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Utvisning av felt for sjølhogst 
Retten til skogsvirke forvaltes av Øyer Almenning etter bestemmelsene i almenningslova av 1992 og 
forskrifter gitt i medhold av loven.  Øyer Almenning er som tømmerleveranddør underlagt egne 
bransjekrav for skogbehandling gjennom sine leveranser til forbrukende industri.  Bransjens krav, 
nedfelt i “Levende Skog Standard for bærekraftig skogbruk” gir sammen med 
verneskogbestemmelsene sterke føringer på hvordan skogsdriftene skal gjennomføres. 
 
Denne veilederen har til formål å sikre at sjølhogst innenfor anvist område i almenningen foregår etter 
de lover og forskrifter som gjelder for hogst i verneskog.  Det at Øyerfjellet er et viktig naturområde, og 
et stadig viktigere rekreasjonsområde for befolkningen forsterker behovet for å regulere 
hogstaktiviteten slik at hensynet til både naturen og brukernes behov ivartetas.  Som naturområde er 
fjellområdene livsmiljø for et mangfold av planter og viltlevende dyr.  Da er det viktig å være klar over 
at de arter som lever i naturen hele tiden, kan ha andre behov knyttet til overlevelse og reproduksjon, 
enn det som fra menneskers side oppfattes som pent og fornuftig.  Veilederen gjelder for all sjølhogst i 
almenningen.  Både ordinær vedhogst og det som eventuelt skal hogges i forbindelse med 
skjøtselstiltak i seter – og hytteområder. 
 
Gjennom de siste ti-årene har vi sett at skogen stadig brer om seg i Øyerfjellet.  Dette er en utvikling 
som har komplekse årsakssammenhenger, men det er klart at både endret bruk av fjellet, sammen 
med et stadig bedre klima, er vesentlige faktorer i denne utviklingen.  Fjellet endrer seg, og vi har 
begrensede muligheter til å forhindre ei slik utvikling foruten å måtte iverksette tiltak langt ut over det 
en med rimelighet kan tenke seg.  Da er det viktig å se på de muligheter som dette gir oss.  
Skogproduksjon er viktig for å skaffe muligheter for lokal verdiskaping, og det gir folk flest muligheter 
for å skaffe seg billig brensel ved å legge ned en egeninnsats i arbeidet. 
 
Fjellbjørka i Øyer Almenning har en vedtetthet på 510 kg/fastkubikkmeter.  Når vi vet at 1 kg. tørt 
brensel har et energiinnhold på 5,32 kWh, betyr dette at en fastkubikkmeter bjørk inneholder over 
2500kWh energi.  Ett vedreis inneholder ca 0,5 fastkubikkmeter.  Det vil si at et vedreis som koster kr. 
35,- + mva. får en energikostnad på ca. 3 øre/kWh 
 
 

Vedhogst i Øyer Almenning 
 
De som ønsker å få tildelt hogstfelt for sjølhogst av ved melder dette til almenningen innen 1. mai 
hvert år.  Minste kvantum som tildeles er 5 reis , tilsvarende ett vanlig lass på en traktortilhenger.  For 
bruksberettigede er minste beløp kr. 105,-, tilsvarende 15 reis med dagens virkespris og rabatt. 
 
Priser - betaling - varsling  m.m. 
 
For 2019 er det fastsatt slike priser: 
Bruksberettigede: kr. 35,- pr. 11/2 m. reis (1 lkbm.) - 80 % bruksrettsrabatt.  Min. kr. 105,- 
Andre kunder: kr. 35,- pr. 11/2 m. reis (1 lkbm.) +25 % mva. 
 
Hogst skal foregå på det året veden er utvist. 
Betaling til bankkontonummer 2002 05 15547 
Ved betaling med giro eller over nettbank ber vi om at mva. spesifiseres i tillegg til antall reis. 
 
Generelle regler for hogst, kjøring, opplegging og måling 
 
Hogst: 
I hogstfelter med stor og gammel bjørk skal de største bjørkene hogges.  De minste bjørkene med god 
krone settes igjen med en innbyrdes avstand på 2 - 4 meter der det er mulig. 
 
