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Innledning
I de siste tiårene har det som vi skal se vært
en betydelig utvikling når det gjelder skifte-
grunnlaget i skog, fra et relativt strengt ut-
gangspunkt i verdien av snau skogsmark til
at man nå står relativt fritt ved alminnelige
skifter, og helt fritt ved voldgiftsmakeskifter. 

I jordskiftesaker har det blitt brukt et bredt
spekter av skiftegrunnlag: Snau skogsmark
(grunnverdi) i noen saker, verdien av grunn
og tømmer i andre, og verdien av grunn og
delvis av tømmeret i atter andre. Det har sær-
lig vist seg å være behov for å avvike fra
grunnverdi som skiftegrunnlag i de utradisjo-
nelle sakene, der skog byttes mot andre ver-
dielementer (dyrka mark, jakt osv.). 

Skiftegrunnlaget har vært diskutert en
god del blant de skoginteresserte innen jord-
skifte fra 1970-tallet og fram til i dag (Anon.
1973 s. 39 flg.; Bærug 1997; Enger 2000;
Enger 1992 s. 33 flg.; Enger & Berg 2009;
Jørgensen et al. 1995 s. 141 flg.). Det er fort-
satt forskjellige syn på hvilket utgangspunkt
som er det beste.

I denne artikkelen skal jeg undersøke den
historiske utviklingen i skiftegrunnlaget i
skog og diskusjonene rundt dette. Den senere
utviklingen er omtalt bl.a. i den nevnte littera-
turen, men den tidligere er mindre kjent og til-
gjengelig. Jeg legger derfor mest vekt på den.

Jeg drøfter ikke skiftegrunnlaget i sameier,
det temaet er bl.a. behandlet av Ravna (2009).

Problemet, begreper og terminologi
All fast eiendom er i større eller mindre grad
utviklet eller eksploatert i forhold til natur-
tilstanden. Infrastruktur på eller i tilknyt-
ning til eiendommen øker verdien, og det
samme gjør investeringer på eiendommen i
oppdyrking, planering, bygging, skogkultur
osv. På den annen side reduseres eiendom-
mens verdi ved uttak av naturressurser. Det
kan enten være en permanent reduksjon på
grunn av uttak av lagerressurser som olje,
mineraler, stein og grus, torv osv. eller en
midlertidig reduksjon ved uttak av forny-
bare ressurser som tømmer.

I de egentlige jordskiftesaker endres eien-
dommenes innhold. Hvor «stor» eiendom ei-
eren skal få etter skiftet bestemmes av skif-
tegrunnlaget. Termen brukes både om det
abstrakte begrepet (for eksempel grunnver-
dien), og om den konkrete verdien (for ek-
sempel kr 10 000). Det er en rekke forskjelli-
ge skiftegrunnlag som kan brukes i Norge,
men de vanligste er eierandel (i sameier), ak-
tuell verdi (verdien eiendommen har slik den
framstår på skiftetidspunktet) og potensiell
verdi (verdien eiendommen kan få, fortrinns-
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vis spesifisert ved en eller annen definert for-
valtningsstrategi, for eksempel den til en
«alminnelig, forstandig bruker»). Jeg er for
øvrig enig med Ravna (2009) i at ordet ’forde-
lingsgrunnlag’ ville vært et bedre valg av ter-
minologi. Se også ham om tilgrensende ter-
minologi, og om skiftegrunnlaget i sameier.

Hvis man ikke tar hensyn til potensielle
endringer i investerings- eller eksploaterings-
nivå på eiendommen ved fordelingen vil det
av og til oppstå åpenbart uheldige situasjoner.
For eksempel kan 100 dekar hogstmoden skog
ha den samme verdien som 11 000 dekar snau
skogsmark hvis boniteten er lav og det ikke er
andre utnyttingsmuligheter: La oss si at det
påregnelig kan avvirkes 10 m3 salgbart virke
til en rånetto a kr 160 hvert 120. år på en G8-
bonitet, og at det ikke investeres eller gjøres
noe annet i skogen. Verdien av snau skogs-
mark (dvs. grunnverdien) blir da verdien av
tømmeret på hogsttidspunktet multiplisert
med gjentaksfaktoren:

10 m3 x 160 kr/m3 x 1/(1,04^120 – 1) = 
kr 1600 x 0,00912 = kr 14,60

Verdien av skogen når den er hogstmoden er
kr 1600 (tømmer) + kr 14,60 (grunn) 
= kr 1614,60

Med disse forutsetningene er med andre ord
hogstmoden skog ca. 110 ganger mer verd
enn snau skogsmark.

