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Ordførerens forslag til vedtak: 
Saken er behandlet i henhold til delegeringsreglementets pkt. / § ………...   
Uttalelsen sendes Statskog SF og Glommen Skog AS  
 
Bakgrunn: 
Engerdal kommune har den siste tiden fulgt med på Statskogs avvirkningsplaner på statsallmenningen i 
Engerdal. Før jul sendte Fjellstyret brev til Statskog med en del generelle, men også konkrete, 
betraktninger på planlagte drifter. I januar møtte representanter fra Fjellstyret Statskog og Glommen Skog 
AS for å utveksle informasjon og meninger om saken. Fjellstyret mener i klartekst at Statskog legger opp 
til en for høy avvirkning. Fjellstyret har oppfordret allmennheten til å gi innspill i forhold til konkrete 
avvirkningsplaner direkte til Statskog/Glommen Skog As.  Engerdal kommune tar denne oppfordringen 
og vil med denne uttalelsen støtte Fjellstyret sine oppfatninger.  
 
Forslag til uttalelse: 
 

Til Statskog SF og  Glommen Skog AS  

Kopi til Engerdal Fjellstyre 

 

Statskogs avvirkningsplaner i Engerdal berører hele området og befolkningen på forskjellig vis. Engerdal kommune 

er enig med Engerdal Fjellstyre sine synspunkter som fremkommer av møtereferat fra deres møte med Statskog 

og Glommen Skog den 7.januar d.å. 

 

Det er viktig at de ulike interesser som er på statsallmenningen blir hensyntatt; bruksberettigede, reiselivet, 

reindriften, lokalt næringsliv og lokalbefolkningen generelt. 

 

Statskog har i dette området avtale med Glommen Skog AS om avvirkning og salg av virke, forynging og 

ungskogpleie. Avtalen er 5-årig og gjelder fram til og med 2018. Statskog har lagt til grunn en prognose for 

hogstmodenhet i sin planlegging og bestilling til Glommen. Denne tar utgangspunkt i at det årlig kan bli avvirket i 

gjennomsnitt ca 22 000 kbm på statsallmenningen i Engerdal i 15 år framover, som er en firedobling av hogsten 

som har vært de siste 15 år.  

 

Engerdal kommune mener at kvantumet er helt urealistisk og ikke bærekraftig. En så omfattende hogst vil komme 

i konflikt med lokale interesser som de bruksberettigede, reiseliv, friluftsliv og næringsliv generelt.  

 

Engerdal kommune støtter Engerdal Fjellstyre i at skogbruksplanen har feil utgangspunkt med tanke på bonitet, 

tilvekst og stammetetthet bl.a. En omfattende totaltaksering (9 bestand fordelt på 700 dekar) utført av de 

bruksberettigede for en del år tilbake, der 11 000 trær ble manuelt 

målt (klavet) og registrert, dokumenterte store avvik mellom skogbruksplanen og 



faktisk skogressurs. 

 

 Engerdal kommune støtter Engerdal Fjellstyret i at hele regimet bak takseringen er feil: 

Produksjonstabellene som alle skogbruksplaner bygger på stemmer ikke med skogen på statsallmenningen.  I den 

nye skogbruksplanen må det tas mye større hensyn til lokale forhold, både klima, jordsmonn, omløpstid og 

driftsforhold generelt. Det må også foretas mer grundig forarbeid i felt i forbindelse med planlegging av drifter 

 

I møtet den 7. januar ba fjellstyret om at driften i området ved Tolgevollen utsettes til det er foretatt en bedre 

gjennomgang av de faktiske forhold.  Engerdal kommune støtter Engerdal Fjellstyre i dette.  

 

Det er også ønskelig med en jevn avvirkning over tid på et bærekraftig nivå, slik at lokale foredlingsbedrifter har 

jevn tilgang på lokalt råstoff.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


