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Til Statskog SF v. skogkonsulent Rune Aamold 
 

Deres ref.: 17/888 – 19 

 

 

 

Engerdal fjellstyre har i møte 11.10. 2017 enstemmig vedtatt å sende følgende 

henvendelse til Statskog SF vedr. ny skogbruksplan for statsallmenningen: 
 

 

 

Innspill til ny skogbruksplan 

 
Vi viser til pågående arbeid med ny skogbruksplan for statsallmenningen i Engerdal, 

sist ved møte mellom Statskog og Engerdal fjellstyre 5. september. Fjellstyret deltar 

som kjent i dette arbeidet i kraft av bestemmelser i Statsallmenningsloven, som sikrer 

at skogbruksplan skal utarbeides i samråd mellom Statskog, allmenningsstyret og 

fjellstyret (§4-3). Dette oppfatter vi som et uttrykk for at skogsdriften skal ta hensyn 

til de interesser fjellstyret representerer, og da om nødvendig utover det som allerede 

følger av skogsertifiseringssystemet Pan European Forest Certification (PEFC 

skogstandard) 

 

I møtet 5. september opplyste vi om 3 temaer ved utarbeidelse av ny skogbruksplan 

som i særlig grad har interesse for Fjellstyret og de interesser vi skal representere: 

 

1. Fastsetting av årlig hogstkvantum som kan avvirkes 

2. Angivelse av hvilke hogstformer som skal brukes 

3. Hensyn til bruksberettigede (virkesrett og reindrift) 

 

 

1. Fastsetting av årlig hogstkvantum 

 

I PEFC skogstandard er det krav om at skogbruksplanen skal inneholde opplysning 

om hvilket årlig hogstkvantum som kan avvirkes. Også Fjellstyret ber om at dette tas 

inn, og vi vil her redegjøre for vårt syn. 

 

1.1 Historikk 

 

Skogressursen er i all hovedsak grunnlaget for etablering av bosetting på 

statsallmenningen. I forbindelse med Røros Verk sine smeltehytter ved 

Femundshytten (fra 1739) og seinere ved Drevsjø (fra 1817 og noen år framover) ble 

skogen på statsallmenningen sterkt uthogd i forbindelse med køldrift. I gjeldende 

skogbruksplan fra 1999 blir det uttrykt: «Skogen bærer preg av å ha vært hardt 

utnyttet og gruvevirksomheten har satt sine spor, og over alt finnes spor etter 

kullbrenning». Det kom etter hvert opp ny skog i kjølvannet av køldriftene. Og etter 

lang ventetid en ny bølge med gammelskog utover på 1900-tallet. Ved totaltaksering i 
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1951/52 ble 85% av det skogproduktive arealet klassifisert som «hogstklasse 5B» 

(hogstmoden skog med nokså liten tetthet/svak bestokking). Denne gammelskogen 

har gitt grunnlag for avvirkning i etterkrigstida, og har i betydelig grad vært gjenstand 

for foryngelseshogst (snauflater/frøtrestillinger), og ved siste skogbruksplan fra 1999 

var kun 21% av skogproduktivt areal i hkl 5 og 25% i hkl 4 (eldre produksjonsskog), 

samt 47 %  hkl 1 (snauflate) og hkl 2 (foryngelse). 7 % i hkl 3 (yngre 

produksjonsskog). 

  

Det skal legges til at gjenstående hogstmoden skog (hkl 5) og eldre produksjonsskog 

(hkl 4) er gjennomhogd opptil flere ganger, og har derfor nokså svak bestokking. 

 

En skogfullmektig ansatt ved Drevsjø Skogforvaltning (ansatt 1947-1982) gjorde sine 

egne undersøkelser av hvilken tilvekstprosent man kan forvente i eldre skog på 

statsallmenningen. Han konkluderte med at tilvekstprosenten ligger i området 0.8 – 

1.0 %. Vi ber om at dette legges til grunn i ny skogbruksplan. 

