Ski kommuneskoger
100 år
Av skogbestyrer Reidar Haugen

1912-2012
N

Vevelstad gård 1945
Det startet med Vevelstad gård i 1912 og fortsatte med Siggerud
og Krokhol i 1917.
Motivet:
Sagt i sak Kråkstad kommunestyre 26. feb. 1912:
” Kommunen bør kjøpe denne eiendommen da den betrakter denne
sak som en for fremtiden fordelaktig foranstaltning for
kommunen”

Forord
Det startet med kjøp av Vevelstad gård i 1912.
Bakgrunnen for å kjøpe denne store middelaldergården var at
kommunen vurderte kjøpet som fordelaktig for fremtiden.
Lite visste de den gang om at Vevelstad ville bli en av kommunens
tettest befolkede områder i tilegg til omfattende næringsutbygging.
Når Kråkstad kommune kjøpe Siggerud og Krokhol i 1917, var
motivet det samme.
Fasiten etter hundre års kommunalt eierskap av skogene synes
imidlertid klar: Det var fordelaktig for kommunen, selv om kommuneskogene både har vært til bekymring og glede gjennom tidene.
Fram til slutten av 1970-tallet var det om å gjøre å få mest mulig
penger ut av kommuneskogene, mens det i dag er friluftsliv og
verneinteresser som er det bærende grunnlaget i forvaltningen.
På 1970 tallet kjøpe kommunen også Hjellskogen og Granerud øst i
Kråkstad til friluftsformål, samt friluftsområdet Gjersenga ved
Langen.
Etter omdisponering og utbygging på Vevelstad og Siggerud utgjør
skogene i dag en administrativ enhet på 28.000 da skog.
Skogbestyrer vil i dette heftet fortelle litt om forvaltningen av
skogene i 100 år.

Kommuneskogene sett fra
Tømmeråsen 313 moh.

Ski kommune blir skogeier 1912-1917
I disse årene foretok den gang Kråkstad kommune gigantkjøp av skogeiendommer, som
lå langt mot nord og i svært grisgrendte strøk i kommunen. Helt fra 1917 til i dag er Ski
kommuneskoger den største skogeieren i Ski / Follo, og den største kommuneskogen i
Akershus.
Vevelstad 1912
I 1912 var denne gamle vikinggården til salgs. Kråkstad kommune fikk av eierne, O. Bull Aakran, B. Vik
og K. Risberg tilbud om å
kjøpe eiendommen. Etter
kjøpekontrakt av 3. juli 1912
ble det den 9. oktober samme år utstedt skjøte på eiVevelstad 1963
endommen Vevelstad gnr.
107/1, Stallerud gnr.106/1
og deler av Ruud gnr. 109/2
til Kråkstad kommune. Kommunen satt da som eier av Vevelstad gård med innmark og bygningsmasse, 13 bebodde husmannsplasser, 8.000 da skog med
mer. Vannsaga i Vevelstadbekken var lagt ned før kommunen kjøpte.
Kjøpesummen var kr. 250.000,-.
For å finansiere kjøpet ble flere husmannsplasser umiddelbart solgt, Spretop,
Bråten, Jonsrud og Slora. Siden ble også plassene Stallerud, Dalen, Møllerenga
og Berget solgt. I tillegg ble det gjennomført såkalte ”radikale uthogster”, der alle
trær over 7 tommer 14 fot opp ble bortauksjonert. ”Dimensjonshogsten” rensket
skogene helt for store trær—”du kunne se fra Langhus til Siggerud”.
Husmannsplassene

Kloppa
Stallerud V.
Stallerud Ø.
Oksrud
Dalen
Berget
Møllerenga
Pasop
Spretop
Slora
Jonsrud
Bråtan

Opprinnelig kjøpt areal i 1912. Som en ser er over halvparten av eiendommen nå omdisponert.

Siggerud gård 1917. Avgjort av Høyesterett
Etter flere års rettsprosesser overtok
Kråkstad kommune skog– og sagbruksgården Siggerud i 1917.
Eieren, trelasthandler Laurits Sundby,
inngikk tidligere kjøpekontrakt med en
privatmann. Kråkstad kommune benyttet seg av konsesjonslovens anledning
til kommunal forkjøpsrett. Eieren av
Siggerud ønsket ikke selge til kommunen, og salget gikk til rettsapparatet.
Ved Høyesterettsdom av 3. juni 1917
blir trelasthandler L. Sundby ”tilpliktet
at skjøte sin eiendom ”Siggerud” i Ski
Siggerud gård i dag. Storheten fra gamle dager lyser mot oss!
til Kraakstad kommune, mot utbetaling
av kjøpesummer kr. 140.000,-.”
Skjøte ble utstedt 11. september 1917.
Kommunen satt da som eier av Siggerud gård med innmark og bygningsmasse,
8 bebodde husmannsplasser, ca. 5.000 da skog, sagbruk med mer.
For å finansiere kjøpet ble det igangsatt uthogster etter tømmerauksjon. Eget
dampdrevet sagbruk ble etablert (lokomobil), i tilegg til Siggerud vannsag som var
modernisert. Siden har flere husmannplasser blitt solgt: Siggerudbråten 1929,
Barli 1937, Siggerudtangen 1939, Tangenhagen 1955 og Siggerudsaga 1965.

Siggerud gård—grenser 1917:

Husmannsplassene

Barli
Siggerudbråten
Nordre Sagen
Søndre Sagen
Grønslet
Siggerudtangen
Tangenhagen
Hyttenga

Slik så Siggerud sentrum ut i 1954:
Siggerud gård
Siggerudfeltet 1967-75

Butikken i dag

Kirken bygd 1905

1928

Gammeskolen
bygd 1864

Krokhol skoggods —1917
Når godseier, handelsborger og trelasthandler J.H. Stampe la Krokhol skoggods + gårdene Gjevik og Fjeld, ut for
salg, meldte Kråkstad kommune sin interesse for å benytte forkjøpsretten.
Krokhol var et ekte skoggods med store
skogarealer, sagbruk og 13 aktive husmannsplasser. Eiendommen var på hele
17000 dekar.
Kjøpesummen var på hele 2 mill. kr.
(hadde det skjedd noe med kroneverdien høsten 1917, for dette var relativt dyrt?).

