
Samarbeid mellom  

hytteeiere/grunneiere  

om vedhogst. 

I Beiteplan for Oppdal 2009-2012 

er det vedtatt en 

tiltaksdel/handlingsplan med 

målsettinger for de fire 

hovedtemaene arealforvalting, 

kulturlandskap, gjerde og beite. 

Måsettingen for kulturlandskap 

er: "å skape gode vilkår for beitedyr i kulturlandskapet". En av utfordringene er 

gjengroing, og et av tiltaka for å møte den utfordringen er samarbeid mellom 

hytteeiere/grunneiere om vedhogst. 

Vedlagt ligger et eksempel på en egenerklæring for vedhogger. Vi har avklart med 

Arbeidstilsynet at så lenge avtalen mellom skogeier og hytteeier ikke kan oppfattes 

som et arbeidsgiver - arbeidstaker forhold så er ei slik egenerklæring tilstrekkelig. 

Dersom forholdet kan oppfattes om et arbeidsgiver - arbeidstakerforhold trer 

arbeidsmiljølovens krav til dokumentert sikkerhetsopplæring inn.  

Vi anbefaler hytteeiere i Oppdal som er interessert i å hogge ved til eget bruk, og 

skogeiere i nærområdet til å samarbeide som et tiltak mot gjengroing av utmarka. Her 

er det mulighet til å gjøre avtaler om vedhogst til felles interesse for begge parter.  

Å hindre gjengroing er viktig for opplevelsen av kulturlandskapet i Oppdal. Åpne 

sletter og glenner i skogen gir flott utsikt og en flott naturopplevelse. Tynning i tett 

skog gjør det lettere for både folk og dyr ferdes, og beitedyra bidrar til å holde 

nyrydda områder åpne ved at de spiser lauvoppslag og høye skogsplanter. I tillegg er 

naturtypen beiteskog, det vil si glissen skog med en undervegetasjon preget av gras, 

viktig for det biologisk mangfoldet. Mange plantearter, insektarter og fugler er 

avhengig av et åpent kulturlandskap for å overleve.   

Når det gjelder priser på virke som tas ut ved selvhogst vil det variere stort hva som 

kan betales. En rekke forhold vil være av betydning. F.eks:  

-  Type virke. Bjørka  er den som er mest verdifull, den betales i dag med ca 400 

kr/m3 i stranger levert ved bilvei. 

-  Måten hogsten / ryddingen blir utført på og driftsforholdene. Er det snakk om 

tynning eller snauhogst. Hvordan er terrenget og hvor lang er lunneavstanden. 

-  Dimensjoner på virket som tas ut. Små dimensjoner (og svært store) er mest 

arbeidsomme. 



Ut i fra dagen priser vill derfor pris til skogeier på slikt virke trolig variere fra ingenting 

til ca 200 pr m3 ! 

Når det skal inngås avtale mellom skogeier og vedhogger er det viktig at det 

beskrives nøyaktig hvilket areal det skal hogges innenfor. Merk gjerne av på kart. 

Videre er det viktig at det beskrives nøyaktig hva det er som skal gjøres. Dersom det 

skal tynnes i skogen, kan det være lurt å være enig på forhånd om hvor mange tre 

som skal stå igjen per arealenhet, og hvilken type trær det er som skal spares. Det er 

også viktig å unngå å skade trær som skal stå igjen. Bjørk og annen løvskog er 

særlig sårbar for skader. Ved å lage en god og nøyaktig avtale på forhånd sikrer man 

at man har en felles forståelse av arbeidet som skal gjøres, og unngår konflikter i 

etterkant!  

Når det gjelder tre inntil nabogrensa gjelder nabolovens bestemmelser. Her heter det 

at dersom det ikke er nevnende om å gjøre for eieren eller naturmangfoldet må 

eieren ikke ha tre som er til skade eller særlig ulempe for naboen, nærmere hus, 

hage, tun eller dyrka jord på naboeiendommen enn en tredjedel av trehøgda. I så fall 

kan naboen kreve at treet fjernes. 

Videre heter det at tre, greiner, og røtter som stikker inn på naboeiendommen og er 
nevnende til skade eller ulempe, har naboen rett til å kutte eller skjære av etter 
grenselinja og ta. For tre og greiner gjelder dette bare når varsel er gitt til eieren, og 
treet eller greinene ikke er fjernet innen rimelig tid. 