 

 

1.2  Valget mellom «Balansekvantum/Hogstmodenhetsprinsipp» eller «Utholdende 

skogbruk» 

 

Hogstkvantum har i særlig grad - og gjennom lang tid - vært et omstridt tema for 

skogsdriften på statsallmenningen i Engerdal. I hovedsak har hogstkvantumet vært 

identisk med «balansekvantumsberegninger» som følger av skogbruksplanene og det 

«bestandsskogbruk» og «hogstmodenhetsprinsipp» som der legges til grunn. Både 

lokalbefolkning generelt og ansatte i Statskog har imidlertid ment at disse 

beregningene ikke er forenlig med et balansert, «utholdende skogbruk» på 

allmenningen, der man søker et langsiktig og jevnt hogstuttak og et vedvarende 

skogbilde i denne fjellnære skogen. Skal man nokså ukritisk følge 

balansekvantumsberegningene i skogbruksplanen, eller legge mer vekt på de 

erfaringer man over tid tilegner seg ved drift av eiendommen? Hvor lenge kan man 

overse at kart og terreng ikke samsvarer? Vi mener problemstillingen er fundamentalt 

viktig for å forstå hvilke valg man nå står overfor på statsallmenningen.   Mange vil i 

dag hevde at lokal kunnskap i langt større grad - og på et langt tidligere tidspunkt -  

burde vært lagt til grunn i dette spørsmålet. Det er allment kjent at allmenningen i dag 

er sterkt uthogd med tilhørende liten tetthet på gjenstående gammelskog (jfr. 

hogstklasse 5 er redusert fra 85% til 21% etter krigen) Bestandsskogbruket med sitt 

«hogstmodenhetsprinsipp» med tilhørende hogst etter «balansekvantumsberegninger» 

har ført skogtilstanden dit. Denne erfaringen viser tydelig at hogstmodenhetsalder, 

dvs. tidligste alder for sluttavvirkningstidspunktet, ikke er relevant her fordi furu lever 

lenger og tiden til nyskogen kan komme opp overstyrer hva som kan hogges i dag. 

 

I andre halvdel av 1990-tallet ble det på nasjonalt nivå gitt klare signaler om at 

«balansekvantumsberegninger» i betydelig grad er et usikkert begrep, bl.a. fordi 

forutsetningene det bygger på sjelden er oppfylt. Sentrale aktører stilte spørsmål ved 

om balansekvantumet i det hele tatt er et realistisk mål å styre etter i hogstpolitikken. 

Daværende formann i Norges Skogeierforbund, Einar Gjems, mente man ikke kunne 

«stirre seg blind på» balansekvantumsbegrepet i skogen (Skogeieren på lederplass, 

høsten 1996). Pensjonert skogprofessor Ola Børset uttrykker i Nationen 21.11.1996 at 
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han er enig med Einar Gjems i at balansekvantum-betraktningene sannsynligvis er 

gale, og at «de kan komme til å stelle til flere ubehagelige overraskelser for mange 

skogeiere framover. – Sannheten er at flere av de store skogeierne på Østlandet har 

overavvirket de siste åra. Både Statskog. Mathiesen-skogene og Treschow-Fritzøe har 

for lengst innsett dette og vil redusere virkesuttaket sitt betydelig». Disponent Helge 

Urstrømmen i Glommen Skogeierforening uttalte til Bondebladet (07.01.1997) at han 

mente hver enkelt skogeier burde tone ned balansekvantumsbegrepet og avvirke etter 

egne mål for skogeiendommen. 

 

I den nye skogbruksloven fra 2003 er bruken av balansekvantumsberegninger 

nedtonet. 

 

Bestandsskogbruket med tilhørende balansekvantumsberegninger er til tross for dette 

fremdeles grunnlaget for nye skogbruksplaner. 

 

   

1.3  Nedtrapping av hogstkvantumet i perioden 1990 til 2005 

 

Skal vi – slik hovedregelen har vært - strengt følge de balansekvantumsberegningene 

som angis i skogbruksplanen, eller skal vi legge mer vekt på hvilken skogtilstand 

dette har medført?  Skal vi sluttavvirke de siste bestandene med økonomisk drivbar 

gammelskog relativt raskt, eller fordele det over en lengre tidsperiode? Dette var tema 

da skogforvalter på allmenningen gjennom mer enn 30 år, Per Glesaaen, gav sitt 

avskjedsintervju rundt 1980. Han pekte på at hogst av den gjenstående gammelskogen 

må fordeles over meget lang tid, hvis man i det hele tatt skal ha noe å hogge i 

framtida. Glesaaen berører den svært lange omløpstiden i denne karrige fjellskogen, 

og de perspektivene dette innebærer. Det gikk ytterligere 10 år før Statskog tok de 

hensyn som Glesaaen påpekte, og trappet ned hogstkvantumet radikalt fra daværende 