Hovedbygningen på Krokhol 1936

Dette var et tøft oppgjør for Kråkstad kommune.
Et hovedtiltak for å dekke noe av finansieringen ble uthogstkontrakter. I 1917
inngikk trelastfirmaet Durban Hansen AS en uthogstkontrakt til en verdi av 1
mill. kr.! Alle nåletrær over 8 tommer 14 fot opp ble solgt. Durban Hansen satte inn 5 lokomobilsager på ulike steder i skogene, og skogene ble dimensjonshogd av store mengder skogarbeidere og hester.
I tillegg ble husmannsplassene Gjevik, Nordli, Tømmerholen, Haugen, Huken
og Klemma solgt.
Men gjeldstyngden skulle plage Kråkstad kommune fram til 1946.

Krokhols grenser ved kjøpet i 1917:

Husmannsplassene

Tømmerholen
Haugen
Langård (Huken)
Roland
Soldalen
Åli
Snikerdal
Sagstua
Høgda
Fjellshagan
Gjevikplass
Klemma

Status Ski kommuneskoger høsten 1917:








Kråkstad kommune eide ca. 30.000 dekar skog, 3 (5)gardsbruk, 2
sagbruk (vannsager), 1 lokomobil sagbruk, 20 husmannsplasser
(opprinnelig 33, men 13 ble solgt i forbindelse med kjøpene)
Det var sysselsatt over 50 personer i driften
Det ble holdt adskilte regnskap for eiendommene
Nye husmannskontrakter ble inngått med beboerne på plassene
Lånegjelda fra oppkjøpene var tyngende, og verre skulle det bli.
Eiendommene ble styrt av et eget politisk oppnevnt eiendomsstyre, med gardsbestyrere eller forpaktere på gardsbrukene og etter
hvert en skogbestyrer for alle eiendommene.

Status 2012:









De siste 40 årene har kommuneskogene avgitt store arealer til
utbygging på Vevelstad (over 3000 da) og Siggerud (ca. 1000
da). Videre ble Krokhol gård m/ 500 da skog solgt i 1982.
Antall ansatte er i dag to personer
Lånegjelda er for lengst betalt (1946), og kommunen har siden
tjent store penger på skogarealene
Etter oppkjøp av skog i Kråkstad på 1970-tallet utgjør kommuneskogene i dag ca. 28.000 da.
Nærmeste politiske foresatte er Utvalg for teknikk og miljø
Administrasjonen ligger under virksomhet Kultur og Fritid
Kommuneskogene har et svært godt omdømme for sin satsning på friluftsliv og vern av natur. Kommuneskogene ligger i
sin helhet innenfor Markagrensa.

Administrasjon av kommuneskogene
Gardsbrukene Vevelstad og Siggerud ble de første åra
etter overtagelsen drevet av gardsbestyrere, mens
Krokhol ble bortforpaktet fra første stund, Siden ble alle
gårdsbrukene bortforpaktet.
Skogene fikk tidlig fortsmessig ledelse.
19?? - 1922: skogbestyrer Killingmo
1922 - 1924: Disponent Thoresen
1924 - 1955: Skogbestyrer Hans Dahl Jensen
1955—1981: Skogbestyrer Haldor Hildre
1982—1984: Skogbestyrer Hallgeir Nordbø
1984—i dag: Skogbestyrer Reidar Haugen
Skogbestyrerne har gjennom tidene hatt god hjelp av
assistenter til bestyrelsen. Skogassistentene fikk fra 1947
tittelen skogfullmektig.
Den siste skogfullmektigen i kommuneskogen, Harald
Dysthe, gikk av med pensjon i 1995. Siden den gang er Krokhol 1920.
Skogassistent Kvile i aksjon
skogene ledet av skogbestyrer Reidar Haugen og oppsynsmann Svein Gustavsen (ansatt 1975).
Fra 85 til to ansatte
Gjennom tidene har det vært til dels stor handtering av arbeidskraft og utstyr i Ski
kommuneskoger. Både skogbruket og sagbruksdrifta krevde mye folk. Det siste sagbruket i kommuneskogene ble nedlagt i 1963 (Vevelstadsaga), men før den tid hadde
skogene ansvaret for to store vannsager, lokomobilsager og elektrisk dreven sagbruk.
Under folketellingen i 1931 bodde det 331 mennesker i Siggerud skolekrets, av disse
var 85 beskjeftiget (hver 4. Siggerudbeboer—uansett alder og kjønn!) i kommuneskogen. 20 mann på sagbruket, 30 hoggere og 35 hestekjørere med minimum en hest
hver. Disse var prisgitt skogens styre og dets diktat– for her var det tøffe tider.
Det kan nevnes at det i 1929 ble streik blant skogsarbeiderne i ca. 3 måneders tid.
Løsningen på konflikten var at lønna bare ble senket 5 % i stedet for 10%.
Fra 1920– åra til midten av 1950-åra
var det jevnlig ca. 50 menn og kvinner
ansatt i vinterhalvåret. Mange var
også sysselsatt om sommerne med
skogskjøtsel og grøftegraving. I Dahl
Jensens tid som bestyrer ble det
handgrøftet 70 km skogsgrøfter!
Under krigen var det voldsom aktivitet
i skogene, bl.a. sysselsatt med vedhogst til Aker Brenselsforsyning og
Oppegård kommune. Opptil 200 mann
var i aksjon årlig fra 1942-47.