Men bytter man slik at en eiendom endres
fra 11 000 daa snau skogsmark til 100 daa
hogstmoden skog, vil det åpenbart ofte være
uheldig for eierne og dessuten for eventuelle
panthavere. Lignende problematikk oppstår i
forhold til investeringsnivå i skogkultur og in-
frastruktur, og for andre eiendomstyper i for-
hold til oppdyrking, hevdsnivå, drenering,
kvalitet på gjerdene, hvor langt eiendommen
er tilrettelagt for utbygging osv.

I praktisk jordskifte kan dette håndteres
på tre måter. Det enkleste er å la være å byt-
te når det er stor forskjell mellom aktuell
verdi og potensiell verdi. Å la være å bytte
blir gjerne valgt når det er utbyggingsver-
dier, jf. jordskiftelovens § 31.

Den andre er å bytte etter aktuell verdi,
men begrense hvor mye eiendommens aktu-
elle tilstand endres ved å innføre formaliser-
te eller uformaliserte skranker på skiftepla-
nen. Det kan for eksempel være en grense for
endringer i areal, andel gammel skog, eller
mer generelt at man unngår for store endrin-
ger i eiendommens «karakter». Denne typen
skranker bruker jordskifterettene antagelig
i enhver sak, først og fremst i form av ikke
formaliserte skranker (Brørs & Øvstedal
1977; Enger 2000).

Den siste måten er å velge et normert skifte-
grunnlag, dvs. at man ved utarbeidelse av skif-
teplanen bruker eiendommenes potensielle ver-
di for å ekvivalere eiendommen før og etter skif-
tet. Man tar altså i så fall utgangspunkt i hvor-
dan eiendommen vil bli etter en eller annen
form for påregnelig investering i eller eksploa-
tering av eiendommen. Denne løsningen har
vært den vanlige når det gjelder bl.a. skog, torv
og visse andre naturressurser. Man går også av
og til over til denne metoden for andre elemen-
ter på eiendommen når forskjellen mellom ak-
tuell og potensiell verdi blir tilstrekkelig stor og
innlysende, for eksempel når det er stor for-
skjell i veitilstanden. Et normert skiftegrunn-
lag blir i praksis i større eller mindre grad kom-
binert med ikke formaliserte skranker på skif-
teplanen for å unngå at eiendommen i for stor
grad endrer karakter, jf. over. Differansen mel-
lom potensiell verdi og aktuell verdi må i slike
tilfeller gjøres opp i penger eller i naturalia (ut-
hogst, uttak, oppdyrking, grøfting, opprusting
av veger, gjerder osv.). Denne utligningen av in-
vesterings- og eksploateringsnivå kalles med
en felles betegnelse likvidoppgjøret. Gjelder det
skog, kalles likvidoppgjøret gjerne for stand-
skogoppgjør, fordi trærne som regel ikke inngår
i skiftegrunnlaget.

Dersom man bruker et normert skifte-
grunnlag, og ikke tar nevneverdig hensyn til
den aktuelle tilstanden, kan standskogoppgjø-
ret bli betydelig. Som eksempel gjaldt Eidsiva-
ting lagmannsretts kjennelse av 10. januar
1992 (LE-1990-587) en part som hadde en ei-
endom på snaut 300 daa, og som ved stand-
skogoppgjøret ble skyldig kr 733.198,- (Glåm-
dal jordskifterett nr. 3/1981).1

1. Det store standskogoppgjøret for denne parten var også delvis forårsaket av den norske tradisjonen med å bruke grunn-
verdi som skiftegrunnlag. Dette skiftegrunnlaget gir enda større standskogoppgjør når man skifter skog mot andre 
objekter, se for eksempel Frostating jordskifteoverretts avgjørelse av 28. oktober 2002 (JOFR-2002-2 «Sondalskogen»).
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Den tidlige historien
Tidlig på 1500-tallet ble vannsaga tatt i bruk
i Norge, tømmeret steg i verdi og avvirknin-
gen økte slik at behovet for utskiftning meld-
te seg. I de best beliggende områder startet
utskiftningen av tømmerressursene i skogen
allerede på 1600-tallet i følge Olafsen (1914
s.38). Utskiftingen av tømmerskogen økte i
omfang med et høydepunkt på 1700-tallet,
først på Sør- og Vestlandet, som for tømmer-
skogens del for det meste var utskiftet (indi-
vidualisert) på slutten av 1700-tallet. På
Østlandet ble mesteparten av skogen utskif-
tet på siste halvdel av 1700-tallet (Borgedal
1959 s. 142 flg.). Samling av teiger i innmar-
ka ble først et tema på slutten av 1700-tallet
og fikk et rettslig grunnlag gjennom jordskif-
teloven i 1821 (Borgedal 1959 s. 141). For
skogens del var det først langt senere sam-
ling av teiger fikk noe særlig omfang.

