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Areal og beliggenhet 
 
Det produktive skogarealet i Øyer kommune er på totalt 200 000 dekar. Skogen eies av ca 
150 skogeiere og Øyer kommune er den åttende største skogeieren i kommunen. 
Skogeiendommen som kommunen besitter er på totalt 1811 dekar produktiv skog. Den 
største skogeieren i kommunen er Øyer Statsallmenning. Kommunen har en takst og 
forvaltningsplan for eiendommen fra 2006. Det utarbeides i disse dager ny skogbruksplan for 
eiendommen som ferdigstilles desember 2021. 
Øyer kommuneskog består av totalt 16 teiger. Skogeiendommene stammer i hovedsak fra 
grendeskolene. De to største teigene ligger i Midtbygda i Øyer sør og nord for Nordre 
Brynsåa. 
 

 
Bilde 1. Kart over skogteigene tilhørende Øyer kommune 
 
 
 



Veier 
 
Øyer kommune er medeier i flere private skogsbilveger. I Midtbygda går Minnefeltvegen og 
Bryhnsetervegen gjennom kommunenes skogteiger. På vestside er alle private veger 
organisert under Vestsiden jakt og vegforening, som kommunen er andelseier i. Foreningen 
drifter og vedlikeholder vegnettet og skogeiere og interessehavere har ulike andeler i 
veiselskapet. 
På Tretten er kommunen medeier i Trolldalsvegen i Musdal og Roåkervegen, samt 
Holmsetervegen. 
Vedlikehold og opprusting av vegene er kontinuerlig arbeid og kommunen er med og 
investerer i opprusting av skogsbilvegene etter andelsfordeling. Kommunen kan ta ut 19 000 
fra skogfondet til utførte investeringer i skogsbilvegene. 
 
Aktivitet i kommuneskogen siste 20 år 
 
I skogbruket finnes en særordning som for å sikre reetablering av skog etter hogst og 
oppfyllelse av foryngelsesplikten som utløses ved hogst (jfr Skogloven). Ordningen går ut på 
at en viss prosent av bruttoverdien av tømmeret settes inn på eget fond ved hogst. 
Rapporter fra skogfondet genereres hvert år og skal oppgis ved skatteoppgjøret. All aktivitet 
som skjer på en eiendom blir registrert i skogfondet slik at dette utgjør en god statistikk over 
aktiviteten på eiendommen. Nedenfor er listet opp rapport for skogfondet i Øyer kommune 
skog og aktivitet siste 20 år. 
Siden 1996 er det avvirket 16 000 m3 med gran til en verdi av 5,7 millioner kroner brutto. 



Bilde 2. Oversikt over all aktivitet i Øyer kommuneskog fra 1996 og frem til i dag. 
 
Fagdag i kommuneskogen 2020  
 
Det ble i 2020 arrangert en fagdag i kommuneskogen i forbindelse med vurdering 
skjøtselsforslag for et bestand med Contorta furu (Pinus Contorta). Contorta ansees for et 
fremmed treslag i norsk natur med svært høy risiko for spredning. Det var deltakelse fra 
lokal entreprenør, Statforvalteren og kommune på fagdagen. Mer informasjon om Contorta 
furu kan leses på Artsdatabankens hjemmeside www.artsdatabanken.no  
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