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1 Bakgrunn 

Vollskogen består i all hovedsak av plantet granskog drevet ved flatehogst. Resultatet er større felt med 

ensaldret granskog. I deler av skogen utenfor hogstflater er det likevel innslag av løvtrær, og spredt 

gjennom skogen er det oppslag av blant annet rogn, bjørk, eik og hassel. Dette reiste spørsmål ved hva 

slags skogstype dette i utgangspunktet har vært og hvilke muligheter det er for å øke andelen med 

løvtrær og for å få til en skog med trær i ulik alder. Med utgangspunkt i dette er det sett på tiltak som 

kan gi større variasjon i skogen og dermed økt verdi for rekreasjon og friluftsliv i de områdene som ikke 

bebygges. 

 

Hovedutvalg for teknikk og plan vedtok følgende tillegg for utredning av naturmangfold ved fastsetting 

av planprogrammet 9. desember: «Hvordan planen legger opp til å oppnå et økt mangfold av naturtyper 

og arter innenfor planområdet, herunder bosteder for arter som kan hjelpes av slike tilpasninger.». Vi 

ønsker derfor å utforske om skjøtsel også kan ha en positiv innvirkning på naturmangfoldet. 

 

Notatet er ikke juridisk bindende, men kan fungere som et kunnskaps- og intensjonsunderlag for 

utarbeidelse av en mulig fremtidig skjøtselsplan.  

 

2 Status og tiltak for rekreasjon 

Vollskogen består i all hovedsak av ensaldrede felt av plantet granskog. Store deler av granskogen er 

svært tett og består tilnærmet utelukkende av gran med lite undervegetasjon som vist i Figur 1. Særlig 

på kollene sør i skogen er skogen mer lysåpen og undervegetasjonen er mer variert (Figur 2). 

 

Den tette granskogen gir liten variasjon og lav opplevelsesrikdom i større deler av skogen. I tillegg er 

det også begrenset med arter som kan leve i denne skogen. Økt variasjon i skogen kan danne bedre 

levegrunnlag for eksempel fugler og dermed bidra til større bredde i opplevelsene i skogen. Et innslag 

av løvtrær vil også bidra til at årstidsvariasjonene i skogen økes. 
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Figur 1: Skogen innenfor planområdet består i stor grad av tettplantet granskog med lite 

undervegetasjon (område 1 i Figur 5). 

Figur 2: Den litt eldre skogen, som blant annet vokser på kollene sør i Vollskogen, er mer 

åpen og har mer undervegetasjon (område 2 i Figur 5) 



 

 

3/5   

 

 

Figur 4: Bildet viser område som er beplantet med gran etter 

hogst og ellers preget av pionerarter. 

Figur 3: Nordvest i Vollskogen er det et område med hovedsakelig bjørkeskog 

med innslag av gran, alm, ask og lønn (område 4 i figur 5). 
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Tiltak for å skape større 

innslag av løvtrær 

For å få større innslag av løvtrær 

må grantrær felles, slik at det 

kommer lys ned til skogbunnen. 

De tetteste partiene med 

ungskog (område 1 i Figur 5) bør 

tynnes kraftig ved at ca. 50% av 

grantrærne tas ut. Når trærne 

blir eldre er faren større for 

vindfelling dersom det tynnes for 

hardt. I disse områdene må det 

derfor gjennomføres plukkhogst, 

eller annen selektiv lukket hogst. 

Dette gjelder område 2 i Figur 5. 

Kantsonene er særlig viktig for 

stabiliteten til skogen innenfor. 

Her må det derfor også kun 

gjennomføres selektiv hogst av 

grantrær. Disse tiltakene baserer 

seg på at det er frøtrær 

tilgjengelig i skogen. Det er 

derfor viktig at løvtrærne som 

allerede er i skogen blir stående 

og gis plass til å utvikle seg. 

 

 

Tiltak for å gi en fleraldret 

skog og mer undervegetasjon  

Tiltakene som gjennomføres for å 

få større innslag av løvtrær bidrar 

også til utvikling av 

undervegetasjonen ved at det 

slippes lys ned på skogbunnen. Dette bidrar også til å skape variasjon i alderen til trærne i skogen. 

Videre hogst i skogen gjennomføres som plukkhogst av utvalgte større grantrær med sikte på å hele 

tiden ha et spenn fra unge til gamle trær. 

 

 

Skjøtsel for økt naturmangfold og opplevelsesrikdom 

Fleraldret skog og skog med ulike treslag vil generelt sett være positivt for naturmangfoldet. Økt innslag 

av løvtrær og bunnvegetasjon er blant annet positivt for småfugler. I tillegg vil døde trær i skogen være 

viktig for innsekter som igjen kan bli mat for fuglene. Det er derfor viktig at det ikke skjøttes for 

intensivt, men at det beholdes døde trær. Dyrelivet vil også være med på å øke opplevelseskvalitetene i 

skogen. Fuglesang gir for eksempel stor glede for mange.  