I hogstfelter med tette bestand av yngre bjørk skal det tynnes.  DE STØRSTE OG PENESTE 
BJØRKENE MED GOD KRONE skal settes igjen med en innbyrdes avstand på 2 - 4 meter der det er 
mulig. 
 
I hogstfelter med blanding av ung og gammel bjørk skal all gammel bjørk hogges.  Partier eller holter 
med ungbjørk skal tynnes. 
 



Ved som legges opp i reis eller tilsvarende lag skal normalt kappes i 3 meters lengder og hogges ut til 
5 cm. toppmål.  Vi er interessert i at alt som er brukbart til ved blir pyntet opp, enten som «overmål» på 
kabbene eller at det kappes av og reises inntil vedreisene/-lagene. 
 
Kjøring - lunning:  
 
Der det er behov for å kjøre i skogen, og det ikke er stier, råk o.l. som kan nyttes, kan det hogges 
vegtraseer som bør følge naturlige drag i terrenget.  Unngå kjøring utenom vegtraseene i skog som er 
tynnet.  Unngå også kjøring med tunge lass i perioder med mye nedbør slik at det ikke blir kjørespor. 
 
Opplegging, måling , merking m.v.: 
 
Ved som skal lagres i hogstfeltet over kortere eller lengre tid, skal legges opp i reis, hauger eller lag 
som kan måles som 11/2 m- reis eller i kbm. løst mål.  Ved opplegging i reis skal alle rotender pekke i 
samme retning. 
Veden skal merkes med vedhoggers navn eller initialer. 
 
Det er viktig at det vises rimelig hensyn til andre vedhoggere og brukere av fjellområdene våre, slik at 
unødige konflikter mellom de ulike brukergrupper kan unngås. 
 

 
Slik kan virke slinnbarkes ved å ripe barken med motorsag.  Dette er en praktisk måte å legge opp 
vedvirke på slik at det tørker over sommeren i hogstfeltet. 
 
Overtredelser av de vedtatte retningslinjer for hogst 
 
Retningslinjer for hogst er vedtatt av almenningsstyret, og overtredelser av disse kan føre til 
utestengelse for hogst i Øyer Almenning etter en nærmere vurdering av styret og bestyrer. 
 
Eventuelle spørsmål rettes til Øyer Almenning ved bestyreren på tlf. 91 75 94 29 (mobiltelefon). 
 



 
Fint tynnet bjørkebestand i Svarthaugen.  Rette stammer og god, dyp krone gir stabilitet mot snøbrekk.  
Bjørka, som et lyselskende treslag, reagerer med økt tilvekst ved fristilling.  Hogstformen vil av den 
grunn gi vedskog med større dimensjoner i framtida.  I tillegg er dette et flott skogbilde som bidrar til å 
gi brukere av våre fjellområder en bedre opplevelse. 
 

 
Skeive, granne stammer og liten krone gir dårlig stabilitet mot snø og vind.  Her burde det vært satt 
igjen noen grøvre og bedre trær, mens de dårligste med fordel kunne vært hogd.   
 
 
 
 



Oversikt over hogstfeltene 
 

1.  SVARTHAUGEN - ved Våsjøen, mellom hyttetunene i de nye hyttefeltene. 
 

2.  DIGERÅSEN - på sydsiden av Østfjellvegen. 
 

3.  AKSJØSETER - ÅSTDALSSETER - på begge sider av Aksjøsetervegen mellom Aksjøsetra og 
Åstdalsetra. 

 

4.  BJØNNÅSEN - på begge sider av den gamle vegen til Åstdalsetra, mellom Brennlia og 
Gorrtjønnvadet. 

 

5.  KALDHOLSETERKRYSSET - på vestsiden av vegen til Kaldholsetra. 
 
6. PÅLSBAKKMYRA - traktorveg til hogstfeltet fra Purkebekken over Kvannbekken. 
 
7. HORNSJØ - på sydsiden av den gamle vegen mellom Hornsjø og Døblervegen. 
 

8.  BØSETRA - på begge sider av traktorvegen til Lyngen fra krysset ca. 0,5 km. Nord for Bøsetra.  
Det må ikke hogges nærmere Bøsetra enn angitt her. 

