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Frivillig Vern 
 

 

Skogvern på ny måte 
 
 
 
 
 

1.   Frivillig skogvern – Vernemetode for all privateid skog som vernes 

 
Frivillig vern som arbeidsmetode for skogvern ble etablert etter initiativ fra Norges 
Skogeierforbund i 2003. Metoden baserer seg på frivillighetsprinsippet der vernemyndigheter og 
skogeiere er likeverdige parter. Den forutsetter samtidig at det ikke parallelt gjennomføres 
tvangsvernprosesser. Målet for ordningen er gjennom frivillige avtaler å få etablert 
naturreservat av skog med høye naturkvaliteter. 

 
Frivillig vern som metode er sterkt konfliktdempende, svært kostnadseffektivt og 
gjennomføres langt raskere enn tidligere verneprosesser. Skogeierne gis reell innflytelse i 
prosessen, på utforming av forskrift for framtidig bruk av de områder som tilbys for vern, og 
får riktig og rask erstatning. Interessen for ordningen med frivillig vern er økende. Ordningen 
er evaluert i 2010 og 2016. Evalueringene bekrefter dette og i tillegg går nå en langt høyere 
andel av bevilgningene til skogvern til erstatningsutbetalinger enn før. 
 
Per januar 2018 er det ved frivillig vern opprettet 450 naturreservater med 1 500 000 dekar, 
eller 1 500 km2 skog, eller 3 % av skogen i Norge. Av dette er 850 km2 produktiv skog. 
 
Samlet er det vernet 4,6 % av det totale skogarealet i Norge, og 3,4 % av den produktive 
skogen. Stortinget vedtok i 2016 at 10 % av skogen i Norge skal vernes og at det som vernes på 
privateid grunn skal skje ved frivillig vern.
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2.   Frivillig vern – For hvem? 

 
a. For skogeiere som på sin skogeiendom har kjente miljøverdier registrert fra tematisk 

kartlegginger, tidligere skogvernprosesser eller naturtypekartlegginger. Ikke uvanlig 
med en konfliktfylt forhistorie med hensyn til skogvern. 

 
b.          For skogeiere der gjennomførte Miljøregistreringer i Skog (MiS) gir store eller flere 

utvalg av nøkkelbiotoper som begrenser eller hindrer hogst. Ofte skogeiere som er 
ukjente med de konsekvenser de registrerte naturverdier har for den framtidige 
skogbehandlingen. 

 
c.          Skogeiere som spiller inn områder for vurdering til vern, som tidligere ikke er kartlagt 

eller Miljøregistrert eller naturtypekartlagt. Skogeierne er da ofte både interessert og 
positive til å ivareta natur- og miljøverdier i skog ved vern. 

 

 
Frivillig Vern – Hvilke skogtyper er aktuelle? 

 
Det er særlig gammel skog som har verneverdi. Avhengig av et områdes bonitet vil gammel skog i 
seg selv har verneverdi dersom det er over en viss størrelse: 
 

• Gammel skog på høy bonitet med større areal enn 100 dekar. 
 

• Gammel skog på middels bonitet med større areal enn 500 dekar. 
 

• Gammel skog på lav bonitet med størres areal enn 1 000 dekar. 
 
Dersom et område inneholder spesielle natur- og miljøkvaliteter har det særlig verneverdi. I slike 
områder vil størrelsen på arealet ha lavere betydning for om området kan vernes eller ikke. Slike 
kvaliteter kan være: 
 

• Høy konsentrasjon av nøkkelbiotoper 
 

• Truede arter etter Rødlista for arter 
 

• Truede naturtyper etter Rødlista for naturtyper 
 

• Prioriterte arter 
 

• Utvalgte naturtyper 
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• Nasjonalt viktige naturtyper etter DN håndbok 13 
 

• Spesielle geologiske forekomster eller særskilt naturvitenskaplig verdi 
 
Også gammel skog som grenser inntil eksisterende reservater kan ha verneverdi. Dette er fordi 
det etterstrebes større sammenhengende områder med produktiv skog i naturreservatene. 
Ovenfor nevnte natur- og miljøkvaliteter er registrert og kartfestet. I NIBIOs innsynsløsning Kilden 
kan man finne informasjon om arter, naturtyper og verneområder. 

