
Orientering om 
konsekvenser og 

effekter av 
frivillig vern av 
gammel skog



Hva er frivilling vern?
Frivillig skogvern er en ordning der skogeier selv tilbyr skogareal til statlig vern 
som naturreservat. Dersom området har natur- og miljøkvaliteter som tilsier 
vern, og vernemyndighetene takker ja til tilbudet, kan området vernes etter 
naturmangfoldloven §37. Skogeier og staten forhandler frem en avtale som 
inneholder avgrensing av området, verneforskrift som regulerer bruken av 
området og erstatning.

Når et område vernes som naturreservat innebærer det vern av trærne, vegetasjonen og alt dyreliv i 
området. Normalt er jakt, fiske og høsting av bær og sopp likevel tillatt. Skogeier avstår retten til å drive 
skogbruk i naturreservatet, og vil derfor få erstatning for tapet av fremtidige inntekter knyttet til skogbruk i 
området. Skogeier beholder eiendomsretten, samt jakt- fiske og beiterettighetene i området. Eventuelle 
hytter eller setrer kan brukes og vedlikeholdes som før. Dersom det ligger eksisterende veier i området som 
vernes, vil bruk og vedlikehold av disse avklares i verneforskriften for området.



Status frivillig vern av skog i Norge:

• Stortinget vedtok i 2016 at 10 prosent av skogen i 
Norge skal vernes.

• Per januar 2020 er 5 prosent av skogarealet i 
Norge vernet. For det produktive skogarealet er 
verneandelen 3,8 prosent.

• Kun 2,5 % av den produktive skogen i Norge er 
eldre enn 160 år. 

• 48 % av de truede arter i Norge, er i hovedsak 
knyttet til gammelskog. 



Skogvern fra et klimaperspektiv

• Det er omdiskutert i fagmiljøet om hva som gir størst klimaeffekt, vern av 
skog eller aktiv skogbruk. Her er det mange faktorer som påvirker effekten.

(bonitet, skogalder, fuktighet, treslag, hva trevirket blir brukt til, mm.)

• Hovedhensikten med vern av gammelskog i Norge er først og fremst for å 
bevare biologisk mangfold



Skogvern fra et naturmangfoldperspektiv

• Vern av skog er i de fleste tilfeller bra for naturmangfoldet. 

• Skog som er næringsrik, kalkrik, gammel og variert er viktigst å sikre. 

• Vern etter naturmangfoldloven gir et sikrere vern enn vern via PBL. 

• Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet i de fleste verneområder etter 
naturmangfoldloven.



Skogvern fra et friluftslivsperspektiv 
• En av hovedgrunnene til at Drammen kommune eier skog er for å 

sikre friluftslivet i kommunen

• Vern kan gi sterkere sikring av landskapsbildet og gammelskogen. 
Vernet skog sikrer ro, stabilitet og naturopplevelser.

• Noe gammel skog er ugjennomtrengelig og lite attraktivt for 
friluftsliv. Ofte bra for vilt.

• Andre typer gammel skog er attraktiv for allmennheten, gjerne 
åpen gammel skog på skrinn mark. Bra for sopp og bær.

• Områder som er vernet er ofte krevende å drive og gjøre tiltak for 
friluftslivet. Lite fleksibelt og krever mer administrasjon, for 
eksempel søknader. Mye kan fikses hvis man er tidlig ute med å 
sikre friluftslivets interesser i prosessen med å utarbeide 
verneforskriftene.



Skogvern i kommuneskogen økonomiske 
konsekvenser

• Frivillig vern etter naturmangfoldloven kan gi en god engangssum med 
penger til kommunen, men det begrenser kommunens handlingsrom i 
området, og begrenser fremtidige inntekter av skogbruket. 

• Da er det lurt å verne områder der det allerede er begrensninger på 
skogbruket, enten pga. vanskelig tilgjengelig, store friluftslivsinteresser og 
dermed er svært kontroversielt å hogge i, fredete arter, eller områder der det 
ikke er mye verdi i tømmeret (skrinne områder). 