Utskiftingsbestemmelsene i Gulatingslo-
ven, Frostatingsloven og de etterfølgende
Magnus Lagabøters landslov, Kristian IVs
norske lov og Christian Vs norske lov av
1687 hadde stort sett bare prosessuelle be-
stemmelser. Framgangsmåten når det gjaldt
det vi nå kaller skifteplan var den samme i
utmarka som i innmarka (Olafsen 1914 s.
39): Man delte først sameiet i et visst antall
deler etter beliggenhet, naturforhold osv.
Vanligvis holdt det med 3–4 deler. Deretter
deltes hver skogdel i så mange deler som til-
svarte den minste aktuelle samling av skyl-
denhet. Til slutt ble disse teigene lottet ut i
henhold til de ulike eiernes andeler. Teigene
ble som regel lagt på tvers av dalen og lia.2

Noe egentlig oppfatning om skiftegrunnlag i
moderne forstand hadde man antagelig ikke.

På 1790-tallet og utover arbeidet Rente-
kammeret med en lov om utskifting, blant
annet fordi man fram til da måtte anlegge
søksmål mot uvillige medeiere, og fordi det
var få regler om den materielle framgangs-
måten ved utskiftning. Utkastet ble sendt på
høring i 1803. Utdrag fra høringsuttalelsene
og et utkast fra etter 1808 (som kanskje er
det samme som det som kongen fikk forelagt
i 1811) er gjengitt i Juvkam (1917) s. 9–34.
Utkastet kunne trekke erfaring fra en omfat-

tende utskiftingsvirksomhet i Danmark, jf.
Borgedal (1959) s. 145 flg., og gikk langt i de-
taljerte materielle bestemmelser. Verdsettin-
gen av skogen er beskrevet slik i § 13, 2. ledd
(her etter Juvkam (1917) s. 27):

Ved Skovens Taxering bør sees hen til
Jordartene, Træernes Godhed og Før-
lighed, deres Væxterlighed, Størrelsen af
Jordsmonnet, hvorpaa de staae, dets Be-
skaffenhed, om der gives Havning, Lej-
lighed til Sæter, Kulmiiler eller Tiære-
brænding, og hvilke Rettigheder, der hvile
paa Skoven, da nemlig med Hensyn til alle
disse Omstændigheter den aarlige reene
Indtægt bør anslaaes, som , efter Omkost-
ningers Fradrag, kan haves av Skoven,
naar deri ikke foretages saadan Hugst,
hvorved den forringes. Og den Kapital,
hvortil den saaledes anslagne reene Ind-
tægt svarer som rente, 4 Procent, bliver da
Skovens Verdie.

I 4. ledd gis en bestemmelse om at enhver så
vidt mulig skal få utlagt en part som tilsva-
rer det han hittil har benyttet i fellesskapet,
og deretter en bestemmelse om det vi nå kal-
ler standskogoppgjør (her etter Juvkam
(1917) s. 27):

…da der forøvrigt, naar nogen udlægges
ung væxterlig Skov i Stedet for god Tøm-
mer-Skov, maa træffes Foreening om, at
ham da i en vis Tid tilstaaes et vist Quan-
tum Tømmers aarlige Hugst paa et andet
bestemt Sted.

I femte ledd var det tatt inn en bestemmelse
om at kommisjonen bør søke å få til minne-
lighet om å samle spredte skogteiger.

Bestemmelsen i 2. ledd angir altså en ver-
divurdering basert på en langsiktig nettoav-
kastning, kapitalisert med 4 %, og synes å
angi dette som skiftegrunnlaget. Sett i sam-
menheng med § 4 om standskogoppgjør sy-
nes det som om man her ser for seg den po-
tensielle langsiktige nettoavkastningen: Et
oppgjør etter § 4 ville være unødvendig der-
som det var den aktuelle tømmersituasjonen

2. På den måten fikk hver teig sin del av alle skogtyper både når det gjaldt bonitet og forventet bestokning. Vi må 
anta at skogbildet innen sameiet var langt mer homogent enn nå både på grunn av rettighetsforholdene og på 
grunn av skogbehandlingen den gangen.
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som dannet utgangspunktet for verdsettin-
gen etter § 2. 

