Driftstillegg for hogstmaskinentreprenør og hogger som tilrettelegger
for konglesanking
Det kan være vanskelig å sanke kongler når avvirkningen er gjennomført med
hogstmaskin og lastbærer. Svært ofte er toppene med kongler baret ned og knust etter
kjøring, slik at det er lite kongler å finne. Skogfrøverket gir derfor en godtgjørelse til
hogstmaskinentreprenører eller hoggere som legger forholdene til rette for rasjonell
sanking under skogsdriften.
Godtgjørelsen er 25% av avtalt basispris for kongleanking i de aktuelle bestandene.
Tilrettelegging for konglesanking kan skje på flere måter:
a) Hogstmaskinen legger kongletoppene til siden, slik at de ikke blir baret ned eller
kjørt over av maskinene.
b) Hogstmaskinen feller trær med mye kongler, men opparbeider først tømmeret
etter at konglene er sanket (forutsetter store bestand og mange konglesankere).
c) Ved manuell avvirkning legges kongletoppene lett synlige av hoggerne og
nedkjøring unngås
d) Trær med mye kongler felles manuelt før den ordinære hogsten
e) Hoggere som sanker i forbindelse med manuell hogst og mottar selv tillegget.
Tilrettelegging som under punkt d) har mange fordeler. Det kan være at mye av
konglene faller av ved felling med maskin og under kvistingen. Manuell felling av
kongletrærne kan også være hensiktsmessig når det tar tid før hogstmaskinen kommer
til området og det er fare for frøfall. En bør være oppmerksom på at manuell felling i
forkant av avvirkningen kan bli vanskelig i tette bestand med relativt få trær med
tilstrekkelig kongler. Her vil en fort henge opp trær ved felling. Manuell felling av
kongletrær før hogst skal bare skje etter avtale med maskinføreren.
Det understrekes at godtgjørelsen skal brukes selektivt for å lette sankingen. Den skal
ikke automatisk gis til all sanking. Det kan være andre gode løsninger enn de som er
nevnt her. Det viktigste blir å finne en ordning som maskinfører / hogger finner fornuftig
og som ivaretar kvaliteten på konglene.
Oppgjør for driftstillegg føres på sankeskjema.
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