 

Figur 5: Kartet viser en grov oppdeling av skogen etter hvordan det 

bør skjøttes. 1- tett ungskog, 2 - yngre produksjonsskog, 3 - tidlig 

suksesjon etter hogst, 4 - løvskog, 5 - kantsoner 
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Eldre granskog som har stått tett er veldig ustabil, og kraftig tynning for å oppnå en flersjiktet skog i 

disse områdene kan medføre fare for store mengder vindfall og skogen kan kollapse. Skånsom 

plukkhogst kan da være et alternativ for å oppnå en flersjiktet skog i disse områdene. For å redusere 

risikoen for at trær og grener faller ned der mange ferdes, kan man styre ferdselen til områder som 

skjøttes mer intensivt. Et godt tiltak for dette er å gruse opp noen få hovedstier. De aller fleste vil da 

bruke disse og skogen ellers kan skjøttes langt mer ekstensivt og på sikt overlates mye til seg selv. 

 

For å skape romforløp i skogen bør det hogges ut noen få lysninger langs hovedstiene. Dette gir 

ytterligere variasjon i skogen. Det viser også at området skjøttes, og kan brukes for å motvirke ønsker 

om for intensiv skjøtsel i skogen som helhet. 

 

Områdene som er hugget og beplantet med gran (markert med «3» i Figur 5) er fullstendig 

uframkommelige til fots. Disse områdene bør tynnes kraftig for å gjøre dem framkommelige og for 

raskere å få større trær. 

 

3 Forholdet mellom tilrettelegging for friluft og naturmangfold 

Tilrettelegging for friluft og økt ferdsel betyr mer forstyrrelser for dyrelivet i skogen. Det er derfor en 

grunnleggende konflikt mellom naturmangfold og rekreasjon. Det er dermed viktig at det i det videre 

arbeidet jobbes med å avveie hensynene og gjennomføre tiltak for å redusere konfliktene. 

 

Tiltak som gir økt tetthet av fugler og andre dyr i skogen er generelt positivt både for naturmangfold og 

øker opplevelsesverdien i skogen. Noen tiltak medfører imidlertid redusert framkommelighet og 

reduksjon i areal til rekreasjon, for eksempel det å skjerme enkelte soner for ferdsel, eller stedvis 

tetting av grøfter for å lage sump/våtmark. Naturlig døde trær og/eller utplasserte klynger av død ved 

kan også redusere fremkommeligheten. Når skogen vokser naturlig etter en periode med 

plukkhogst/uttynning vil det også være en risiko for at eldre trær naturlig mister grener eller velter. 

Dette kan utgjøre en fare for folk som ferdes i skogen.  

 

For å styre ferdselen i skogen for å redusere forstyrrelsene for dyrelivet kan deler av skogen 

tilrettelegges mer for rekreasjon. Ved å høyne standarden på noen stier vil de aller fleste benytte disse. 

Positive tiltak for styring av ferdselen er mer effektive enn forbud. Det bør også vurderes å lage 

lysninger, eller små samlingsplasser i skogen, slik at aktivitet samles. Langs de tilrettelagte stiene kan 

man vurdere å kutte grener og felle trær som står i fare for å dette ned på stien. 

 

Hvordan skogen som er overlatt mer til seg selv oppleves vil også variere ut fra ulike folks kunnskap og 

holdninger. Stående og liggende døde trær vil av noen ses som et tegn på et sundt økosystem ettersom 

mange former for sopp, planter og dyr er avhengig av død ved. For andre kan det oppleves rotete, og 

noe man vil ønske å rydde vekk. I tillegg til å vise at det er en plan med skjøtselen av skogen ved at 

stier ryddes og holdes i stand, kan det vurderes å sette opp infotavler som informerer om hvorfor 

skogen ser ut som den gjør. 

4 Videre arbeid 

Skjøtselstiltakene bør planlegges mer detaljert i en skjøtselsplan. Her bør det vurderes hvor kraftig 

tynning som er hensiktsmessig i de tetteste delene av skogen. Det bør også vurderes om tiltak gir økt 

fare for vindfelling i deler av skogen. Tiltak for å redusere risikoen for at dette skal utgjøre en fare for 

brukere av skogen, kan være å tilrettelegge tryggere områder for ferdsel og opphold. I tillegg til 

hensynet til rekreasjon må det også vurderes hvordan tiltakene bidrar positivt til naturmangfoldet. 