Fram til 1950-åra ble alt tømmer fraktet ut av skogen med hest og doning

I 1959 var det 29 faste helårs skogsarbeidere. Nedgangen i sysselsetting skyldes i
hovedsak mekanisering i form av innføring av motorsag og traktor.

Mekaniseringen og rasjonaliseringen gikk bare videre og i 1976 var tallet på ansatte
bare 11. Så gikk det slag i slag med innføring av moderne hogstmaskiner fram til
1995, da dagens 2 medarbeidere ble alene. Hovedhogster og andre arbeider har
siden den gang blitt utført av innleide private skogsentreprenører. Kommuneskogene var tidlig ute med konkurranseutsetting!

Den siste hestekjører og hest som var ansatt i
kommuneskogen sluttet i 1981.
Fra slutten av 1950-tallet overtok traktoren mye av
utkjøring av tømmer.

Kinoreklame på bygdekinoen
1956—63.
Traktorens fortrinn blir eksponert….

Siden midten av 1990-tallet er det
meste av tømmerdriftene helmekanisk. Her en liten hogstmaskin
for tynning på Langåsen i 2012.
En hogstmaskin utfører like mye
arbeide som om lag 30 manuelle
skogsarbeidere. Driftskostnadene
er også halvert i forhold til manuell
hogst.

Politisk ledelse av kommuneskogene
Eiendomskomité for de kommunale skoger
Etter det første oppkjøpet i 1912 ble det valgt en politisk eiendomskomité som skulle
sikre en god forvaltning av skogene. Dette var et styre med vide fullmakter. Styret
kalte seg Kråkstad Eiendomskomité.
Eiendomskomiteen ble nedlagt i og erstattet med Ski Eiendomskomité den 1. juli
1931, da Kråkstad kommune ble delt i to kommuner. Eiendomskomiteen tok navnet
Styret for Ski kommuneskoge i 1933. Styret for kommuneskogene fungerte helt fram
til 1999, da Formannskapet overtok styrerollen. Styret ble offer for rasjonalisering i
antall politiske råd og utvalg. De seinere årene har Hovedutvalg for Samfunn og miljø og fra 2011 Utvalg for Teknikk og miljø fungert som politisk styre.
Alle protokoller fra eiendomskomiteen og skogstyret er bevart—interessant lesning!
Fram til ca. 1981 hadde kommuneskogene separat regnskap i forhold til kommunen.

Skogtakster og driftplaner
Da kommunen kjøpte skogene, var disse i elendig forfatning. Vevelstadskogen var
´skamhogd´; det ble sagt at en kunne se fra Vevelstad til Siggerud.
I Siggerudskogen sto det bedre til, da denne pga. langvarig rettssak om kjøpet, ble
spart for harde uthogster i tiden 1912-17. Krokholskogen fikk verre medfart etter at
kommunen overtok (alle store trær ble hogd).
Inntil 1923 ble skogene drevet etter det alminnelige gjengse prinsipp, nemlig
dimensjonshogst. Prinsippet besto i å ta ut alle trær som var større enn en minstedimensjon. Hogstene ble utført uten tanke for gjenvekst og reproduksjon. De største,
mest livskraftige og hurtigvoksende trærne ble hogd, mens underskog og skrapskog
ble stående igjen for å danne ny skog. Denne hogstformen hadde da vært i bruk i
flere hundre år. Myndighetene fryktet at Norges skoger skulle bli rasert på grunn av
denne hogstformen, og det ble innført nye lover som forbød hogstmetoden.
Som et ledd i finansieringen av kjøpet av eiendommen Krokhol, kjøpesum 2 mill. kr.,
ble alle nåletrær i Krokhol, Gjevik og Klemma skog solgt til Durban Hansen A/S.
Dette rotsalget innbrakte kr. 1 mill kr. til kommunen! Krokholskogen ble tømt for
store trær. I dag er derfor svært lite av skogen over 100 år i kommuneskogene.
Taksering av skogene
I 1923 ble skogene taksert, og det ble laget kart over skogtilstanden. Skrøpelige tilstander ble avdekket. Ansettelsen av ny skogbestyrer i 1924 medførte en gunstig
utvikling, da det kom "moderne" skogfaglig vurdering inn i skogbehandlingen.
Bledningshogst ble den nye driftsformen, og hovedmålsettingen var å øke trekapitalen (stående m3-masse).
Bledningsprinsippet
Skogbehandling som går ut på at trær av alle aldre og dimensjoner skal stå om
hverandre, enkeltvis eller i grupper, slik at driftsenheten alltid er flersjiktet og fleraldret. Ved bledningshogst tar en ut trær i alle sjikt, og gjør ungskogpleie, tynning
og foryngelse i ett og samme inngrep. Jfr. gjennomhogst.

I Ski kommuneskoger ble bledningshogstene i et område utført med 6 års mellomrom, med etterfølgende vedhogst. Bledningsprinsippet hadde sine varme tilhengere
opp gjennom tidene, og en modifisert utgave er i dag en av hogstmetodene som anbefales å bli den dominerende hogstformen i Oslo-marka.
I 1937 ble det foretatt revisjon av skogtaksten av 1923, og denne viste at skogbestyreren nå hadde lykkes i å heve stående kubikkmasse. Kubikkmassen var hevet
fra 117000 m3 i 1923 til 144000 m3 i 1937. Det ble mer og mer skog.
Neste takst av skogene ble foretatt i 1956, med utarbeidelse av driftsplan etter den
tidens ´moderne´ forstlige prinsipper. Kubikkmassen var nå 177000 m3. I denne
perioden kom motorsaga og traktoren inn i skogsdrifta, og effektiviteten pr. mann
økte betraktelig. Den første motorsag kom til kommuneskogene i 1947, og denne
veide 17 kg. Første traktor ble kjøpt i 1959.

