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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 kr 
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. 
 
Aktivitet i 2021 
 
19.11.2021 ble Øyer kommune rammet av store stormskader. Til sammen ble det vindfelt 
rundt 30 000 m³ i søre del av kommunen. Årlig av virkes det rundt 40 000-50 000 m³ i Øyer 
kommune samlet slik at dette var en naturkatastrofe av stort omfang lokalt sett. Også i 
kommuneskogene ble det noe vindfall i teigen som ligger langs Rognstadvegen i Øyer. Totalt 
volum avvirket i 2021 i kommuneskogen var 94 m3.  
 
Det er blitt bestilt og utarbeidet ny skogbruksplan for kommuneskogen som ble ferdigstilt 
november 2021. Denne skogbruksplanen viser blant annet den årlige tilveksten og oppgir 
fremtidige behandlingsforslag. Årlig tilvekst er omlag 1 000 m³. Pr d.d anslås gjennomsnittlig 
nettovirkesverdi i vår kommune på ca 250,-/m³. Noe av skogen står på ikke drivverdige 
arealer og volumet inkluderer topp og rot. 
 
Klima, bærekraft og miljø 
Skogbruksplanen inneholder også en oversikt på skogeiendommens klimaregnskap i 
avsnittet Klima, bærekraft og miljø vist i bilde 3. Årlig opptak av CO2 i kommuneskogen er 
2 479 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). 
 

 
  
Bilde 3. Klima, bærekraft og miljø status for Øyer kommuneskog 
 


