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1. Frøya kommune - org.nr. 964 982 597 har på eiendommen i forbindelse med Siktagran-

prosjekt rett til i år 2022 og 2023 å avvirke 
    
   All sitkagran, uansett størrelse/ dimensjon 
      
 Herunder også annen skog/ treslag som vil være nødvendig for å få avvirket sitkagran, i tillegg 

til hybridarter eller andre uønskede treslag. 
  
 Hogst vil foregå som en blanding av manuelt og maskinelt arbeid, men vil i all hovedsak foregå 

med hogstmaskin. Uttransport av virke vil skje med lassbærer eller traktor og henger.  
  

2. I forbindelse med hogsten har Frøya kommunen rett til nødvendig adkomst og arbeidstrase 
for å få gjennomført avvirkningen og rett til midlertidig lagring av trevirke på eiendommen.  

 
 Frøya kommune skal følge de kjøretrasèer som grunneier anviser. Disse kjøretrasèer kan også 

benyttes til inn- og uttransport i forbindelse med Siktagranhogst på naboeiendommer hvor 
annen adkomst er utfordrende.  

 
Eiendommens infrastruktur og mulige midlertidige lagringsplasser anvises. Dersom det ligger 
infrastruktur i grunnen eller drenering i de anviste kjøretrasèer som kan bli skadelidende ved 
gjennomføringen må Frøya kommune gjøres spesielt oppmerksom på dette. Dersom 
grunneier ikke har foretatt slik anvisning vil ikke Frøya kommune være ansvarlig for evt. skader 
i grunnen som blir påført i forbindelse med transporten.    

 
Som grunneier er jeg/vi selv ansvarlig for å ta ned gjerder som er festet i trærne, åpne gjerder, 
og sikre husdyr som er på beite for å tilrettelegge adkomst. Etter avsluttet hogst er det 
grunneiers ansvar å sette i stand gjerder og sette husdyr tilbake på beite.  

 
 Innenfor de avmerkede trasèer vil jeg som grunneier avstå fra å kreve 

utbedringer/kompensasjon o.l. knyttet til evt. skader motorisert ferdsel vil medføre som f.eks. 
hjul-/beltespor og komprimering av jord. 

 
 Utenfor de avmerkede trasèer i kart forutsettes det følgende behandling av kjøreskader: 

Kjøreskader vil vurderes opp mot bransjenormer og det som framkommer av standarder for 
hogstoppdrag. Skader som faller inn under dette vil kommunen være forpliktet til å utbedre. 

 
 Det forutsettes at hogsten gjennomføres i vinterhalvåret, da dette er utenfor hekkesesong for 

de fleste arter og hvor det normalt er størst sjanse for å kunne trafikkere på frossen mark. Ved 
avsluttet hogst forplikter grunneier seg til å holde ettervekst nede og ikke spre nye frø.  

  
  

3 Det forutsettes at hogst utføres mest mulig skånsomt for miljøet. På innmark skal kjøring på 
matjord gjøres så skånsomt det lar seg gjøre. I utmark vil det søkes å opprettholde den 
naturlige vegetasjonen, og ikke foreta tilsåing.  

 



Hogstavfall defineres som alt virke og greiner som ikke er omsetningsbart som skurtømmer 
eller massevirke. Hogstavfall tillates samlet og legges i hauger på eiendommen. 
  
I all skogbestand hvor det er avvirket skog kjøres hogstavfall sammen i hauger. Skogbestand 
defineres i denne sammenheng til grupper av trær med omsetningsbart virke.  
Hauger av hogstavfall kan være inntil ca. bredde X lengde X høgde (10m x10 m x 4m). Antall 
hauger vil variere med størrelse på skogbestanden.  
 

Hauger skal plasseres innenfor det enkelte hogstfelt/ bestand, og slik at de er minst synlig og 
til minst mulig sjenanse for omgivelsene forøvrig. Alternative plasseringen av slike hauger skal 
anvises på forhånd. 
 

Hogstavfall skal samles i hele skogbestanden, men avgrenses til det som normalt kan plukkes 
maskinelt uten ekstra manuell innsats. Stubber med spjær skal renskjæres. Høgde på stubber 
skal normalt ikke overstige 50 cm over høyeste rotbein. Spjær og kapp anses som hogstavfall 
og samles i hauger.  

 
I hager og på plenareal vil hogstavfall flises i hauger, som plasseres på den enkelte eiendom 
slik det er anvist.  

 
 Før arbeidet igangsettes går partene over teigen hvor det skal hogges. Kommunen kan benytte 

sin engasjerte entreprenør til dette.  
   
 Overvann etter avsluttet hogst: Sitkagran vokser raskt og tar opp mye vann i stammen under 

vekstsesongen. Når sitkagran og hele sitkabestand hogges vil dette medføre at dette opptaket 
i stammen ikke lenger vil være til stede i området. Som grunneier er jeg/vi klar over at dette 
kan medføre en økning av overflatevann på terreng og anstår fra å holde kommunen ansvarlig 
for slike forhold, hvis det ikke særskilt kan påvises at kjøring med skogsmaskiner har medført 
endrede vannveier eller ødelagt eksisterende bekkeløp etc. 
  

 
4. Tømmer som avvirkes tilfaller kommunen, som bidrag til å dekke andel av driftskostnadene 

ved hogsten. Dette innebærer at grunneier får avvirket sitkagran (og annen nødvendig skog i 
denne sammenheng) vederlagsfritt. Retten til å foreta hogst som beskrevet gis kommunen 
vederlagsfritt. 

 
 
 
 Erklæringen utstedes i to eksemplarer, ett grunneier og ett til kommunen.  
  

Erklæringen gjelder følgende eiendom(mer): 
 
 Matrikkelnummer gnr…………, bnr…………….. i Frøya kommune 
 
 
 
 GRUNNEIER 
 
 …………………..den…………………. 
 
 
 ________________ ______________ 
 Frøy Væring  xxxxxx xxxxx 
 Underskrift  Fødsel-/personnr 

 


