
Litt om kommunal forvaltning av vernskogen – Alvdal, Tynset og Folldal kommuner 

Antall saker og volum siste år - 2018: 

 Totalt 24 vernskogmeldinger med et samlet innmeldt volum på: 9.220 m3/ snitt 380 m3  

 Totalt avvirket volum i disse tre kommunene: 50.523 m3  

 Volumet innmeldt i vernskog i forhold til avvirket totalvolum utgjør 18, 2 % 

(Stor Elvdal årlig ca 8-meldinger pr år med samlet volum på 8-10.000 m3 som utgjør 7-8 %) 

Praksis siste år – 2018/ 2019: 

 Egenutviklet elektronisk skjema på kommunens hjemmeside med obligatoriske utfyllings-

felter. Genererer automatisk en ny sak i kommunens saksbehandlingssystem. 

 Skogeier får alltid et skriftlig svar (innen tre uker), og innmeldte hogster som aksepteres slik 

de er innmeldt får kun et bekreftende svar. Ved meldinger der kommunen velger å sette 

vilkår fattes et delegert vedtak også med vurderinger etter naturmangfoldloven 

Lokale utfordringer og erfaringer siste år: 

 Stadig flere skogeiere uten faglig integritet medfører større behov for «gode hjelpere» 

 Kort planleggingshorisont i næringa medfører ofte press på behandlingstid/ vedtak 

 Flere større drifter der uttaket omfatter hele skogteiger gjerne med tilgrensende naboer 

 Viktig at kommunen får opplysninger om planlagte uttak i samme teigen under vernskogen 

 Ulik tolkning og forståelse av hogstformer kan gi avvik mellom innmeldt og utført 

 Flere tilfeller er avdekket der skogeier ikke har sendt melding til kommunen før hogst 

 Tøffe investeringer og svak økonomi hos flere skogeiere legger stort press på det langsiktige 

skogbruket i sårbare områder 

 Det forekommer avvik på manglende oppfølging av tiltak etter hogst i vernskogen 

 Relativt stor variasjon i skogen over dagens vernskoggrense medfører behov for faglige 

vurderinger som kan gi ulik grad av restriksjoner for hogstføringer 

 Klima medfører at utfordringer knytta til etablering av ny foryngelse er i endring (+ /-) 

 Etablering av vernskog knytta til andre hensyn som rasfare bør aktivt vurderes 

Brukte sanksjoner/ tiltak ved avvik: 

 I tilfeller der det avdekkes mangel på innsendt melding før hogst blir det vurdert om det 

likevel skal sendes en vernskogmelding. Kommunen skriver da et vedtak med vilkår som ofte 

har strengere krav til oppfølging av arealet med hjelpetiltak som markberedning og planting. 

I noen tilfeller blir et generelt hogstforbud vurdert, og skogeier vil da få en meldeplikt på all 

hogst som også gjelder under vernskoggrensa (§ 11) 

 Med mange små skogeiere er det viktigste tiltaket å melde fra om ulike typer avvik til 

tømmerkjøper, og kreve at rutinene skjerpes. Tømmerkjøper bør bistå skogeier eller sjekke 

dokumentasjon på innsendt melding (3 uker) / tillatelsen før hogsten starter 
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