 

 
Frivillig Vern – Vern av skog som naturreservat 

 
Gjennomføringen av arbeidet med frivillig vern munner ut i etablering av et naturreservat. Det er 
skogen, vegetasjonen, døde og levende trær, busker og annet som vernes eller underlegges en 
fredning. Skogdrift og hogst blir forbudt, men grunneierretten og derved retten til jakt, fiske og 
beite tilligger fortsatt skogeieren. Normal ferdsel kan foregå så fremt det ikke er i strid med 
verneformålet. Motorferdsel blir sterkt regulert i et naturreservat, men fortsatt vil det bli tillatt 
uttransport av felt storvilt med jernhest eller elgtrekk.  Det vil også være tillatt å sette opp mobile 
jakttårn og å rydde skytelinjer ved jaktposter fra kvist og grener. Det kan også gis tillatelse til 
annen type bruk eller virksomhet i området, som nærmere er angitt i naturreservatets 
Verneforskrift / Fredningsforskrift. 
 
 

3.   Frivillig Vern – Hvem, gjør hva? 
 

ALLSKOG er operativt ansvarlig for arbeidet med frivillig vern nordafjells. Frivillig vern er et 
Gratis tilbud til skogeierne gjennom prosjektet Frivillig Vern. Prosjektansvarlig i ALLSKOG er 
næringspolitisk rådgiver Kenneth Svensson. 

 
ALLSKOG bistår skogeiere som ønsker vurdering for frivillig vern med rådgivning, kartlegging, 
befaringer, taksering, saksbehandling, myndighetskontakt og med forhandlinger om økonomisk 
erstatning - alt uten noen kostnader for skogeier. For enkelte skogeiere er frivillig vern ofte 
eneste alternativ for økonomisk utbytte eller avkastning fra skog der naturverdier hindrer eller 
begrenser mulighetene for ordinær skogsdrift. De muligheter som ligger i ordningen med frivillig 
vern er derfor svært viktig for disse skogeierne. 

 
ALLSKOG sin hovedoppgave er å tilrettelegge og framskaffe alt grunnlag for en beslutning om 
frivillig vern, men det er skogeier som bestemmer takten og framdriften i prosessen og som tar 
alle beslutninger. Dette betyr at det er skogeier som bestiller vurderingen om frivillig vern, 
godkjenner tilbudet til vernemyndighetene og inngår avtale om frivillig vern. 
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FRIVILLIG VERN –  EN ORDNING KUN FOR DE SOM VIL OG BER OM DET !!! 

 
Det er Fylkesmannens miljøvernavdeling som har ansvaret med å påse at de tilbudte 
skogområdene holder naturmangfoldlovens fagbiologiske krav og har en rasjonell avgrensning. 
Fylkesmannen har også ansvaret for den verneforskrift som skal regulere hva som vil være tillatt 
og forbudt i et framtid verneområde (naturreservat). Skogeier og ALLSKOG skal i forhold til dette 
spille inn krav og ønsker til den framtidige bruken av området. Dette betyr at Fylkesmannen og 
ALLSKOG har en samarbeidsoppgave i å finne hensiktsmessige løsninger som ivaretar de behov 
og ønsker skogeier har for framtidig bruk av skogområdet, dog under forutsetning av at dette 
ikke kommer i konflikt med verneformålet. Kartfestet avgrensning og forslag til verneforskrift er 
en del av betingelsene i avtalen om frivillig vern som skogeier inngår med myndighetene. 

 
Forhandlinger om økonomisk erstatning for de arealer som tilbys for frivillig vern gjennomføres 
mellom statens skogsakkyndig, som oppnevnes av Miljødirektoratet og med ALLSKOG som 
grunneiers skogsakkyndig. Forhandlingsgrunnlaget er skogtakst, markedspriser på virke og 
forutsetninger basert på erstatningsrettslige prinsipper. Skogeier skal alltid godkjenne 
forhandlingsresultatet og erstatningen, og er den som inngår avtale med staten ved 
Miljødirektoratet. 
 