Kongen traff aldri noen avgjørelse om ren-
tekammerets utkast. Borgedal (1959) anty-
der på s. 151 at det ville være for risikabelt
for kongen å sende ut en forordning om ut-
skifting av jorda i en situasjon der bøndenes
trofasthet og tillit til kongens person var vik-
tig for å holde helstaten Danmark-Norge
sammen: De nedarvede teigene var (også da)
«… en del av bøndenes hellige odel som ikke
måtte røres, og tanken på utflytting var for
mange, særlig de eldre, en vederstyggelighet.»
(Borgedal 1959 s. 152).3

Vi finner igjen elementer fra rentekamme-
rets utkast i jordskifteloven av 1821, men i
en svært forenklet og til dels banalisert ver-
sjon – hele loven får plass på fire maskin-
skrevne sider. Bestemmelsene om skog ble
tatt inn i § 13, og lød slik (her etter Tveiten
(1960) s. 39):

De dele af Hjemmarken eller de udenfor
samme dyrkede Jorder, som ved Udskift-
ningen tilfalde en Lodeier, udlægges saa-
vidt mueligt samlede paa eet Sted.

Efter samme Grundsætning, og med Hensyn
til Ethvert Brugs oprindelige Skyld, udskif-
tes Udmarken og den i samme værende
Skov, hvorved der under Opgangs-Forret-
ningen nöie hensees til Jordarterne, Træer-
nes Godhed, Förlighed og Værdie, deres
Væxterlighed, Udstrækningen af Jordsmon-
ner, hvorpaa de staae, deres Beskaffenhed,
Tömmer, Ved- og Kultransporternes Lethed
eller Besværlighed, om der gives Havning,
Leilighed til Sæter, Kullemiler eller Tjære-
brænding, og hvilke Servitutter der hvile
paa Skoven, altfor at Udlodningen af en-
hvers Andeel kan blive saa nöi[a]gtig og rig-
tig som mueligt, ei blot med Hensyn til Uds-
trækning alene, men efter Bonitet og Værdie.

Bestemmelsens ordlyd er for øvrig langt mer
lik ordlyden i cirkulæret som Rentekamme-
ret sendte ut 11. juni 1803 (Rentekammeret
1803) enn den er lik det senere utkast fra
Rentekammeret. Det peker i retning av at
rentekammerets bearbeidede utkast ikke
var kjent i forbindelse med utarbeidelsen av
1821-loven. Men forslaget i rentekammerets
cirkulære hadde også bestemmelse om kapi-
talisering med 4 % av den «rene» inntekt et-
ter omkostningenes fradrag, basert på at
skogen ikke forringes ved hogsten, og denne
delen ble altså ikke tatt med.4

Rentekammerets konkrete verdsettings-
bestemmelse om kapitalisert langsiktig net-
toavkastning ble ikke tatt inn. Noen regler
om standskogoppgjør eller andre likvidopp-
gjør er heller ikke tatt inn. Loven hadde tvert
om en bestemmelse i § 7, 3. ledd om at dersom
det er heller gitt vederlag i penger eller an-
net, så skal den forandring som mellomlegget
foranlediger bestemmes ved en skylddelings-
forretning. Det kan tyde på at man snarere
tvert om anså ethvert slikt vederlag som be-
taling for «jord» og ikke som et likvidoppgjør.
I følge Juvkam (1917) s. 38 ble skogutskift-
ningene utført på samme måte som tidligere.

1859-loven
1821-loven fungerte dårlig. I 1854 ble det
nedsatt en kommisjon for å se på hva man
kunne gjøre for å fremme utskiftningen. Inn-
stillingen ble gitt i 1856 (Vogt 1856). I likhet
med 1821-loven, inneholdt lovutkastet i inn-
stillingen få materielle regler. I forbindelse
med merknadene til lovforslagets § 14 be-
merker kommisjonen at den var «i adskillig
tvivl om i hvilken Detail det bør foreskrives,
hvorledes Udskiftningsmændene bør frem-
gaae» (Vogt 1856 s. 92), men kom fram til at
man i motsetning til de svenske og finske for-
ordninger overlot til regjeringen å utarbeide

3. På denne tiden var gårdbrukerne fortsatt i stor grad leilendinger, slik at det neppe er «odel» i odelsrettslig for-
stand på bøndenes hånd Borgedal her sikter til. Det er kanskje heller – eller i tillegg – den tilknytningen gård-
brukerne får til teigene de disponerer etter å ha brukt de samme teigene i lang tid, enten teigene var eid eller 
ikke, og enten gårdbrukeren hadde odel eller ikke.