På 40-50-tallet var det store forstlige diskusjoner om bledningsskogbruket kontra bestandsskogbruket med snauflatehogst. Bledningsskogbruket som var oppstått i Mellom-Europa,
viste seg ikke å gi den foryngelse som var forventet - den norske jorda var for vanskelig å
forynge, samtidig som det var lenge mellom frøårene. Det var også for lite varme i jorda i
“bledningshullene”, omsetningen av næring gikk for sakte.....
Slik ser bledningsskogen
ut i prinsippet. Det står
alltid skog igjen etter
hogst

Snauflatehogst innføres
Ved snauflateskogbruk blir
gammelskogen snauhogg og
tilplantet, Resultatet blir store
områder med ensaldret skog.
tette ungskogfelt, søylehaller,

Ved bledningshogsten dukket det opp driftstekniske vanskeligheter med "moderne teknikk" i
trange passasjer mellom trærne. Slike problemer førte til at en begynte å eksperimentere
med snauflatehogst med påfølgende såing eller planting. I kommuneskogene ble dette første gang prøvd på slutten av 1940-tallet.
Da Haldor Hildre ble skogbestyrer i 1955, ble bestandsskogbruket, med stadig større snauflater, den vanligste driftsformen. Naturskogen ble snauhogd og tilplantet, gjødslet m.m. Furuskogen ble fortsatt forynget naturlig men med stadig glisnere frøtrestilling.

Mindre flater og lukkede hogster
Fram til begynnelsen av 1990-åra var bestandsskogbruket med flatehogster og frøtrestillinger den vanligste driftsformen. De siste 10-årene hadde imidlertid flatestørrelsene stadig
gått nedover, samtidig som. gjennomhogster,
småflatehogster, gruppehogster og tynning i eldre skog er blitt mer vanlig - så også i kommuneskogene. Motivet for denne omleggingen er dels av estetisk karakter og dels hensynet
til tankegangen om ”bevaring av biologisk mangfold”. Kommuneskogene har i denne sammenheng stått i fremste rekke i utviklingen, i nær kontakt med skog- og miljømyndighetene.
Forskriftene for Oslomarka rekommanderer lukkede hogster, både for friluftslivet og bevaring av biologisk mangfold.

Flerbruksplanvedtak 1977
Som en av de første kommuner i Norge, vedtok kommunestyret en flerbruksmålsetting for
skogene allerede i 1977. Kommuneskogenes arealer skal kunne nyttes av flere berettige
formål til samme tid, skogbruk, friluftsliv og naturvern.

Flerbruksplan 1987
Flerbruksplan for Ski kommuneskoger ble etter en lang utviklingsprosess vedtatt i kommunestyret i 1987.

Omfattende biologiske registreringer 1996-2000
Biologer fra ”Siste sjanse” registrerte biologisk mangfold i kommuneskogene i 1996. Behandlingsforslag for skogene var også beskrevet. Revisjon i 2000 og 2005/2008.

Landskapsplan 2003
Som ledd i at kommuneskogene ble miljøsertifisert etter Levende skog standardene
(ISO 14001), ble det stilt krav om utarbeidelse av Landskapsplan for kommuneskogene. Den første Landskapsplanen ble ferdig og godkjent i 2003. Kravet er at
”bestandsovergripende, landskapsøkologiske hensyn ivaretas ved planlegging og forvaltning av skogene. Stedstilpasset skogbruk, hensyn til landskapsbildet, gammelskogandel, behov for restaureringsbiotoper, friluftsliv
(stier og løyper), skogbilveier, viltbiotoper med mer skal beskrives ivaretatt”.
Kommuneskogene er sertifisert gjennom Viken skog, og Det Norske Veritas er revisor. 25 miljøkrav er spesifisert i standarden. Uten miljøsertifikat er det umulig å få
solgt tømmer i dag. Markedet krever miljøvennlig råstoff—helt fra stubben i skogen.
Landskapsøkologisk plan 2007
Etter omfattende kommunal saksbehandling (med egen saksordfører), fattet Ski
kommunestyre i 2007 følgende vedtak: ”Landskapsøkologisk plan for Ski kommuneskoger, datert mai 2006, vedtas som et overordnet planverktøy for bruk og forvaltning av Ski kommuneskoger”.
Dette omfattende planverket er utarbeidet av Siste Sjanse (i dag Biofocus), og er
fortsatt et av Norges mest moderne planverk for bærekraftig skogbruk. Planen har
høstet stor anerkjennelse, og fungerer som et pilotprosjekt for tilsvarende planer
andre steder.
Med utgangspunkt i biologisk mangfold og friluftsliv er skogarealene klassifisert etter
hva som bør/kan gjøres i skogbehandlingen.
7 % av skogarealet er satt av til bevaring / ikke hogst
31 % av skogaerealet er avsatt som hensynsområder, mens resten skal følge
generelle hensyn i henhold til lovverket
Ny skogbruksplan 2010
Kommuneskogene er blitt taksert med 10-15 års mellomrom siden 1924. Siste takst
(Skogbruksplan) ble ferdig i 2010. Denne ressursoversikten viser detaljert hvordan
skogene ser ut, trehøyder, m3-masse, alderssammensetning, treslagfordeling osv.
Dette planverktøyet sammen med Landskapsøkologisk plan er plangrunnlaget for
de neste 10-20 årene.
Taksten viser at kommuneskogene er i god utvikling. Det er økende stående m3masse, det er økende lauvinnslag, det er slutt på store flatehogster, det er god
sunnhet, de utvalgte naturområdene får utvikle seg fritt osv.
I dag er 43 % av skogene bestokket med ungskog og yngre produksjonsskog,
mens 56% er eldre skog. Utgangspunktet for å skape en god og spennende fritidsskog og gode viltbiotoper er derfor de beste. Halvparten av skogarealet er furuskog.
Anbefalt årlig hogstkvantum er ca. 3000 m3, der 1/3 skal tas ut som tynning i yngre
produksjonsskog.

