
Vernskoggrenser for Namsos 
Gjelder fra 1.oktober 1994 
 
Revisjon av vernskoggrensene fra 1934 og forvaltning av vernskogen, jfr. 
Skogbrukslovens §§32 og 33. 
 
Landbruksdepartementet har bestemt at vernskoggrenser og vernskogbestemmelser 
skal revideres i 1993.  
 
Grunnlaget for arbeidet ligger i skogbrukslovens §§32 og 33, som omtaler skogens 
vernefunksjoner og behovet for å ivareta disse. 
 
Skogbrukslovens §32 slår fast at det er de klimatiske forhold som skal legges til 
grunn for fastlegging av vernskoggrensene. Mulighetene for et langsiktig og 
utholdende skogbruk skal være førende for fastlegging av vernskoggrensene og 
utforming av ressursforvaltning i vernskogen. 
 
Skogbrukslovens §33 omhandler regler for avvirkning i vernskogen, og det heter her 
at når ikke skogoppsynet har fastsatt noe annet, skal all hogst, unntatt hogst av ved 
til husbehov, på forhånd meldes til skogoppsynet. 
 
På grunnlag av dette skal det fastsettes nye grenser for vernskogen, og det skal 
utarbeides lokaltilpassede regler for avvirkning i vernskogen. 
 
I Namsos er all skog i tidligere Otterøy kommune vernskog, fra 1934. 
 
 

Nye vernskoggrenser for Namsos 
 
I Namsos gjelder følgende vernskoggrenser: 
 
1. I tidligere Otterøy kommune er all skog vernskog. 
 
2. I tidligere Vemundvik kommune går vernskoggrensen slik at all skog over 100 moh 
er vernskog. 
 
3. I tidligere Klinga kommune er vernskoggrensen slik: 
 
 All skog over 200 moh er vernskog 

Unntatt: I Hemnaområdet og Spillumsfjellet er all skog over 150 moh vernskog. 
 

4. På øyene i Namsenfjorden er all skog vernskog. 
 
Hogst skal meldes skriftlig til kommunen 4 uker før hogststart. 
  . 
 

Vernskogbestemmelser for Namsos 
 
I Namsos gjelder følgende vernskogbestemmelser. 



1. Det innføres meldeplikt for all hogst i vernskogen, unntatt hogst av ved til 
husbehov. 
 
Det kan overlates til fylkesskogsjefen å fastsette nærmere unntak fra 
meldeplikten der forholdene tilsier dette. 
 

2. Det skal gjensettes et urørt belte av skog øverst i barskogen mot fjellet. Dette 
beltet går fra barskoggrensa og ca. 50 meter nedover, målt langs bakken. 

 
Mot hav/sjø skal det gjensettes et lebelte i utsatte områder. Bredden på dette 
lebeltet vil variere etter klima og skogforhold. 
 
I disse områdene er det ikke tillatt med noen form for hogst eller uttak av virke 
utover hogst av ved til husbehov. 
 

3. I områdene nedenfor/innenfor det urørte beltet nevnt i punkt 2 vil det bli tillatt 
med hogst av enkelttrær, gjennomhogst eller flatehogst. Det er et vilkår at 
foryngelsen skal være sikret gjennom eksisterende foryngelse eller 
etterfølgende planting. 

 
Flatehogst begrenses til maks. 5 dekar i de klimatisk mest utsatte områdene, 
mens det kan godkjennes større flater i områder med små klimaproblemer. 
 

4. I vernskogen gjelder, i flg forskrifter, spesielle regler for: 
 

• Driftsplanlegging 
Hensynet til friluftsliv og naturmiljø skal være innarbeidet i 
behandlingsforslagene. I vernskog skal behandlingsforslagene være tilpasset 
de særlige regler som gjelder for slik skog. 

 

• Skogkultur og skogreising 
Statstilskudd kan bare utbetales når skogbrukssjefen på forhånd har godkjent 
planene for tiltaket. 

 

• Drift i vanskelig terreng  
Det skal ikke gis statstilskudd i vernskog uten at blinking er utført av 
skogbruksetaten eller av personer som er godkjent av fylkesskogsjefen. 

 

• Vegbygging 
For planelgging og bygging av skogsveger gjelder forskrifter med hjemmel i 
§17a i skogloven. Forskriften setter krav om samlet utdriftsplan for vegens 
dekningsområde. 
 

5. All omdisponering av skogsmark i vernskog skal godkjennes av skogoppsynet, 
jfr. Skogbrukslovens §50, 3.ledd. 

 
6. Ved drift i vernskog må det tas spesielle hensyn til naturmiljø, friluftsliv og 

kulturverdier. Det må legges vekt på driftsmåter som er tilpasset den sårbare 
naturen som også ofte er mindre preget av tekniske inngrep enn andre 
områder. 