35.000 kubikkmeter årlig. Dette skjedde etter at Statskogs egen arbeidsstokk i 

Engerdal v/ Femund Skog- og Landarbeiderforening gjennom skriftlig henvendelse i 

1989 konfronterte sin arbeidsgiver med betydelig misforhold mellom hogstkvantum 

og gjenstående gammelskog. Denne store nedtrappingen, som etter 15 år flatet ut på 

5.000 kubikkmeter i årlig hogstkvantum, var som det framgår tuftet på formell 

kompetanse og svært omfattende realkompetanse. Den innebar samtidig at 

skogbruksplanen fra 1986 ble satt til side etter kun 4 år, hva angår det anbefalte 

balansekvantum på 35.000 kubikkmeter. Vi stiller oss bak denne nedtrappingen. Vi 

kan derimot ikke anbefale den sterke økningen i hogstuttaket som har skjedd de siste 

ca 5 årene, da vi ikke kan se at dette på noen måte er forenlig med et balansert 

skogbruk. 

 

1.4  Referanseområder 

 

Statsallmenningen i Engerdal har et referanseområde i form av tilgrensende 

skogbrukseiendom Engerdal kommuneskoger KF. Denne eiendommen har vært 

drevet på en annen måte enn statsallmenningen bl.a. med hensyn til fastsetting av 

hogstkvantum, der det lokale skjønnet blir tillagt avgjørende vekt. Sist nå ved nylig 

utarbeidet skogbruksplan som tilsier ca 4.800 kubikkmeter i årlig balansekvantum, 

men hvor årlig hogstuttak i realiteten ligger på ca 3 – 3.500 kubikkmeter (og dette til 
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tross for at kommuneskogen ligger i de mest produktive områder i Engerdal). 

Engerdal Kommuneskoger har et godt omdømme som skogbruker, og eiendommen 

drives på prinsippet om «utholdende skogbruk/jevnt hogstkvantum» på grunnlag av 

det skjønn som følger av omfattende lokal kunnskap tilegnet gjennom lang tids 

erfaring med drift av eiendommen. Engerdal kommuneskoger har etter vår oppfatning 

vært forstmessig drevet gjennom generasjoner og framstår med god bestokking og 

god hogstklassefordeling. Hogst langt lavere enn skogbruksplanens anslag for årlig 

balansekvantum har ikke medført opphopning av gammel skog, men derimot en skog 

som framstår som et forbilde i det lokale skogbruket. Skogen er drevet balansert og 

bærekraftig. 

 

Øversjødalen bruksrettsområde er et annet referanseområde med hensyn til prinsipper 

for fastsetting av årlig hogstkvantum, og hvilken skogtilstand man til slutt ender opp 

med. Området er som kjent en del av statsallmenningen, men uten hogstrett for 

Statskog. Her har bøndene selv bestemt det årlige hogstuttaket, med den skikk som 

gjelder på en fjellgård. Ressursen skulle ikke utarmes, men forvaltes balansert og 

bærekraftig som «utholdende skogbruk» og overleveres til neste generasjon i god 

stand.  Det er allment kjent at det i dag er en god skogressurstilgang på dette området, 

etter mer enn 100 års drift der årlig hogstkvantum er basert på lokalkunnskap og 

lokalt skjønn. Denne skogressursen står i sterk kontrast til skogen ellers på 

statsallmenningen. 

 

1.5  Bruksberettigede 

 

I forkant av omorganisering av DSS (Direktoratet for Statsens Skoger) til 

statsforetaket Statskog SF i 1993, ble det gjennomført utredninger i form av 

«Klungervikutvalgets innstilling». Denne inneholder bl.a. følgende beskrivelse av 

statens dobbeltrolle på statsallmenning: «DSS administrerer og utnytter 

grunneierretter i statsallmenning og annen offentlig eiendom. Samtidig forvalter DSS 

lover vedr. enkelte bruksretter på eiendommene. Disse lover omhandler både 

bruksrettenes innhold og omfang. Statens grunneierrett gir i prinsippet adgang for 

DSS til selv å utnytte de ressurser som måtte være til overs etter at de 

bruksberettigede har fått dekket sitt rettmessige behov, dersom annet ikke er bestemt 

av lov eller forskrift.. I sin dobbeltstilling har DSS valgt en lav profil ved håndheving 

av eiendomsretten og krav om utnytting av ledige ressurser.» (I andre offentlige 

dokumenter er det beskrevet oppfatninger av at staten driver skogen hardt, jfr. 