 

4.         Frivillig Vern – Tidsperspektiv og framdrift 
 

Naturmangfoldlovens krav til saksbehandling legger rammen for hvor raskt en prosess med 
frivillig vern kan gjennomføres. De første årene var det ikke uvanlig at det bare gikk mellom 
ett og to år fra skogeier bestilte vurdering til vernevedtak ble fattet. Før et område kan inngås 
avtale om frivillige vern, er prosesstiden økt til normalt å være tre år eller mer. Frister og 
tidsplan påvirkes derfor av tiden mellom fase c og d nedenfor som nå kan strekke seg over 
både et og to år. Tilbud som kommer oss i hende mellom januar og mai får en raskere 
behandling på grunn av feltsesong. 

 
a.          Informasjonsfasen                                                                         1 - 6 måneder 
b.          Tilrettelegging, forhandlinger og tilbud                                         3 -15 måneder 
c.          Kunngjøring av verneplanarbeid, merknadsfrist                        3 uker 
d.          Høring av verneplanforslag, høringsfrist                                    6 - 12 uker e.           
e.          Saksforberedelse til vernevedtak i Statsråd                               3 - 6 uker
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5.         Frivillig Vern – Hvordan gjennomføres det? 
 

Alle verneprosesser avsluttes med Naturmangfoldlovens lovpålagte saksbehandling 
( § 46). Denne er en del av det operative arbeidet med frivillig vern, som enklest kan beskrives ved 
å dele den inn i fire faser: 

 
1. Informasjonsfasen innleder hele prosessen med frivillig vern. Aktuelle og innspilte 
skogområder identifiseres og kartlegges, og det etableres dialog med aktuelle skogeiere for å 
kartlegge muligheter, behov og interesse. All førstekontakt med skogeier skjer per telefon, via 
lokal kontakt (skogeierlaget / skogbruksleder) eller ved personlig møte. I denne fasen skal 
skogeierne gis nøktern, saklig og veiledende informasjon om de muligheter som ligger i ordningen 
med frivillig vern og om den videre prosessen. Erfaringer og eksempler fra gjennomførte 
prosesser, om oppnådde betingelser og erstatningsnivåer, og med henvisning til andre som 
inngått avtale om frivillig vern, er viktig for å hjelpe interesserte skogeier å orientere seg om 
ordningen. 
 
Mange skogeiere uttrykker skepsis til vern, og denne er ofte reell, berettiget og nok så utbredt 
etter tidligere prosesser med tvangsvern av skog. ALLSKOG sin rolle er å være ydmyk for denne 
skepsisen, sørge for åpen dialog, lytte til innspill og skape nødvendig tillit. Informasjon om frivillig 
vern gis både enkeltvis eller gjennom felles 
 
Informasjonsmøter der områdene er store eller der det er mange skogeiere. ALLSKOG sitt mandat 
til å bistå interesserte skogeiere gis i et eget bestillingsskjema. 
 
2. Tilretteleggingsfasen starter etter at ALLSKOG har mottatt bestilling og oppdragsbekreftelse fra 
skogeier(ne) i et område. Skogen i området blir nå sett på som et produkt som mot erstatning 
vurderes for tilbud om frivillig vern til staten ved vernemyndighetene (Fylkesmannen og 
Miljødirektoratet). I denne fasen er det tett kontakt mellom ALLSKOG og skogeierne, og i områder 
med mange skogeiere utpekes kontaktperson(er). Skogeierne bestemmer nå takten i prosessen 
og informeres jevnlig om framdriften i vurderingsarbeidet. På dette tidspunkt innledes en 
uformell kontakt og informasjon til Fylkesmannens miljøvernavdeling. Med utgangspunkt i 
formålet med vern av skogen rettes nå fokus mot å kartlegge skogeiers framtidige behov i 
området, en rasjonell avgrensning og utformingen av et utkast til forskrift som skal regulere 
området i framtiden. Det er skogeier(ne) som godkjenner om forslag til avgrensning og utkast til 
verneforskrift skal være grunnlag for tilbud om frivillig vern. Godkjenner skogeierne utkastet 
underskrives et tilbudsbrev om frivillig vern. 
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3. Tilbudsfasen begynner med oversendelse av et tilbudsbrev om frivillig vern fra skogeier til 
Fylkesmannen, og med kopi til Miljødirektoratet Opplysningen om at det foregår arbeid med 
frivillig vern i et område er nå offentlig. I denne fasen iverksettes nødvendige befaringer, 
biologiske registreringer og skogen takseres. Takstdata og ressursoversikter blir tilgjengelig 
for partene. Forslag til avgrensning og verneforskrift drøftes nå mer inngående mellom partene. 
 