4. Ordlyden i § 13 i Rentekammerets cirkulære var (hele paragrafen): «Ved Skovs Taxation skal tages hensyn til 
Jordarterne, Træernes Godhed, Førlighed og Verdi, deres Væcterlighed, Størrelsen af Jordsmonet hvorpaa de 
staae, dets Beskaffenhed, Transportens Lethed eller Besværlighed af Tømmer, Veed og Kul, om der gives Hav-
ning, Leilighed til Kulmiler eller Tiærebrændning, hva Servituter der hvile paa Skoven, og hvor høit, med hen-
syn til alle disse Omstændigheder, Skovens aarlige rene Indtægt, efter alle Omkostningers Fradrag, kan 
ansættes, forudsat at Skoven ikke ved Hugsten forringes, hvorefter denne rene Indtægt beregnes til 4 Procent af 
Skovens Verdi.» (Rentekammeret 1803 s. 5)
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regler til «... det mere [sic.] Fagmesige ved
Udskiftningsmændenes Virksomhed.» (s. 93).
Det var også uenighet om i hvilken grad re-
glene burde gjøres bindende eller om de bare
skulle være veiledende, idet noen mente ut-
skiftningsformennene bare skulle henvises
til loven og sin samvittighet. Loven ble virk-
som fra 1859. I § 18 ble det i bokstav d) tatt
inn bestemmelser om at den som mottar be-
dre dyrket jord kan velge å yte vederlag for
oppdyrkingen enten i penger eller jord, og i e)
en bestemmelse om å kunne pålegge gjer-
ding. Men det ble ikke tatt inn noen nærme-
re bestemmelse om hvordan standsskogen
skulle håndteres. Bestemmelsene var i tråd
med utvalgets forslag.

I reglene som ble utarbeidet av Departe-
mentet for det Indre i forbindelse med loven
er det for første gang slått fast at standssko-
gen ikke skal regnes med i skiftegrunnlaget:
«Udmarken graderes efter dens naturlige Be-
skaffenhed og Vægsterlighed uden Hensyn til
den derpaa forekommende Standskov.»
(Anon. 1859 s. 6). Jeg har ikke klart å finne
ut om man med «standskov» siktet til all stå-
ende skog slik vi i dag forstår uttrykket, men
det er nærliggende å tro at det var meningen.

I tilleggslov av 9. mai 1863 tok man inn be-
stemmelser om at utjevningen i forbindelse
med standsskogbytte kunne skje på den må-
ten utskiftingsmennene bestemte, når for-
skjellen ikke var av vesentlig betydning.
Vederlag i penger kunne allikevel bare påbys
under bestemte vilkår (Grendahl & Solberg
1959 s. 197). Reglene berører ikke skifte-
grunnlaget direkte, men førte til kritikk dels
fordi de forhindret skifte der forskjellen i
standsskog var av vesentlig betydning for
vedkommende loddeier og dels fordi oppgjør i
penger ble unødig vanskeliggjort, jf. Roll et
al. (1877) s. 63–64.

1882-loven
Allerede i 1875 ble det satt ned en kommi-
sjon for utskiftingsvesenet. Kommisjonen
avga innstilling i 1877 med en nokså sterkt
omarbeidet lov (Roll et al. 1877). Framgangs-
måten ved bonitering ble foreslått overlatt til
forskrifter (§ 22, 2. ledd). Begrensningen på å
skifte når standsskogen var av vesentlig be-
tydning for loddeieren ble foreslått tatt bort

(jf. over), og det ble foreslått følgende poetis-
ke begrensning for å velge uthogst (§ 44),
2. punktum: «Ved Skov bør dog Afvirkning
ikke lettelig vælges, uden naar den afgivne
Skov er betydelig værdifuldere end den mod-
tagne eller når den er udvogsen.» I proposi-
sjonen ble beskrivelsene av unntakene fore-
slått sløyfet bl.a. for å ytterligere styrke pen-
geoppgjør som det primære valget (Oth. Prp.
No. 7 1880). Bestemmelsen ble imidlertid
gjort om under behandlingen i Stortinget,
slik at den kom til å lyde slik:

§ 45. Avgiver Lodeier mer Standskog eller
mer Bærndetorv, end han erholder igjen,
hvilket dog ikke kan paabydes, hvis For-
skjellen er af væsentlig Betydning for no-
gen Lodeier eller hans Brug, Sker Udjev-
ning paa den Maade, Udskiftningsretten
Bestemmer; herved iagttages dog, at ung-
skog i Regelen bør erstattes med Penge,
hvorimod Afvirkning vælges, naar Skogens
tilvoxne Tilstand eller andre særegne For-
hold gjør dette naturligst. 

Bestemmelsen sto uforandret til ny lov i
1951, til tross for til dels skarp kritikk, jf.
bl.a. (Ot.prp. nr. 9. (1905–1906) s. 14).

I 1899 ble det nedsatt en komité for å vur-
dere regler for oppmålings- og kartleggings-
arbeidet i jordskifterettene. Komiteen avga
innstilling i 1900 (Anon. 1900). Komiteen
foreslo følgende bestemmelse om utmarkens
gradering (s. 35): «... Herunder bestemmes,
hvorvidt standskogen skal medtages ved bo-
niteringen eller ikke samt i første fald indtil
hvilke dimensioner.» Komiteen var klar over
at § 45 i jordskifteloven i så fall måtte foran-
dres.