«Evaluering av Statskog SF», rapport fra Østlandsforskning ØF_Rapport 15/1999, 

hvor det heter: «Det gamle Direktoratet for Statens Skoger var av mange oppfattet 

som en aktør som drev skogen hardt. Noen av våre informanter mener at også 

Statskog SF i enkelte områder driver skogen hardt, og på kant med hva som kan 

kalles en miljøvennlig drift».) 

 

De bruksberettigede har førsteretten til virke på statsallmenningen. Statskog har en 

subsidiær hogstrett. Vi legger til grunn at de bruksberettigede overstyrer hvor mye 

tømmer som totalt sett skal hogges på allmenningen hvert år.  Hvis gammelskogen i 

for stor grad hogges ned, får dette konsekvenser for de bruksberettigedes mulighet til 

lønnsom hogst. Vi viser til Sømådalsområdet, som utgjør 66.000 dekar produktiv 

skog, men hvor det i dag likevel er vanskelig å finne sammenhengende drivverdig 
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gammelskog. Tilveksten i hkl 3-5 er i skogbruksplanen anslått til 4.200 kubikkmeter 

årlig, mens foreslått hogstuttak begrenser seg til 350 kubikkmeter. Det faktiske 

grunnlaget for å avvirke er likevel i liten grad tilstede. De bruksberettigede gir uttrykk 

for at hogstene til Statskog i dette området gikk for langt i å ta ut gammelskogen, og 

at dette i vesentlig grad har reduserer muligheten de bruksberettigede har for lønnsom 

hogst på virkesrett i området. Statskog har, som følge av tidligere hard utnyttelse, 

avstått fra sluttavvirkning eller gjennomhogst i området de siste 35 år. Situasjonen 

mht. virkestilgangen har likevel ikke endret seg merkbart. Andre områder av 

allmenningen kan komme i lignende situasjon som Sømådalen hvis det ikke tas 

nødvendig hensyn ved framtidige hogstinngrep. 

 

Reindrifta har sedvanerett til beite i statsallmenningen i Elgå Reinbeitedistrikt. Dette 

er også en brukergruppe som ønsker at evt. hogst skal utføres som forsiktige uttak 

med hensyn til å opprettholde reinlav – som ellers lett blir erstattet med mer krevende 

bunnvegetasjon – og slik ta vare på både beiteområder og aktuelle 

oppsamlingsområder for rein. Valg av balansekvantum har betydning for hvilken 

hogstform som kan brukes. 

 

 

1.6  Hensyn til annen bruk 

 

Det er viktig å opprettholde et vedvarende skogbilde, både for miljøhensyn, friluftsliv 

og reiseliv generelt. Da kan ikke alle trær i et bestand hogges ned, selv om de er 

hogstmodne etter bestandsskogbrukets begreper. Det bør spares en betydelig andel 

gammelskog, ikke minst med hensyn til storfugl og annet vilt. Bestandsskogbrukets 

«sluttavvirkning» med flatehogst kan vanskelig forenes med disse hensyn.  

 

 

1.7  Konklusjon 

 

Med all respekt for det arbeidet som nedlegges med ny skogbruksplan, så kan ikke 

denne planen endre den skogtilstanden som vi har idag. Lang tids erfaring med streng 

bruk av balansekvantum basert på bestandsskogbruk og «hogstmodenhetsprinsippet» 

førte til slutt til at hogstkvantumet i perioden 1990 – 2005 ble radikalt trappet ned fra 

35.000 kubikkmeter til 5.000 kubikkmeter. Dette innebærer at skogbruksplanene både 

fra 1986 (balansekvantum= 35.000 kbm) og fra 1999 (balansekvantum = 14.000 kbm) 

ble satt til side til fordel for et lokalt skjønn bygd på omfattende erfaring. Kvantumet 

ble trappet ned til et nivå som antas å være bærekraftig i et lengre tidsperspektiv, på 

bakgrunn av den betydelige uthogst som har funnet sted i etterkrigstida. 

