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Lillian Bergli, eiendomsansvarlig



• Statsforetak siden 1993

• Eies av Landbruks- og 
matdepartementet (LMD)

• 113 ansatte fordelt på 
18 kontor i hele landet

• Hovedkontor i Namsos



• Forvalter og utvikler 

57,6 mill dekar statsgrunn

o 26,2 mill dekar statsallmenning

o 31,4 mill dekar annen statsgrunn

o 80 prosent av arealet er over tregrensa

o 8 prosent av arealet er produktiv skog

20 prosent av Norge



Eiendomsansvarlige

o Sør-Øst: Astrid A. Haug

o Sør-Vest: Knut Røst

o Midtre: Karl Andreas  

Johannessen

o Nord-Vest: Lillian Bergli

o Nord-Øst: Morten Aasheim

Statskog
Region
Midt-Norge

Nord-Øst

Nord-Vest

Midtre

Sør-Vest

Sør-Øst



• Verdal, Inderøy, Steinkjer, Namsos, Osen, Åfjord

• 43 eiendommer; 405 000 daa statsskoger + 1 356 000 daa statsallmenning

• Samarbeid med 6 kommuner, 10 fjellstyrer, 16 allmenningsstyrer

• Blant annet:

- 971 avtaler hytter og naust

- 115 avtaler fjellov

- 481 avtaler annet

“Variert og mangfoldig arbeidshverdag” ☺

Distrikt Nord-Vest



Statskog har 4 regulerte hyttefelt, 

i tillegg til spredtliggende hyttefester

Totalt ca 350 hytter på statsgrunn

Fellesskapets eiendom

Fjellova §13

«Statsallmenningsgrunn kan til vanleg

ikkje avhendast»

Verdal fjellstyre / Fjelloppsynet

Inn statsallmenning



Vedtekter, formålsparagrafen:

§2 Formålet er å arbeide for opphjelp av sportsfiske og 
jaktforholdene og i det hele tatt sikte på å bevare dette 
terreng som et godt og hensiktsmessig utfartssted, 
feriested og rekreasjonssted. Medlemmene skal foregå 
som gode eksempler når det gjelder å verne om naturen, 
holde rent og ryddig omkring hyttene, ikke forurense 
verken skog, mark eller vann med avfall eller lignende.

Inns hytteeierforening



• Festekontrakt 

• Overføring av festerett /salg kontrakt@statskog.no

• Oppmåling, tinglysing mm  

• Søknad/godkjenning av tiltak ved hytta

• Nabovarsel tilbygg, utvidelse etc eiendomsansvarlig i Statskog

• Vedhogst /vedteig

Grunneiers samtykke motorferdsel – Verdal fjellstyre

PBL, Kommuneplanens arealdel (KPA), reguleringsplan, vedtekter hyttefelt gjelder også

Henvendelser fra dere /hytteeiere

mailto:kontrakt@statskog.no


Lillian Bergli
Eiendomsansvarlig

(+47) 41 55 99 98

Lbg@statskog.no

Høvdingvegen 10, Steinkjer

mailto:Lbg@statskog.no


• Skogsdrift

• Reguleringsendring vei Finnvola Midtre

• KPA Verdal kommune, innspill på suppleringsbygging 
og/eller forlenging/utvidelse

• Naust

• Reguleringsplanrevisjon Storholmen, helhetlig gjennomgang

Nils Aal    nia@statskog.no

Aktuelle tema, saker på gang i Inn sa



Statskog naust Innsvatnet

Eva Kristin Grøndal     ekg@statskog.no



statskog.no