 

Vernskog er skog som tjener som vern til annen skog eller gir vern mot naturskader. 

Det samme gjelder områder opp mot fjellet der skogen er sårbar og kan bli ødelagt 

av feil skogbehandling. I Oppdal ligger grensa for vernskog stort sett mellom 640 og 

740 meter over havet, unntatt i en del høytliggende dalfører der grensa er trukket 

enda lenger ned. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger. 

Ved hogst i vernskogen i Oppdal er det meldeplikt på all hogst unntatt hogst av bjørk. 

Melding må sende kommunen senest 3 uker før hogsten skal skje. Unntaket for bjørk 

gjelder der hogsten skjer etter spesielle regler. Regler for bjørkeskoghogsten ligger 

vedlagt. 

 

Lykke til med hogsten! 

 

Oppdal Kommune, plan og forvaltning, landbruk. 

   

 

 



Egenerklæring for vedhogger 

ved selvhogst av ved hos skogeier 

En anbefaling fra Skogbrukets Helse-, Miljø og Sikkerhetsutvalg 

 

 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Navn: 

 

har på anmodning fått anledning til å hogge ved til eget bruk 

hos skogeier:............................................................................. 

i skogteig:.................................................................................. 

i tidsrommet:............................................................................... 

Undertegnede gjør dette for egen regning og risiko med eget utstyr. Som vedhogger er 

jeg innforstått med at felling av trær og bruk av motorkjedesag er farlig, og at det 

kreves opplæring og nødvendig verneutstyr for å utføre hogsten på forsvarlig måte. 

Sted: Dato: 

Vedhoggers underskrift: 

Før du drar til skogs! 

Et godt råd til deg som ikke er vant til hogstarbeid eller som ønsker å friske opptidligere 

ervervede kunnskaper om felling av trær, bruk av verneutstyr, bruk og stell av 

motokjedesag m.v. Forbered deg litt før du drar til skogs. Skogbrukets Helse-, Miljø- og 

Sikkerhetsutvalg anbefaler en gjennomgang av brosjyren "Riktig og sikker hogst" utgitt 

av aksjon " Sikkerhet i skogen" i 1992. Brosjyrer får du hos Arbeidstilsynet, Det norske 

skogselskap og motorsagforhandlere. Med litt forberedelse får du en tryggere vedsjau, 

ta deg derfor tid til å studere denne enkle brosjyren. 

På baksiden av dette skjemaet skal du  dokumentere at sikkerhetsopplæring i bruk av 

arbeidsutstyr er foretatt. 

Skjemaet fylles ut og leveres skogeier før hogsten tar til.     

             

       



Retningslinjer for meldeplikt av hogst i fjellbjørkeskogen. 

Med henvisning til bestemmelser om verneskog i Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, 

Tydal, Oppdal, Rennebu og Meldal fattet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 16.10.1995 

følgende retningslinjer for meldeplikt av hogst i fjellbjørkeskog: 

1. Hogst av ved til husbehov skal ikke meldes. Med ved til husbehov menes i 

denne sammenheng; "Ved til eget bruk knyttet til gårdens bygninger og 

eventuelle sæterhus. Vedhogst til salg for eiere av fritidshytter med videre 

regnes ikke som ved til husbehov". 

 

2. Det skal alltid spares et belte mot snaufjellet og snaukjøler på 50 meter målt 

langs bakken.  

 

3. Hogst i fjellbjørkeskogen må tilfredsstille følgende vilkår; 

3.1. Ved hogst i fjellbjørkeskog som ligger i vernskogområdet skal det settes 

igjen minst 25 utviklingsdyktige trær per dekar. Disse trærne skal ha en høgde 

som er minst 50 % av gjennomsnittlig maksimal trehøgde på stedet. 

3.2. Snauflater på inntil 5 dekar kan hogges dersom det er godt faglig 

begrunnet. 

3.3. Mellom snauflater og mot andre tilgrensende snauarealer som dyrka 

mark med videre, må det være et skogbelte på minst 50 meter målt langs 

bakken. I dette beltet skal det enten være urørt skog eller skog behandlet som 

under punkt 3.1. 

3.4. Inn til nabogrense skal det være et skogbelte på minst 25 meter målt 

langs bakken. I dette beltet skal det enten være et urørt skogbelte eller skog 

behandlet som under punkt 3.1. 

4. Øvrige hogstplaner skal meldes til kommune v/skogbrukssjefen. 

 

 