I 1899 ble det også nedsatt en komité for å
revidere jordskiftelovgivningen (Johnson et
al. 1901). Komiteen kom enstemmig til at det
var nødvendig med en større revisjon av lo-
ven for å gjennomføre de foreslåtte endringe-
ne. Komiteenes arbeid ble av ulike grunner
aldri direkte behandlet videre, selv om ele-
menter til slutt inngikk i lovendringene i
1917 (Grendahl & Solberg 1959 s. 229). Når
det gjelder skiftegrunnlaget kan man imid-
lertid merke seg at komiteen er kategorisk –
og direkte i motstrid med komiteen som ar-
beidet med de tekniske spørsmålene (s. 75):
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«Brændtorv eller standskog bør selvfølgelig
hverken direkte eller indirekte byttes i jord».

Komiteens arbeid ble fulgt opp (men at de
hadde utarbeidet et lovforslag ble kritisert)
av regjeringen i 1906 (Ot.prp. nr. 9.
(1905–1906)). Problemet med standsskog-
oppgjør i form av uthogst tas opp i denne. Re-
gjeringen er her ikke fjern fra tanken om å la
standsskogen inngå i skiftegrunnlaget (s.
14–15), men argumenterer i hovedsak mot
dette ut fra likviditetsmessige hensyn: 

Ved at foreskrive, at vederlaget for stand-
skog skal ydes i jord, vil man vistnok som
regel kunne opnaa, at skogen spares, men
en saadan ordning vil lettelig virke ubillig
for den, som maa afgive hugbar skog mod
et vederlag i maaske mindre veldyrket
jord. Er han da ikke i besiddelse af kapital,
vil en udskiftning for ham kunne virke rent
ruinerende. Det er også i og for sig mindre
heldigt, at fast eiendom skiftes mod løsøre,
hvortil standskog maa henregnes. Hensy-
net til panthavere og andre rettighedshave-
re i den faste eiendom gjør ogsaa en saa-
dan regel utilraadelig.

Regjeringen falt ned på utelukkende å tillate
standsskogoppgjør i penger. Proposisjonen
ble ikke behandlet, men den samme løsnin-
gen ble beholdt i framleggene i 1908 (Ot.prp.
nr. 24. (1908)) og 1910 (Ot.prp. nr. 15 (1910)),
mens det i forslagene i 1915 (Ot.prp. nr. 1
(1915)) og 1916 (Ot.prp. nr. 1 (1916)) igjen
åpnes for å bruke uthogst.

Landbrukskomiteen behandlet i 1912 pro-
posisjonen fra 1910, og bemerket da følgende
om skiftegrunnlaget (her sitert etter (Ot.prp.
nr. 1 (1915) s. 61)): «Komiteen skal først be-
merke, at ganske ung skog, som ikke har no-
gen nævneværdig hugstværdi paa den tid, ut-
skiftningen foregaar, maa kunne medtages i
grundens bonitering, hvorfor en tilføielse he-
rom er gjort.» Komiteens tilføyelse ble tatt
inn i proposisjonene i 1915 (Ot.prp. nr. 1
(1915) s. 64, jf. s. 177) og 1916 (Ot.prp. nr. 1
(1916) s. 10). 

Forslaget til reglement fra 1916 tar også
utgangspunkt i at ungskog kan tas med i
skiftegrunnlaget: (Thunes et al. 1916 s. 8)
«Er det i henhold til § 22 (jfr. § 45) bestemt, at
ungskog skal medtages i grundens bonite-
ring, kan der for snau skogsmark eller skogs-
mark med mindre saadan bestand beregnes
vederlag i penger.»

Det var tidlig på 1900-tallet åpenbart en
oppfatning i fagmiljøet om at standskog kun-
ne tas med i skiftegrunnlaget (graden), i alle
fall i betydelig utstrekning. I sin kommentar
til jordskifteloven skriver Gausland (1947) på
s. 127, i tilknytning til § 22 «At herligheter kan
tas med ved grunnens bonitering, ble tidligere
fortolket slik at standskog kunne tas med i
graden. Dette lærtes i forfatterens studietid, og
det er forutsatt i landbrukskomiteens innstil-
ling 1912. Først i Innst. VIII 1917 ble denne
vranglære brakt ut av verden. Standskog er
ikke herlighet i den forstand. Jfr. § 45.»

