forståelse. 
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Levende skog forvaltes med stolthet i dag 
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Takk for meg! 