Jakt og fiske i kommuneskogene
Jakt ble utleid for ett og ett år ad gangen i de første årene kommunen var eier av
skogene. På grunn av hogstformen var det lite hjortevilt i skogene, og elg– og rådyrjakt var helt minimal. Skogsfugl og hare var derimot mest vanlig jaktobjekt.
I 1946 inngikk Ski kommune en 10års jaktleieavtale med Ski Jeger– og
fiskerforening, med rett til fornyelse.
Siden har disse kontraktene blitt fornyet med 10-15 års mellomrom. All
jakt administreres og utføres av
jegerforeningen mot en avtalt leiepris.
Når snauflateskogbruket ble innført,
ble det straks mye mat til elg og
rådyr, og stammene vokste raskt.
De seinere år har jaktkvoten vært 12
elg og 60 rådyr i kommuneskogene.
Fiskeforvaltningen i Krokholmarka er overlatt til Oslomarka Fiskeadministrasjon i
samarbeide med Ski JFF. De øvrige vannene administreres av kommuneskogene.

Var det lønnsomt å kjøpe å eie skogene?
1917-1946—mest armod
Med en samlet kjøpesum på 2,4 mill. kroner var oppkjøpene av eiendommene i
1912-1917 et stort løft for daværende Kråkstad kommune. Under kommunestyrets
behandling av kjøpene var det da også strid. Denne striden dukket opp ved mange
budsjettbehandlinger fram til gjelda var nedbetalt i 1946. Men også etter denne tid
har det vært strid om kommuneskogene - forslag om salg av skogene og krav om
betydelige overskudd har vært gjennomgangstema nesten fram til i dag.
En av betingelsene da Ski i 1931 ble utskilt som egen kommune, var at den overtok
de skogeiendommer felleskommunen hadde. Dette var ei tung bør, idet Ski av den
samlede gjeld på skogene, kr. 810.000,-, fikk hele kr. 581.000,- å svare for. Kråkstad på sin side var glad til. De slapp med en liten del av gjelda og unngikk ellers å
måtte tenke på de til dels vannskjøttede skogene.
Det ble ei vanskelig tid for Ski kommune i årene framover. Store beløp måtte ut
hvert år til renter og avdrag, samtidig som man nedla et stort arbeide med å få selve
skogsdriften på fote igjen.
Men, det gikk sakte og sikkert framover igjen, og lønnsomheten økte etter hvert, og i
1946 hadde kommuneskogene nedbetalt all gjeld.

1950- og 60-tallet—Klondyke-stemning
I tiden etter krigen, femti- og sekstiåra, med mekanisering, høykonjunktur og svært
høye tømmerpriser, sammen med store uttak av sand fra kommune- skogenes
mange grustak, strømmet pengene fra kommuneskogene inn i kommunekassa, og
tvilen om oppkjøpene i 1912-17 ble borte.
Som eksempel kan nevnes at i 5-årsperioden 1954-59 tjente Ski kommune 1 mill.
kroner netto på skogene, noe som kom godt med til å betale nytt rådhus med kino og
nytt gamlehjem på Solborg. De gode tømmerpriser og høyt netto overskudd fortsatte inn i 1970-80-årene.

Frihet i valg av utbyggingsarealer
En annen lønnsom side ved å eie store arealer, har vært friheten for Ski kommune
til å velge utbyggingsområder og etablering av infrastruktur. Ca. 5000 da av
Vevelstad gård er nedbygd /omdisponert, mens det på Siggerud er avgitt ca. 1000
da til boliger. En vesentlig del av Ski kommunes bolig og næringsutbygging i de
siste 40 år har vært lokalisert til kommuneskogene. Her kan nevnes boligområdene
Slora, Sloratoppen, Vevelstadåsen, Langhussentret, Bøleråsen og Siggerud. Alle
industritomtene på Langhus ligger på kommuneskogenes grunn, med Berghagan,
Regnbuen og sist Fugleåsen. For ikke å snakke om kommunal infrastruktur, veier,
ledninger, rør etc. Enda gjenstår det flere tomter for salg. Å selge tomter og bygge ut
på egen grunn har vært svært lettvint og økonomisk lønnsomt, jfr. Fugleåsen som
gikk for 195 mill kr. for 300 da råtomt i ulendt terreng!

Forvaltning med fokus på friluftsliv- og naturvern
I dag, med sterke friluftsliv- og naturverninteresser knyttet til kommuneskogene, er
budsjettene og regnskapstallene blitt mindre, men nesten frem til i dag har
kommuneskogene ved salg av tømmer nærmest vært selvfinansierende, og skogforvaltningen er fortsatt basert på forretningsmessig drift.
Men for å holde tritt med samfunnets krav om gode friluftslivsområder i Oslo-marka,
samtidig som det biologiske mangfoldet skal ivaretas langt sterkere enn tidligere,
mener skogbestyrer at denne samfunnsnyttige verdiskapning også må vektlegges i
vurderingen av kommuneskogenes lønnsomhet.
Den samfunnsmessige verdien av gode friluftslivsarealer, god ivaretakelse av
biologisk mangfold og skogens betydning for helse og trivsel overstiger sannsynligvis
langt den profitt som kan høstes gjennom tømmerdrifter. Og dette har politikerne i
Ski forstått, og gitt kommuneskogene sin nåværende målsetting.
I 1995 ble Ski kommune beæret med en pris for det beste friluftslivsområdet i Oslo
og Akershus, i sterk konkurranse med mange flotte områder. Juryen var satt ned av
Akershus Fylkeskommune, og fylkesordfører Kristoffersen foretok den høytidelige
prisoverrekkelsen på en rasteplass ved Rolandsjøen.

Konklusjonen må bli:
Jo, det var riktig å kjøpe de kommunale eiendommene - forrentningen til samfunnet har vært god. Det var ”en for fremtiden fordelaktig foranstaltning for
kommunen” som det ble sagt i herredsstyret for 100 år siden.

