
MELDING OM HOGST I VERNSKOG 

 
Skogeier er ansvarlig for at melding om hogst i vernskog sendes kommunen senest 3 uker før hogsten skal 

settes i gang. Hogst kan ikke igangsettes før det foreligger tilbakemelding fra kommunen. 

 

Skogeiers navn: 

 

 

  Adresse: 

Postnr./ Poststed: 

 

 

 Telefon Eiend. hovednummer (g.nr., 

b.nr.) 

 
Opplysninger om hogstens beliggenhet 

Teig nr. /Teignavn iflg. skogbruksplan: 

 

 

Bestandsnr. i skogbruksplan 

Nærmere beskrivelse av hogststedets beliggenhet 
 

Høyde over havet 

 

 

 

Opplysninger om hogsten 

 

Hogst - start 

dato 

 

 Hogstform: 
    Flatehogst                       Fjellskoghogst/ tynning 

    Frøtrestillingshogst       Vedhogst for salg  

Hovedtreslag i avvirkning: 

    Gran             Furu  

    Bjørk (lauv) 

 

Når vil hogsten  

være avsluttet? 

 Foryngelsesmetode: 

 Planting              Treslag:.......................................... 

 Naturlig            Treslag:......................................... 

Skal hogsten foregå helt inn  

til nabogrense? 

     Ja                     Nei 

Avvirknings- 

 

kvantum, m3 

  Hvem skal utføre hogsten/drifta? 
      Eier                   Skogeierforening               Andre 

 

Hogstomfang 

 

i dekar (ca.) 

   Merknader: 

 

 

 

 

   

..............................................................................................................................................................................................................................

. 

                                 sted                                         dato                                                          signatur/navn         

 

For kommunens behandling: 

Melding  

mottatt, dato 

 

           Det gis tillatelse til hogst slik som meldt 

            Det gis tillatelse til hogst etter vilkår. Se nedenfor  

Tillatelse til hogst 

gjelder fram til, dato 

           Behandling / avgjørelse av meldingen utsettes   

                  for befaring m.v. Se nedenfor 

Merknader, pålegg, forutsetninger for godkjenning m.v.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

............................................................................................................................................................................................................................ 

                                     kommune                                  dato                                         underskrift                                 

Skjema fastlagt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Landbruksavdelingen Se veiledning på baksiden.



Veiledning om  

VERNSKOGFORVALTNING I SØR-TRØNDELAG. 
 
I medhold av Skogbrukslovens § § 32 og 33 har Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag den 29. mai 1995 vedtatt 

bestemmelser om vernskogforvaltning i Sør-Trøndelag. Dette omfatter også nye vernskoggrenser. 

Bestemmelsene gjelder fra 1. juli 1995. Et utdrag av bestemmelsene er gitt nedenfor.  

 

MELDEPLIKT FOR HOGST. 
 

All hogst i vernskog unntatt hogst av ved til eget bruk, skal meldes kommunen senest 3 uker før hogsten skal 

settes i gang. Tilbakemelding fra kommunen skal foreligge før hogsten settes i gang. Slik melding skal 

fortrinnsvis skje ved at dette skjemaet nyttes. For hogst av fjellbjørkeskog  vil det bli utarbeidet nærmere 

bestemmelser for gjennomføring hogst. Hogst i tråd med disse trengs ikke meldes. Kommunen vil ha flere 

opplysninger. 

 

SKJØTSEL OG DRIFT I VERNSKOGEN.  

 

Ved skjøtsel og drift i vernskogen skal det legges avgjørende vekt på at varmeklimaet ikke vedvarende skal 

forverres ved hogstinngrep. Inngrep som bl. a. kan føre til kaldluftsstrømmer, økt frostfare og vesentlig øket 

vindhastighet skal unngås. Ved drift i vernskogen skal de vanlige regler for flerbrukstilpasset skogbruk legges til 

grunn, men det skal tas ekstra hensyn til spesielle forhold som finnes i fjellskogen slik at det karakteristiske ved 

skogtypen bevares. Dette kan gjelde bevaring av kraggfuruer, tørre og vridde trær, hekketrær til rovfugler, leik og 

dagområder for storfugl m.v.. Det er viktig å bevare et sammenhengende skogbilde over tid.  

Før hogstinngrep foretas, skal det alltid vurderes hva som er den beste og sikreste foryngelsesmetoden på stedet. 

 

Soneinndeling og hogstformer.  

 

Sone 1: 
Sonen strekker seg fra skoggrensen - definert som «mindre enn 30 meters avstand mellom trær som er mer enn 3 meter høye» - ned til 

Økonomisk Kartverks skoggrense - definert som «minst 6 trær pr. dekar som når en høyde på 5 meter».I denne sonen er det ikke tillatt med 

noen form for hogst eller uttak av virke ut over hogst av ved til husbehov. Anvisningen gjelder både bar- og lauvskog. Av miljømessige og 

klimatiske årsaker skal det alltid settes igjen en urørt sone mot snaufjellet og ut mot kysten, også i de tilfeller der den produktive skogen av 

topografiske eller jordbunnsmessige årsaker går helt opp til snaufjellet / ut mot kysten. 

 

Sone: 2: 
Sonen strekker seg fra Økonomisk Karverks skoggrense - ned til grensen for produktiv skog  - definert som «skog med 0,1 m3 i tilvekst pr 

dekar og år». I denne sonen er det bare tillatt å hogge enkelttrær der ny foryngelse er sikret (eller når det finnes tilstrekkelig med 

utviklingsdyktige trær som kan overta plass og produksjon etter de trær som hogges). Anvisningen gjelder både bar- og lauvskog. 
 

Sone 3: 
Sonen strekker seg fra grensen for produktiv skog ned til vernskoggrensen. I denne sonen skal skogressursene utnyttes og det skal drives et 

regulært skogbruk tilpasset de klimatiske forhold på voksestedet. Dette innebærer valg av ulike hogstmetoder f.eks. fjellskoghogst (definert 

som en kombinasjon mellom gjennomhogst og gruppehogst), flatehogst med planting, frøtrehogst og skjermtrestillingshogst. 

 

Fjellskoghogst er mest aktuelt i de mest klimautsatte områder. Ved gjennomhogst stilles det nærmere krav til sjikta skog og et tilstrekkelig 

antall utviklingsdyktige trær.    

 

Der flatehogst benyttes, må flatestørrelse begrenses og tilpasses de lokalklimatiske forhold på vokseplassen. Utvidelse av flaten bør normalt 

ikke skje før foryngelsen når ca. 2 meters høyde. 

 

Avgjørelser m.v. 

Kommunen kan gi tillatelse til hogst, nekte hogst eller stille vilkår ved hogst i medhold av de vedtatte 

bestemmelsene.  

Hogst som ikke er meldt eller som ikke medføres i henhold til godkjenningen, kan stoppes av skogoppsynet. 

Avgjørelser truffet av kommunen kan påklages til overordnet myndighet etter reglene i forvaltningsloven. 

 

I kommunen er det skogbrukssjefen som forvalter disse bestemmelsene, nærmere opplysninger og veiledning kan 

innhentes der. Skogbrukssjefen vil også kunne være behjelpelig med utfylling av meldeskjemaet for hogst. 

 

De fullstendige bestemmelser om vernskogforvaltningen samt kart over vernskoggrensene foreligger i 

kommunen. 

 

Behov for vegbygging 

Medfører hogst behov for vegbygging skal dette meldes særskilt og behandles etter «Forskrift om planlegging og 

godkjenning av skogsveger». Skogbrukssjefen kan gi nærmere opplysninger. 

 

 