Ved behandlingen i Stortinget i 1917 snudde
altså den nye landbrukskomiteen, og beholder
bestemmelsen i § 45 uforandret.5 I reglementet
fra 1928 er denne forståelsen tatt inn (Land-
bruksdepartementet 1928 s. 14): «Standskog
og brenntorv (brenntorvmasse) som er av nogen
betydning, antas efter utskiftningslovens § 45 å
måtte verdsettes særskilt (ikke medtages ved
ansettelsen av grunnens verdi).»

Etter dette er det klart at standsskogen
formelt sett ikke kan inngå i skiftegrunnla-
get. I rundskriv 24. november 1920 fant
Landbruksdepartementet det dessuten nød-
vendig å presisere at «Når der til dels har
vært antatt, at standskogen kun omfatter
hvad der efter skogvedtektene er hugbart, så
beror dette efter departementets mening på en
misforståelse. Det framgår av ordlyden av
§ 45 at ‘standskog’ også omfatter ungskogen.»
(Juvkam 1921 s. 152) 

Men spørsmålet ble ikke endelig løst av
den grunn. Som Nyheim (1945) observerer
på s. 63–64: «Sjøl om en etter utskiftingslo-
vens reglement skal skifte etter jordboniteten
og behandle treforrådet nærmest som et ‘løsø-
re’, må en være klar over at treforrådet til en

5. Landbrukskomiteen begrunner det slik (Indst. O. VIII (1917) s. 7–8) «Følgen vil nemlig da bli, at den, som blir 
tildelt saadan grund, derved selvfølgelig vil faa saa meget mindre grund saaledes at han kommer til at miste en 
del jord. Blir saa skogen hugget, staar brukeren der uten baade skogen og jorden. Regelen bør saavel her som hvor 
uopdyrket jord skiftes mot opdyrket jord være, at mellomlaget i almindelighet utredes ikke med grund men med 
andet, saasom med penger. Men det skal indrømmes at det ikke gaar an at opstille et ubetinget paabud herom, da 
forholdene kan stille sig slike, at en utjevning med grund er nødvendig».
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viss grad, er et produksjonsmiddel like meget
som produkt og at det hører gårdens produk-
sjonsapparat til, på samme måte som jorda,
og ikke bare den tilfeldige eier under utskif-
tingstiden.»

I reglementet til jordskifteloven av 1950
(Landbruksdepartementet 1951) går det
fortsatt klart fram i punkt 22 s. 11 at stand-
skogen skal vurderes særskilt fra grunnen,
og det samme gjelder i merknadene til 1950-
lovens § 40 i kommentarutgaven (Chris-
tensen 1952), der det også i henvises til at
odelstingsproposisjonen uttrykkelig framhe-
ver at selv om det foreligger vesentlige hind-
ringer for å bruke annet enn jord som veder-
lag for standskog, kan likevel ikke jord nyt-
tes i en slik utstrekning at det i vesentlig
grad forrykker vedkommende eiendommers
innbyrdes verdiforhold med hensyn til fram-
tidig skogverdi. Formuleringene er de sam-
me i andreutgaven av lovkommentaren
(Christensen 1962).

Noe mer problematisering av skiftegrunn-
laget finnes heller ikke i kompendiene til
Juvkam fra slutten av 1940-tallet, dette til
tross for at Myrbeck i 1939 (Myrbeck 1939
s. 40–41) hadde drøftet og kritisert det nor-
ske skiftegrunnlaget når han vurderte Gren-
dahls artikkel «Om bonitering av utmark og
skogtaksasjon med utjevning» (Grendahl
1930) i sin sakkyndige vurdering av søkerne
til professoratet i utskiftning. Juvkam peker
imidlertid på noen inkonsekvenser på til-
grensende områder, bl.a. i adgangen til å an-
vende jord som dyrkingsvederlag og at regle-
mentet i § 19 i visse tilfeller gir anvisning på
bonitering etter verdi i handel og vandel
(Juvkam 1945 s. 49). I den nærmere behand-
lingen av boniteringen er heller ikke skifte-
grunnlaget i skog diskutert, derimot går han
relativt grundig inn på prinsipielle spørsmål
når det gjelder avløsning av hogstretter
(Juvkam u.å. s. 63 flg). Tidlig på 1960-tallet
fastholder kompendiene ved NLH at skifte-
grunnlaget i skog prinsipielt skal være

grunnen, uten hensyn til standskogen
(Moen 1962).

