
 
Saksbehandler:  Thomas Meisfjord Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/3604    
 
 
ØYER KOMMUNESKOG  
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1. Rutinebeskrivelse for Øyer kommuneskog 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til ikke å selge Øyer kommuneskog. Øyer 
kommuneskog skal bidra til at norske kommuneskoger drives på en måte som ivaretar 
naturmangfoldet, bidra til økt karbonbinding og -lagring og hensynta friluftsinteresser i et 
folkehelseperspektiv.  
 
Saksutredning: 
Kommunedirektøren legger frem denne saken som en presisering av kommunens 
eierskapsrolle og det prinsipielle om kommunen skal være en skogeier. Kommunens 
strategi for kommuneskogen bør defineres; om kommunen ønsker å eie og forvalte 
kommuneskogen i fremtiden, om kommunen vil redusere eierskap over skogen eller selge 
all kommuneskog.  
 
Kommunen har kjennskap til at det er etterspørsel etter kommuneskogsarealene. Det har 
ikke vært vanlig praksis fra kommunen å selge skog. Det vil ved et salg kunne utløse flere 
søknader om privat kjøp av skog, og det vil da måtte gjøres opp en status i forbindelse med 
om dette er en ønskelig praksis for kommunen. 
 
Øyer kommune er en skogeier, og kommuneskogen består av 16 teiger på totalt 1811 
dekar, se kart. Disse teigene stammer hovedsakelig fra grendeskolene. De to største teigene 
ligger i Midtbygda i Øyer sør og nord for Nordre Brynsåa. 
 
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. Den 
største skogeieren i kommunen er Øyer Statsallmenning. 
 
Kartet under gir en oversikt over de kommunalt eide skogteigene: 



 
 
Det er blitt bestilt og utarbeidet ny skogbruksplan for kommuneskogen som ble ferdigstilt 
november 2021. Denne planen viser blant annet den årlige tilveksten og oppgir fremtidige 
behandlingsforslag. Årlig tilvekst er i dag om lag 1000 m3. Dette er total tilvekst og ikke alt 
dette kan avvirkes årlig og må i tillegg reduseres for avkapping av topp og rot. Pr d.d. anslås 
gjennomsnittlig nettovirkesverdi i Øyer kommune ca. 250,-/m3.  
 
I Lillehammer-regionen er Øyer og Lillehammer de kommuner som eier skog, mens Gausdal 
ikke har skogarealer i sitt eierskap. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren har vurdert flere momenter for å belyse saken: 
 
Dagens forvaltning av kommuneskogen 
Som forvaltningsmyndighet for skogloven er kommunen pålagt å ha skogbruksfaglig 
kompetanse. Det er kommunedirektøren ved landbrukskontoret som har ansvaret for 
forvaltning av kommuneskogen. Det er utarbeidet en rutinebeskrivelse for å tydeliggjøre 
dette ansvaret, samt beskrive grenser for inhabilitet og behandling av prinsipielle saker, 
vedlagt saken. 
 
Kommunen som skogeier er underlagt skogloven på lik linje som andre skogeiere i 
kommunen og skal drive skogen på en bærekraftig måte. For å få solgt tømmer i Norge er 
det et krav, både fra myndigheter og kjøpere av tømmer, at skogeiendommen er sertifisert 
(PEFC-skogstandard) og at det er gjennomført Miljøregistreringer i Skog (MiS). Det vil si at 
det må ha vært gjennomført en registrering av viktige livsmiljøer for truede arter på 
eiendommen. En skogforvaltning i tråd med dette skal sikre at framtidsskogen er i god hevd 



både i dag og for all fremtid, samtidig med ivaretakelse av hensyn til biologisk mangfold, 
kulturhistoriske verdier og verdier knyttet til friluftsliv og opplevelse. 
 
Kommuneskogen og drift av denne skal utføres bærekraftig og på en slik måte at 
naturverdiene i skogen samt at allmenne interesser for friluftsliv og rekreasjon hensyntas. 
 
Kommunen som aktiv selger 
Øyer kommune har ikke tidligere vært en aktiv selger av kommuneskog. Kommunen har 
mulighet gjennom kommuneskogen for å besitte makeskiftearealer ved evt. framtidige 
behov hvor det er samfunnsinteresser inne i bildet. 
 