 
9. BOLLSTULEN – merket veg til høyre for Nustads hytte.  Det skal ikke hogges helt inntil        
    hytta. 
 
10.GROTJØYNNSDALEN – fra krysset Østfjellvegen – parsell av Aksjøsetervegen.  Det skal           
ikke hogges inntil dyrkingsparsellene. 
 
11. RAUBERGET – SLÆEN.  På begge sider av bilvegen.    
 
Skog på seterløkker og dyrkingsparseller i almennningen kommer inn under almenningslovens 
bestemmelser om virkesrett, og hogst av denne skal utvises på samme måte som ordinær 
utvisning til sjølhoggere, enten det gjelder med eller uten bruksrett. 
 

 
Blandingsskog av bjørk og gran utgjør et viktig leveområde for planter og dyr 
 
 



Hogst som skjøtselstiltak i setrenes kulturlandskap og i hytteområder 
Hogst av enkeltrær eller grupper i svært begrenset omfang omsøkes på samme måte som for 
vedhogst.  Søker blir ansvarliggjort i forhold til verneskogbestemmelsene dersom hogsten får et 
omfang som krever tillatelse til hogst i verneskog.  Dersom det gjelder hogst av mere omfattende 
karakter, mere enn 5 reis, skal det sendes skriflig søknad med inntegning av området på et eget 
kartvedlegg.  Dersom tiltaket gjelder hele setergrender skal det fremmes søknad med en samla plan 
som omfatter hele setergrenda.  Slike tiltak krever en kommunal tillatelse til hogst i verneskog, og 
drifta skal gjennomføres i almenningens egen regi. 
 
Barskogreservat og biologisk viktige områder (BVO) 
Det er opprettet 2 barskogreservater innen Øyer Almennings område.  Dette dreier seg om Slåseterlia 
og Gardfesthaugen – Gravåsen.  Gardfesthaugen – Gravåsen omfattes av en del bjørkeskog-
områder, mens det i Slåseterlia ikke finnes bjørk av nevneverdig betydning.  Barskogreservatet i 
Gardfesthaugen – Gravåsen er avmerket på vedlagt kart og begge områdene er fredet for all hogst.   
 
I forbindelse med områdetaksten som ble gjennomført sommeren 2006 er det registrert biologisk 
viktige områder (BVO) i almenningen.  Dette er et ledd i å sikre en bærekraftig forvaltning av våre 
skogområder, og et viktig element i bransjens miljøsertifisering ”Levende Skog”.  I 
bjørkeskogområdene er det registrert ett område med ”Rik Bakke”-vegetasjon langs Venåsbekken ved 
Hornsjøen.  BVO-området er avmerket på vedlagt kart, og er fredet for all hogst. 
 
Verneutstyr ved bruk av motorsag 
Det er ikke noe lovpålegg om at verneutstyr benyttes ved bruk av motorsag.  Øyer Almenning 
henstiller likevel til at nødvendig verneutstyr, som vernebukse, vernesko og hjelm/hørselvern benyttes 
under arbeid med motorsag.  Ved utvisning av ved til sjølhogst er ikke Øyer Almenning å betrakte som 
arbeidsgiver, og kommer derfor ikke i et arbeidsgiveransvar i forhold til bestemmelsene om personlig 
verneutstyr i arbeidsmiljølovens § 3 – 2. 
 
Vi ønsker deg en god sommer og lykke til med vedhogsten ! 
 
Med vennlig hilsen 
ØYER ALMENNING 
 
 
Per Magne Bryhn 
Almenningsbestyrer 
 
 
Veilederen har fått sin tilslutning fra landbrukskontoret i Lillehammerregionen og godkjent i styremøte 
den 17.01.2011 
 
 
 



 
 
Kart som viser Gardfesthaugen/Gravåsen barskogerservat.  All hogst i verneområdet er forbudt. 
 
 
 
 
 

 
 
Kart som viser biologisk viktige områder (skravert) i Matfarhaugen og ved Venåsbekken.  All hogst er 
forbudt. 