 

På denne bakgrunn ber vi om at følgende tas inn i tekstdelen i ny skogbruksplan: 

  

«Det kan avvirkes inntil 5.000 kubikkmeter tømmer pr år» 

 

 

2. Angivelse av hvilke hogstformer som kan brukes 

 

Det norske Skogselskapet har gitt anbefalinger om forvaltning av fjellskog:  
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«Stor andel gammelskog er ønskelig fra mange hold. Tøy ut omløpstiden. Etablering 

av ny skog byr ofte på problemer. La også et ikke-optimalt produksjonsapparat stå 

lengst mulig» (hefte 1988). 

 

Vi slutter oss til anbefalingene fra Skogselskapet. Skogen på statsallmenningen er 

fjellskog som har stor betydning utover å produsere tømmer, både for jakt-, fiske-, 

frilufts- og naturverninteresser og som viktige livsmiljøer for dyrelivet. Fjellstyret har 

ansvar for at disse hensyn blir ivaretatt ved utarbeidelse av skogbruksplan. I tillegg 

tilsier som nevnt faglige hensyn at det er enklere å satse på eksisterende bestand 

framfor problemene med å etablere ny skog. 

 

Alle interesser som Fjellstyret skal ivareta peker i retning av en forsiktig forvaltning, 

der skogbildet opprettholdes (vedvarende skogbilde) gjennom balansert 

fjellskoghogst. Videreføring av snauhogst vil være uønsket. Engerdal er en 

reiselivskommune. Det har derfor stor betydning å ivareta skogbildet med de gamle 

«kraggene» som er Femund sitt fremste varemerke. 

  

Den gjenstående hkl 4 og hkl 5 er tidligere sterkt gjennomhogd, og har derfor liten 

tetthet. En større totaltaksering utført av de bruksberettigede i Sømådalsområdet tyder 

på at det i dag står ca 18 trær pr dekar i gjennomsnitt i disse hogstklassene (2.5 kbm pr 

dekar, hvor kun 0.7 kbm målte min. 29 cm i brysthøydediameter). Da er alle trær med 

større diameter enn 10 cm i brysthøyde målt. Kravet er at det skal stå igjen minimum 

40 utviklingsdyktige trær etter hogst. Gjenstående gammelskog egner seg dermed i 

liten grad til ytterligere gjennomhogging. Fjellstyret mener derfor at gruppehogster 

på inntil 1 dekar pr flate er den mest riktige form for fjellskoghogst i den gjenstående 

hkl 4 og hkl 5. Denne hogstformen med små hogstflater åpner mer enn gjennomhogst, 

og får dermed med seg en hel del av de positive sidene som knytter seg til flater og 

åpninger. Samtidig beholdes den vernevirkning som er så viktig i fjellskogen. 

Arealene mellom flatene forutsetter vi ligger urørt. Minst 60 % av kubikkmassen skal 

stå igjen i hvert bestand, og det skal gå minst 60 år til neste hogstuttak. Vi ber om at 

dette tas inn i ny skogbruksplan. 

 

 

3. Hensyn til bruksberettigede (virkesrett og reindrift) 

 

I et rettsforlik mellom staten og bønder i Øversjødalen la man til grunn at det måtte 

avsettes ca 330 dekar produktiv skogsmark pr. gardsbruk, for å dekke husbehovsretten 

til virke. Dette var arealer med eldre skog. Ettertiden har vist at dette var tilstrekkelig 

areal til å dekke behovet. Dette bør tas inn som rettesnor for skogbruksplanen når det 

skal anslås hvor store arealer som må settes igjen for de bruksberettigede gardsbruk. 

  

All framtidig skogsdrift bør i tillegg utformes i samråd Fjellstyret, ettersom det ikke 

finnes et ordinært allmenningsstyre. All framtidig skogsdrift i reinbeitedistriktet bør 

utformes i samråd med reindrifta og Fjellstyret. 

 

Forsiktig fjellskoghogst i form av gruppehogster som omtalt, vil være en styrke for å 

ivareta interessene til de bruksberettigede, både virkesrett og reindrift. 
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Med vennlig hilsen 

 

Halvor Hansson 

styreleder 

Engerdal fjellstyre 

 

Dette dokumentet er elektronisk signèrt 
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