Det vil fort kunne gi en presedensvirkning om salg av skog til private aktører blir en realitet. 
Både interesse for tilleggsareal av skog, samt areal for nydyrking for å styrke eget 
driftsgrunnlag kan være momenter. Dersom kommunen vil selge kommuneskog, bør det 
etableres en vedtatt strategi på vilkår for å innvilge salg og hvilke kriterier må oppfylles for å 
kunne selge. 
 
Kommuneskogens miljømessige betydning 
Årlig opptak av CO₂ i kommuneskogen er 2479 tonn. Dersom man sier at en gjennomsnitts 
nordmann slipper ut 10 tonn CO₂-ekvivalenter i året binder kommuneskogen i Øyer CO₂-
utslippet til 248 innbyggere (tall fra CICERO). 
 
Kommuneskogens økonomiske betydning 
Hvilken verdi kommuneskogen står for i bruttoinntekt for kommunen er sammensatt. 
Størrelsen på teigene og den spredte beliggenheten tilsier en relativt urasjonell 
næringsutnytting av tømmervirke. Som opplyst tidligere i saken har årlig tilveksts anslagsvis 
verdi på 250 000,-. Ved eventuelt salg er salgsverdi vanskelig å anslå, da det ikke foreligger 
verditakst på skogeiendommene. Kommunedirektøren er kjent med at markedet for kjøp av 
skogeiendommer har mange interessenter. Det er ikke priskontroll på rene 
skogeiendommer. Hovedspørsmålet i denne saken blir om kommunen er interessert i å 
drive kommersiell omsetning av skog og jord, og hvilke kriterier som skal foreligge om det 
blir økt interesse for å kjøpe kommuneskog.  
 
Kommuneskogens rolle i samfunnet 
Helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning og drift skal bidra til at kommuneskogene i Norge 
drives på en måte som ivaretar naturmangfold, bidrar til økt karbonbinding og – lagring, tar 
hensyn til skogutvikling og friluftsinteresser. 
 
Forvaltning og skjøtsel bør legges opp på en måte som tar hensyn til forholdet mellom 
friluftsliv, idrett og naturvern. Et moment i denne saken er om bruker- og verneinteressene 
skal vektes høyere enn økonomiske interesser og avkastning for kommunen i framtiden. 
Det er også områder som kommunen disponerer uavhengig av om det per dags dato er 
skog. Et alternativ til å være selveier av skog er ordningen «Statlig sikring av 
friluftsområder» administrert av Miljødirektoratet. Kommuner kan søke Miljødirektoratet 
om økonomisk støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer 
gjennom kjøp eller bruksavtale. Når kommuner søker om statlig sikring, tar de på seg et 



framtidig drifts- og tilsynsansvar for området. Det innebærer også å vurdere behov for, 
og eventuelt gjennomføre, tilretteleggingstiltak.  
 
Lovverket 
Dersom kommuneskog i Øyer selges i enkeltteiger betinger dette delingstillatelse etter 
jordloven. Et salg vil også gi konsesjonsbehandling etter søknad fra kjøper. Kommunen vil 
være inhabil i begge saksbehandlingsprosessene, noe som innebærer at Statsforvalteren i 
Innlandet vil være instans for både delings- og konsesjonssak.  
 
Oppsummering 
Øyer kommuneskog står samlet sett for mange verdier for kommunen; skogressursene skal 
forvaltes på en bærekraftig forvaltningsmåte, hvor det biologiske mangfoldet, hensyn til 
landskapet, friluftslivet, natur- og kulturverdiene i skogen skal sikres. 
 
Kommunedirektøren mener det må tas en prinsipiell avgjørelse på politisk nivå om 
kommunen skal selge kommuneskog.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar at Øyer kommuneskog ikke selges. Øyer kommuneskog skal bidra til 
at norske kommuneskoger drives på en måte som ivaretar naturmangfoldet, bidra til økt 
karbonbinding og -lagring og hensynta friluftsinteresser i et folkehelseperspektiv.  
 
 
Åsmund Sandvik Thomas Meisfjord 
Kommunedirektør 