Kommuneskogene under krigen 1940-45
Siggerud gård solgt i 1943
Under krigen fikk Ski kommune et kommunestyre og en ordfører som sympatiserte
med okkupasjonsmakten.
Nazi-styret i Ski averterte (bl.a. i Fritt Folk og Aftenposten) i 1942 eiendommene Vevelstad, Siggerud og Krokhol for salg.
Dette resulterte i at Siggerud gård med ca. 1000 da skog ble solgt i 1942. Deler av
Krokhol gård ble også solgt. Vevelstad ble ikke solgt.
Etter krigen ble alle salg gjennomført av nazi-styret kjent ugyldig, og eiendommene
ble tilbakeført de tidligere eiere. Siggerud ble tilbakeført til Ski kommune med kun få
skavanker, nemlig at en god del hyttetomter på Siggerudåsen som ble solgt under
krigen av den nye eieren av Siggerud, ble videreført etter krigen. Disse tomtekjøperne hadde kjøpt i god tro. Også Krokhol ble tilbakeført.
Vevelstadsaga produserte flyplasslemmer og jernbanesviller
De fleste sagbruk i Norge fikk pålegg av nazi-styret om å produsere trelast etter
”herrefolkets” direktiver. Vevelstadsaga fikk i oppdrag å produsere flyplasslemmer
og jernbanesviller for tyskerne. Selv om arbeiderne ikke jobbet livet av seg, ble
disse oppdragene gjennomført. Flyplasslemmene ble sendt fra Langhus og Hauketo
stasjoner til Moss for utskiping. Jernbanesvillene ble sendt til Larvik. For transporten
frem til jernbanen var lastebilene garantert drivstoff; alle rekvisisjoner var påstemplet ”Haster / Snarest”.
Enorm vedhogst under krigen¨
Ski kommune inngikk i 1942 en avtale med Aker Brenselsforsyning om levering av
enorme mengder ved fra Krokholskogen.
For hogstsesongen 1942 skulle det hogges nærmere 70.000 reis, omregnet blir
dette drøye 15000 m3. Bare blinkingen, som skogbestyreren og flere hjelpeblinkere
sto for, var en stor jobb. Til hogsten trengtes oppimot 200 mann, og rundt 150 av
disse kom fra Solør-Odal, fristet av bedre lønninger. De øvrige vedhoggerne var
frivillige eller tvangsutskrevne arbeidere. Her trengtes også 50—100 hester til å utføre jobben. Bønder i distriktet ( Ski, Oslo og Enebakk) ble pålagt å sørge for mat til
hestene i skogen. Det var vanskelig å oppdrive nok mannskap og hester, men
styresmaktene brukte da tvangsmetoder. Årsaken var at vintrene var svært lange og
kalde, og Oslos befolkning frøs.
Året etter ble avtalen utvidet fra 1250 til 1950 storfavner, og vedhogstene fortsatte til
1947. Hvor mange m3 ved som tilslutt ble resultatet vites ikke.
Mannskapene til den store vedhogsten i Krokholmarka bodde i svære brakker som
ble satt opp i skogene. Herfra er det mange historier. Veden ble kjørt til Oslo
(Grønland torg) i rekvirerte lastebiler for videre distribusjon der.
I Vevelstad og Siggerudskogen ble det også gjort store ved-kontrakter med
Oppegård Brenselsforsyning under krigen.
Det er rart det ble skog igjen!
Kommuneskogen—skjulested for våpen og personell
Kommuneskogene lå øde til, men forholdsvis nært Oslo. Her hadde Milorg stor
aktivitet med illegale våpenlagre og mange hemmelige hytter i skogen. Etter krigen
ble det reist en bauta på Verpåsen til minne om krigen.

Kommuneskogenes sagbruk
Både i Vevelstad, Siggerud og Krokhol hadde egne vannsager fra gammel tid (ca.
1500-1600-tallet). Vevelstad vannsag ble nedlagt tidlig på 1900-tallet, men erstattet
av andre sagbruk. Krokholsaga ble revet i 1929, men erstattet av ny sag. Siggerudsaga var i drift til 1950-tallet, og ble revet i 1957.
Når kommunen kjøpte eiendommene var sagbrukene en viktig inntektskilde.
Krokholsaga
Vannsaga nedenfor husmannsplassen
Sagstua ved Krokhol ble revet i 1929.,
mens siste skur var noen år tidligere. Ved
Krokhol gård ble imidlertid ny sagbruksvirksomhet etablert i begynnelsen av
1920-årene. Nå var drivkraften en lokomobil (flisfyrt dampkjele for drift av saga)
Denne lokomobilen ble også vekselvis
brukt på Vevelstad, mens fyringsbrønnene sto permanent på sagbrukene. For å
Krokholsaga 1947. Tømmerkjører Kåre Gjevik og Bronen
frakte lokomobilen fra Krokhol til Vevelstad måtte de først kjøre med hest og
vogn til Hauketo stasjon etter Enbakkveien, for så å laste dette ”bælverket” over på
tog for videre transport til Vevelstad. I 1937 ble lokomobilen på Vevelstad erstattet
med en ensylindret parafinmotor, og i 1946 ble en 6-sylindret Dodge dieselmotor
installert på Krokhol. Krokholsaga var i drift i mange år.
Siggerudsaga
Siggerudsaga ble i år 1900 bygd om og flyttet 100 m fra selve elva. Men fortsatt var
det vannkraft som var kraftkilden. En finuli ingeniørteknikk med kraftoverføring
(reimer og wirer) 100 m opp på platået ved Bråtetjern badeplass fungerte godt fram
til siste ordinære skur i 1943. Sagbruket med kraftoverføringene ble dessverre revet
i 1957.
Vevelstadsaga
Som nevnt under beskrivelsen av
Krokholsaga brukte også Vevelstadsaga samme lokomobil som på
Krokholsaga. Vannsaga ble nedlagt
tidlig på 1900-tallet.
I 1937 ble dampteknikken erstattet
med parafinmotor, og i 1946 ble det
installert elektrisk motor. Dette sagbruket var i drift til 1963. Sagbruket
ble revet i 1984, for å gi plass til Pplass for nyopprettede Vevelstad stasjon.

