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Forskrifter om vern av skog for Hvaler kommune (FOR-1979-10-02-2)
Landbruksdepartementet har 2. oktober 1979 i medhold av § 33 i lov om skogbruk og skogvern av 21. 
mai 1965 fastsatt følgende regler for avvirkning gjeldende for Hvaler kommune i Østfold:

Plikt til særskilt forhåndsmelding til skogoppsynet om hogst og krav om blinking av skogoppsynet eller 
den det godkjenner, skal for Hvaler kommune i Østfold bare gjelde i følgende tilfeller:

1. Ved all avvirkning av tømmer i skogbeltet nærmest sjøen, dvs. innen avstand av 300 meter fra 
strandkanten.
2. Ved flatevis avvirkning nærmere enn 100 meter fra helårs boliger og jordbruksområder.
3. Ved avvirkning av tømmer på impedimentområder, dvs. mark med en produksjonsevne på 
under 0,1 m3 pr. da. pr. år. Disse områder fremgår av det økonomiske kartverk.
For øvrig kan avvirkning skje uten særskilt godkjenning eller utblinking i henhold til § 33 i lov om 
skogbruk og skogvern.

Bestemmelsene i § 33 2. og 3. ledd i lov om skogbruk og skogvern gjøres ikke gjeldende for Hvaler 
kommune i Østfold.



Nicolaysens betenkning, 2.9.22:
• I områder som er tresatt (dvs hvor det normalt vokser trær) må 

kronedekningen utgjøre minst 10 % av det totale arealet
• Trær i hager defineres ikke som skog og vil derfor falle utenfor 

skogbruksloven og forskrift
• Normalt vil de fleste fritidseiendommer kun bestå av hageareal 

(unntak kan tenkes)
• Ved festetomter må det foretas en nærmere vurdering dersom 

grunneier har forbeholdt seg rettigheter mht trær/tømmer.
• Forskriften er begrenset til begrepet «tømmer» som normalt 

ville måtte forstås slik at det er avgrenset til trær som er egnet 
for en industriell videreproduksjon.



Landbruks- og matdepartementet,16.1.2023: 

Det følger av § 12 første ledd at skog skal være vernskog når 
skogen tjener som vern for annen skog eller gir vern mot 
natur-skader.

I hovedsak er det klimaaspektet som ligger til grunn for 
skogens funksjon som vern. Faren for ødeleggelse av 
skogressursene er det sentrale for vernskogbestemmelsen.



• Hagebegrepet ikke nærmere regulert. Store forskjeller på 
en bolig- eller fritidseiendom. 

• Bolig- eller fritidseiendom på naturtomt kan anses å 
være omfattet av virkeområdet. Må vurderes konkret. 

• «Avvirking» og «tømmer» ikke ensbetydende med at 
forskriften kun skal gjelde hogst av en viss størrelse.



Meldeplikt for felling av trær på bolig- og 
hytteeiendommer innenfor 
vernskogområdet - beror på en konkret 
vurdering i det enkelte tilfelle. Virkeområdet 
for skogbruksloven § 2 slår fast at loven 
gjelder for all skog og skogsmark.



Departementet mener derfor at verken 
skogbruksloven eller vernskogforskriften er 
til hinder for at kommunen kan legge til 
grunn at reglene om meldeplikt også gjelder 
bolig- og hytteeiendommer i 
vernskogområdet for å ivareta skogens 
funksjon som vernskog.



Skogforvaltning på Hvaler – kommunens vurdering
Formålet med forskrifter om vern av skog for Hvaler kommune er å 
verne skogen på Hvaler, med bakgrunn i klimaaspektet av skogen. 
Skogen skal verne Hvaler mot vind og vær, og det sentrale i 
vernebestemmelsen er derfor skogens funksjon som vern og å sikre 
mot ødeleggelse av skogressursene. 

Vernebestemmelsen skal ikke videre brukes til å forhindre alt uttak 
av trær. Den skal regulere hvilke tiltak som kan gjøres uten å 
ødelegge skogressursene, med bakgrunn i skogens funksjon som 
vern mot vind og vær. 



• Alle henvendelser om felling av trær og tømmer i 300-meters beltet 
langs sjøen skal behandles av skogbruksansvarlig.

• Grupper på mer enn 10 trær som står samlet nærmere enn 100 
meter fra helårsboliger og jordbruksområder skal også behandles 
av skogbruksansvarlig.

• Avvirkning av mer enn 5 trær på impedimentsområder (skrinn 
fastmark og uproduktiv skog) skal behandles av 
skogbruksansvarlig.

• Vernebestemmelsen omfatter trær, og ikke busker.
• Trær som er under 1,5 m eller har en diameter under 10 cm 

vurderes ikke. Skogbunn skal bevares!
• Kraggfuru skal alltid vurderes.



Søknad til Hvaler kommune (skogforvalter):
- Kart, samt gårds- og bruksnummer eller adresse for 
området der trærne befinner seg
- Bilder av trærne du ønsker å fjerne, og en beskrivelse av 
tilstanden på trærne
- Hvilket formål det er med å ta ut trærne og en 
begrunnelse som forklarer hvordan felling ikke vil påvirke 
verneskogbestemmelsene
- Tillatelse fra grunneier dersom trærne befinner seg på 
annen manns grunn



Ved søknad: 
• Mindre tiltak, som tynning og fjerning av enkelttrær kan 
tillates, forutsatt at det ikke etterlates tomme flater uten 
trær, det ikke dannes vindtunneler og forutsatt at 
særegen vegetasjon bevares.

• Hogst på mer enn 2 daa må vurderes nøye etter de 
overnevnte kriteriene, samt hvordan den påvirker 
landskapet rundt med tanke på muligheten for dannelse 
av vindfall og strukturen på skogen.



Men, hvorfor ta vare på trær for øvrig - naturmangfold
Skogen gir oss økosystemtjenester vi er helt avhengige av: 
- Vern mot ras, flom og erosjon. 
- Skogbunnen og skogen et enormt lager for CO2. Når skogen 

flatehogges fører det til store utslipp og dårligere opptak av 
karbon. Plukkhogst foretrukken metode.

- Artsmangfold. 60% av Norges arter lever i skog.
- Hvaler er blant de kommunene i landet som har flest registrerte 

rødlistearter. Dette medfører at kommunen har et stort ansvar for å 
ta vare på biologisk mangfold.

- Skjerming og trivsel. 
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