
FAUSKE KOMMUNE – VERNSKOGBESTEMMELSER 

 

(I samsvar med vedtak gjort av Nordland fylkeslandbruksstyre den 20. november 1996 i 

sak 142/96) 

 
Vernskogområdet (ref. skoglovens § 32) 

 
Vernskogbestemmelsene i Fauske omfatter all skog som ikke er regulert til annet formal. 

Meldeplikten  (ref. skoglovens  § 33) 

Hogst av ved til husbehov i vernskogområdet trenger ikke forhåndsmeldes til skogoppsynet. 

 
Annen hogst i vernskogområdet skal på forhand innen fastsatt frist meldes til 

skogoppsynet hvis: 

 Hogsten skal foretas i et belte på 50 meter målt langs bakken fra høyeste flomål ved 

sjøen. 
 Hogsten skal utføres lavere enn 200 meter o.h. og hogsten medfører 

en sammenhengende hogstflate større enn 5 dekar. 
 Hogsten skal gjennomføres i et område høyere enn 200 meter o.h. 

 
Melding skal sendes skogoppsynet senest 14 dager før hogsten igangsettes og skal inneholde 

kartfestelse og beskrivelse  av hvor,  når og hvordan  hogsten  skal gjennomføres. 

Skogoppsynet plikter å gi svar innen 14 dager fra meldingen er sendt om hogsten tillates og 
hvilke vilkår som settes. 

 
Mottar ikke skogeier svar innen 14 dager, kan hogsten gjennomføres i samsvar med 

meldingen og de generelle retningslinjene for skogbehandling av vernskog i Fauske. 

 
Blinkeplikten (ref. skoglovens § 33) 

 

 For all hogst det er meldeplikt for, skal det som hogges på forhand være blinket 
av skogoppsynet eller av person som skogoppsynet godkjenner. 

 
 For hogst det ikke er meldeplikt for, kan blinking utføres av skogeier eller den 

han bemyndiger. 

 

Regler for blinking og hogst (ref. skoglovens § 33) 

 
Disse reglene skal være grunnlaget for skogoppsynet ved blinking i vernskogområdet og 

for skogeieren og den han bemyndiger når forhåndsmelding og blinking av skogoppsynet 

ikke kreves. 

 
 Vesentlig forverring av temperatur- og vindforhold må unngås. 



 Hogsten må alltid tilpasses en forsvarlig foryngelsesmetode med hensyn til klima 

og skogforhold. 

 I den produktive skogen i vernskogområdet bør hogstflater ikke være større enn 5 

dekar i de klimatisk mest utsatte områdene. Der lokalklimaet er bedre, kan det 

aksepteres vesentlig større hogstflater. 

 

 Skogsmark som ikke kan regnes som produktiv bør ikke utsettes for flatehogst. 

Hogsten bør her foretas som plukkhogst eller gruppehogst hvor det legges stor vekt 

pa at gjenveksten er sikret ved eksisterende ungskog. 

 
 I den aller øverste del av vernskogen, målt fra den alpine skoggrense og nedover, 

skal det være et belte på 200 meter målt langs bakken  som ikke må utsettes for 

hogst unntatt hogst av ved til husbehov.  En slik husbehovshogst må evt. foregå 

som en svært forsiktig plukkhogst.  Tilsvarende regler gjelder også for et 50 meter 

bredt belte målt langs bakken fra øvre flomål ved sjøen. 
 

 I vernskogområder hvor det kan være fare for snø- og jordskred eller forverring av 

lokalklimaet i høytliggende, ekstra utsatte jordbruks- og/eller beboelsesområder, må 

den delen av vernskogen som anses å ha særlig vernende virkning, ikke utsettes for 

flatehogster. 

 
 Noen kjente skredomrader: 

 

o Sjønstadalen/Stormoen 

o Nordalen 

o Hellarmo 

 
 Klimautsatte jordbruks- og/eller beboelsesomr.: 

 

o Fauskeeidet 

o Sulitjelma  tettsted 
 

 I samsvar med skoglovens § 1 skal det ved blinking og hogst også i 

vernskogområder legges vekt på skogens betydning som rekreasjonskilde for 

befolkningen, som viktig del av landskapsbildet, som livsmiljø for planter og dyr og 

som områder for jakt og fiske. 

 

Opphevelse av gjeldende vernskogbestemmelser 

 
Tidligere gitte vernskogbestemmelser i Fauske kommune oppheves. 