Vevelstadsaga 1930
Vevelstadsaga 1930—Vevelstad gård i bakgrunnen

Etter dette hadde kommuneskogene ingen egne sagbruk. Alt tømmer blir solgt og
fraktet til andre sagbruk på Østlandet (og Sverige) med tømmerbil.

KOMMUNESKOGENE I 2012
Totalareal:
ca. 28.000 da
Prod. skogareal:
ca. 23.000 da
Hele eiendommen ligger innenfor Markagrensa.
Organisering: Kommuneskogene del av virksomhet Kultur og fritid
Ansatte:
Skogbestyrer + Oppsynsmann
Målsettinger:
Nasjonale mål (Skogbrukslova):
Denne lova har til formål å fremme ei bærekraftig forvaltning av skogressursane i landet med sikte
på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfaldet, omsyn til landskapet,
friluftslivet og kulturverdiane i skogen.
Regionale mål (Forskrift om skogbruk i Oslomarka):
Formålet med denne forskrift er å sikre at utøvelse av skogbruk i Marka bidrar til å bevare og utvikle
områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner og vannforsyning.
Mål i kommuneplanen 2011 - 2022:
Friluftsliv og vern skal være det bærende grunnlag i forvaltningen av Ski kommuneskoger.
Forvalte kommuneskogen i samsvar med vedtatt landskapsøkologisk plan.

Miljøregistreringer:
Viktige naturområder: 61 lokaliteter - 7,7 % av arealet
Rødlistede arter: 18
Viltlokaliteter: 67 viktige områder
Kulturminner: 25
Friluftsliv: Stier, løyper, sykkelstier, naturstier, rasteplasser, P-plasser
Miljøsertifisering:
Kommuneskogene er miljøsertifisert etter Norsk PEFC Skogstandard (Tidligere
Skogbrukets Miljøstandard / Levende Skog Standard—25 kravspesifikasjoner
Arbeidsoppgaver tillagt kommuneskogen:










På vegne av Ski kommune opptre som grunneier for Ski kommuneskoger
Forvalte kommuneskogene i henhold til budsjetter, planer og lovverk
Ansvarlig for intern personalforvaltning
Planlegging og gjennomføring av tilrettelegging for friluftsliv, guidede turer etc.
Yte publikumsservice innen skog, natur, vilt og friluftsliv, samt aktivt informasjonsarbeide
Koordinere og være sekretariat for viltforvaltning, fallviltforvaltning og rettighetshavere
i Ski kommune
Bidra med fagkompetanse i egen avdeling og innen arbeidsgrupper, utvalg etc. i andre avdelinger i kommunen
Koordinere fiskeforvaltningen i Ski kommune
Flere arbeidsoppgaver i tilknytning til den øvrige miljøforvaltning i kommunen

Noen glimt fra kommuneskogenes eventyrlige historie:
1919: Kommuneskogene først ute med bil i kommunen
Kommuneskogene var først ute av alle kommunale etater når det gjaldt vognpark. I 1919
ble det innkjøpt en 2-tonns Hulburt lastebil med tilhenger og i 1924 en bil av merket
Federal. Bilene ble brukt til kjøring av trelast på sagbrukene på Krokhol, Siggerud og
Vevelstad for levering på Hauketo jernbanestasjon.
Den 21. juli 1922 foretok for øvrig Kråkstad kommunestyre med sine 32 medlemmer en
tur til Siggerud og Krokhol pr. lastebil fra Ski. De inntok først frokost på Siggerud, hvoretter herrene (det var ingen kvinner i kommunestyret den gang) fortok skogbefaring til
Krokhol skog under veiledning av skogbestyrer. På tilbaketuren var det middag og kaffe
på Siggerud.
Været var storartet. Inntrykket av skogene mindre godt!
1.juli 1926 fikk Siggerud skole benytte lastebilene for å kjøre skolebarna til Norderhov
kirke på Ringerike. Turen ble årets opplevelse for barna. Det ristet og det bråkte noe
infernalsk. Bilene hadde nemlig faste dekk….
Østlandets Blad 16/1-1959:
Overskrift på helsides oppslag: ”En million kroner kontant tjente Ski kommune i siste
femårsperiode på skoger Kråkstad var lettet over å bli kvitt.”
Videre er det skrevet: ”Med 30 mann i helårsarbeid er dette blitt en storbedrift.”
”Uten at vi, borgere av Ski kommune, riktig har vært klar over det, har vi tjent dette nette
beløp siden 1954. På deling, riktignok, etter som vi i temmelig solidarisk felleskap eier
30.000 mål skogsmark. Men Rådhus med kino og nytt gamlehjem hadde tynget ganske
annerledes på skatteseddelen om man ikke i de siste års knipetak hadde hatt kommuneskogene å ty til”
Vevelstadveien mellom Langhus og Siggerud
Hovedveien mellom Langhus og Siggerud er Ski kommuneskogers verk.
Det trengtes skogsbilveier for mer effektiv transport av tømmer. Tidligere ble tømret kjørt
helt fra stubben til sagbrukene med hest og doning. Dette var ofte svært lang kjøring.
Første og andre byggetrinn på 3,6 km ble bygd i 1952-53 av entreprenørfirmaet Bratsberg
& Sæther, Oslo. Kostnad kr. 197.000,-. Tredje byggetrinn ble bygd i 1953-54. Kostnad kr.
289.000. Nå var det bilveiforbindelse Vevelstad gård—Siggerud gård. Starten på veien
kan sees på framsidebildet på dette heftet.
Veien var ikke offisielt åpen for publikum før Ski kommune overtok den som offentlig vei i
1966. Fram til da stengte kommuneskogene vegen med bom for bl.a. å hindre vedtyver og
juletretyver.
Som en kuriositet kan nevnes at låven på Vevelstad gård og lassevis med bildekk er brukt
i oppbygging av veien over de mange myrer på strekningen.
I dag er veien Fylkesvei.
For øvrig har kommuneskogene bygd utallig km med skogsveier gjennom tidene.
Østlandets Blad 10/2-1993:
Overskrift: ”Her kan Ski få golfbane.”
”Midt i skogen ved Oksrud—mellom Langhus og Siggerud—ønsker golfklubben å legge
sin golfbane på 6-700 da”.
Det ble mye rabalder og protester fra friluftslivet og overkommunale myndigheter. Kommunestyret valgte derfor å si nei til prosjektet. I stedet ble det bygd golfbane på Krokhol.