4. Forhandlingsfasen består av to deler. Den ene delen er forhandlinger med Fylkesmannen om 
endelig avgrensning og utformingen av den verneforskrift som er en av betingelsene for avtalen 
om frivillig vern. Dette forhandlingsresultatet skal godkjennes av skogeier(ne). Den andre delen 
består av forhandlinger med statens skogsakkyndig (Miljødirektoratet) om økonomisk erstatning 
til skogeier(ne). Grunnlaget for forhandlingene er skogtakst, ressursoversikt, omforente 
forhandlings - forutsetninger og erstatningsrettslige prinsipper. Også dette forhandlingsresultatet 
skal godkjennes av skogeier(ne). 
 
Avtale om frivillig vern om frivillig vern kan først inngås etter at det foreligger finansiering av 
erstatningen gjennom bevilgning til skogvern i statsbudsjettet. Deretter inngås det en avtale om 
frivillig vern mellom staten og grunneier, som signeres/underskrives av skogeier(ne) og staten ved 
Miljødirektoratet. 
 
Vernevedtak fattes etter Fylkesmannens saksbehandling med tilhørende kunngjøring og høring, 
og etter at Miljødirektoratet og Miljøverndepartementet har fremmet forslag til verneplan med 
tilhørende verneforskrift for vedtak av Kongen i Statsråd. Etter dette vedtaket er et 
naturreservatet etablert og erstatning kan utbetales.
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6. Frivillig Vern - Erstatning, renteberegning og skatteregler. 
 

Erstatninger ved avtale om frivillig vern av skog tar utgangspunkt i 
ekspropriasjonserstatningsloven og gjeldende skjønnsrettspraksis. Erstatningen gis som en 
engangserstatning. Det er det tap som påføres skogeier gjennom at skogen vernes som skal 
erstattes. Det er igangværende bruk av området som skal legges til grunn og i de fleste tilfeller er 
det bruksverdien for skogeier ved ordinær skogsdrift som legges til grunn. Tapet er derved 
summen av den årlige avkastningen som skogen ville ha gitt ved en alminnelig og fornuftig drift, 
og som neddiskontert med en rentefaktor (4 %) gir størrelsen på engangserstatningen. 
 
Erstatningens størrelse påvirkes derfor av mange forhold og er individuell for hver enkelt eiendom 
innenfor et område. Som en pekepinn kan nevnes at de erstatninger som hittil er oppnådd 
strekker seg fra 60 – 260 kroner per taksert volum virke eller fra 400 – 10 000 kroner per dekar, alt 
avhengig av skogkvalitet, sortimentsfordeling, bonitet og tilvekstforhold, tilgjengelighet, 
driftsforhold og andre erstatningsmessige forutsetninger. 
 
Avtale om frivillig vern mellom skogeier og staten ved Miljødirektoratet angir den erstatning 
skogeier skal gis for de tap han påføres. Avtalt erstatning utbetales til skogeier så snart alle 
formaliteter etter vernevedtaket er gjennomført, vanligvis innen to – tre uker etter vedtaket. 
 
Fra skogeier har inngått skriftlig avtale om frivillig vern av et skogområde vil det påløpe 
vederlagsrente som for tiden er 2,6 % på avtalt erstatningsbeløp. Vederlagsrenten fastsettes 
 
forskuddsvis for ett år om gangen. Vederlaget utbetales for hvert kalenderår etter tilbudet, og i 
vedtaksåret sammen med erstatningen. 
 
All erstatning for skogvern er ved lovendring i statsbudsjettet 2007, og med virkning fra 1.januar 
2005, gitt et generelt skattefritak. Erstatningen er skattefri for skogeier (jf Skatteloven § 9-13, 
pkt. 8). 
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