Hogstkvantum 1920-2010
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Det årlige hogstkvantum i Ski kommuneskoger står i stil med prioriteringene som er
gjort under veis i historien. Fram til 1970-åra ble det maksimert tømmeruttak, store
snauflater og sannsynligvis overavvirkning i forhold til et bærekraftig uttak. En ekstra
pådriver var de fantastisk gode tømmerpriser fra 1950-tallet og ca. 30 år framover,
samtidig som kommunen ønsket mest mulig profitt. Resultatet av disse høye hogstkvantum er store
arealer med ungskog i
Årlig hogstkvantum 1920 - 2010
dag.
Ski kommuneskoger
På slutten av 1970årene kom flerbrukstankegangen inn, der
10000
hensynet til friluftsliv og
8000
naturvern skulle veie
tungt. Dette sammen
6000
med manko på gammelskog å hogge.
4000
Hogstkvantumet ble
justert ned. Fra midten
2000
av 1990-årene ble lov0
verket skjerpet i forhold
til biologisk mangfold
og bærekraft, samtidig
som skogbruksnæringen måtte miljøsertifiseres for å få selge tømmer.
Kommuneskogenes moderne og miljøsertifiserte planverk legger opp til avvirkning på
ca. 3000 m3/år til 2020. Etter 2020 er det stor sannsynlighet at kvantumet kan øke, når
ungskogen fra 1950-70-årene blir hogstmoden. Prognosene er gode.
Årets friluftslivsområde I Oslo og Akershus 1995
Krokholmarka ble kåret til årets friluftslivsområde i Oslo og Akershus som et ledd i
markeringen av Naturvernåret 1995. Dette i konkurranse med syv andre naturperler,
bl.a. Semsvann / Skaugum i Asker.
Juryens begrunnelse:
”Krokholmarka er med sitt rike
mangfold i natur og landskap et
unikt friluftsområde for befolkningen
i Follo og Oslo Syd. Gjennom skogbruk drevet etter flerbruksprinsipper
og en skånsom, naturvennlig tilrettelegging, er naturkvalitetene tatt
vare på og framhevet på en svært
god måte. I Krokholmarka kan du
bade, padle, sykle, følge merkede
sykkelstier, skiløyper og turstier, eller bare nyte et villmarksområde innen dagsturavstand”
.

Jubilanter i kommuneskogen—med mye historie
Fra vestre skogarbeider Johs.
Berget, skogs– og sagbruksarbeider, ansatt1942-1979, bosatt på husmannplassen Berget
(i dag ”Ellos-tomta”).
Bak til venstre: Skogfullmektig /kasserer Åge Dahl. I tjeneste i årene 1956-83.
Nr. 3 fra venstre: Bjarne Nordlund—kom til Siggerud fra
Odalen som vedhogger under
krigen. Giftet seg med en
Siggerudjente og ble fastboende skogarbeider til han gikk av
med pensjon i 1978.
Nr. 4 fra venstre: Skogbestyrer
Haldor Hildre—Ansatt som
skogfullmektig i 1938, overtok som skogbestyrer etter Dahl Jensen i 1955 og fungerte som
dette fram til han gikk av med pensjon i 1981.
Til høyre: Tømmerkjører med egen hest, Kåre Gjevik. Ble fast ansatt hestekjører i 1927 og
holdt det gående til 1981—Nesten 55 års fast ansettelse med hardt kroppsarbeide. Etter Kåre
sluttet, har det ikke vært hestedrifter i kommuneskogen.
Alle personene på bildet er i dag døde, men historiene om kommuneskogenes
interessante historie lever videre.

Kommuneskogene er
klar for 100 nye år:
Kommuneskogene har gjennom de foregående 100 år, gjennom svært skiftende tider og
enorm teknologisk og sosiologisk utvikling, klart seg uforskammet godt. Kommuneskogene
i Ski har ligget i første rekke når nye teknikker og nye måter å tenke skogbruk på har blitt
utviklet gjennom de siste 100 årene. I dag har kommuneskogene et svært godt omdømme.
Målsettingen i dag er å sikre at utøvelse av skogbruk i Marka bidrar til å bevare og utvikle
områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner .
Formålet i skogloven er videre ”å fremme ei bærekraftig forvaltning av skogressursane i
landet med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske
mangfaldet, omsyn til landskapet, .friluftslivet og kulturverdiane i skogen”.
Med utgangspunkt i dagens lovverk, lokale politiske føringer og den kunnskap vi i dag har
om hvor viktig gode friluftslivsområder har for livskvalitet og folkehelse, vil kommuneskogens rolle i framtiden bli noe annerledes enn mesteparten av de 100 foregående år.
Dagens forvaltning vurderes å være bærekraftig!
Lykke til på ferden!
Skrevet av skogbestyrer Reidar Haugen mars 2012