Look to Sweden
Derimot drøfter Hårberg (1954) skiftegrunn-
laget i sitt kompendium for NTH-studenter,
særlig med bakgrunn i det svenske systemet
på den tiden, idet han observerer at (s. 261)
«Deres graderingssystem er – så vidt en vet –
det systematisk best oppbygde.» På s. 282 flg.
beskriver Hårberg i detalj det svenske syste-
met for gradering av skog, som bygger på en
kapitalisering av rotverdien av den årlige
produksjon redusert med allmenne omkost-
ninger. På denne siden skriver han «Det hele
bør imidlertid ved hensiktsmessig skjøtsel
kunne gi en stadig avkastning i kubikkmeter.
Og det er åpenbart at det fra jordskiftesyns-
punkt er denne og ikke bare selve marka som
skal utgjøre sammenligningsobjektet.» Li-
kvidoppgjøret med et slikt utgangspunkt be-
skrives på s. 285: Parten kreditteres dersom
den aktuelle skogtilstanden har høyere verdi
enn normalskogtilstanden, og debiteres i
motsatt fall. Tilsvarende vurdering gjøres på
mottatt areal, og likvidoppgjøret blir diffe-
ransen mellom mottatt og avgitt. På s. 291
skriver Hårberg om verdsettingen i Norge:
«Også skogen verdsettes på tilsvarende måte,
dvs. marka + den skog som måler mindre enn
10 cm i diameter i brysthøyde. Skog av større
dimensjoner blir valig [sic] behandlet for seg.
[...] Også småskogen kan behandles for seg.
Den må i så fall verdiberegnes etter ventever-
diprinsippet.» Det kan altså se ut som om
man også tidlig på 1950-tallet delvis tok
trærne inn i skiftegrunnlaget, i alle fall i en-
kelte tilfeller ved praktisk jordskifte, selv om
det ikke var i tråd med reglement og lovkom-
mentar. Men det gjaldt bare faktisk skog,
man trakk ikke en «normalbestokning» inn i
skiftegrunnlaget, slik man gjorde i Sverige.6

I 1969 ble det etter initiativ fra skogeieror-
ganisasjonene nedsatt et utvalg som skulle se
nærmere på frivillig jordskifte i skog. Utval-

6. Det er også interessant å se at regneeksempelene som Hårberg (1954) på s. 384 flg. gjengir fra den første versjo-
nen av «Det grønne heftet» (Poulsen et al. 1950): Verdispennet mellom bonitetene var mye lavere enn det vi 
gjerne regner med i dag. Målt pr daa, og med 3 % rentefot finner vi at bonitet 1, med produksjon 0,92 m3 pr år, 
ble gitt en verdi før fradrag av kultur- og forvaltningskostnader på kr 165. Bonitet 3, med produksjon 0,43 m3 pr 
år, ble gitt en tilsvarende verdi på kr 56. (Ved 4 % rentefot var verdiene hhv 85 og 26). Eller sagt på en annen 
måte: Grunnverdien var den gangen langt mer proporsjonal med den langsiktige avkastningen fra figuren enn 
det vi vanligvis regner med i dag.
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get så bl.a. på ulike skiftegrunnlag, noen som
ikke ble gjort i et noe lignende arbeid noen år
tidligere (Svendsrud & Øvstedal 1964). Ut-
valget synes å holde fast ved forestillingen
om grunnverdi som et slags prinsipielt sett
«riktig» skiftegrunnlag, men konkluderer
med at «dette prinsippet i enkelte tilfelle kan
virke stivt og mye bundet av langsiktige be-
traktninger» (Anon. 1973 s. 12), særlig ved
frivillige skifter. Utvalget hadde sett det som
en «stor fordel» om det var mulig å nytte også
andre skiftegrunnlag, der så vel skogens to-
talverdi som grunnens verdi kunne legges til
grunn for skifteplanen (s. 33), men da slik at

det fastlegges skranker for avvik i grunnver-
dien. Skranken foreslås satt til 10–15 % (ut-
valget viser til at boniteringen også er usik-
ker) og selv større avvik der skiftet omfatter
små arealer. Det presiseres at formålet med
forslaget ikke er å endre skiftegrunnlaget i
skog, bare å myke opp betingelsene noe.

Utvalget presenterer også metodene som
ble brukt i Sverige, og nevner at svensk lov
foreskriver at «normalskogverdien» skal
nyttes som bytteekvivalent. Normalskogver-
dien beskrives som «gjennomsnittlig vente-
verdi i en omløpstid» (s. 43), og illustreres
slik (s. 45):

Undertegnede får imidlertid en følelse av at
utvalget ikke fullt ut har grepet hva normal-
skogverdibegrepet innebærer, for når utval-
get beregner virkingen av ulike beregnings-

metoder, er ikke normalskogmetoden inklu-
dert. Derimot beregner man effekten av sju
andre alternativer til grunnverdi, alle knyt-
tet til den aktuelle verdien av bestandet.7

Figur 1 Skjematisk skisse av av normalskogverdien. Fra Anon. (1973) s. 45.

7. Tre av de sju metodene er beregnet ut fra det utvalget kaller «balanserte metoder» (balansekvantum eller -inn-
tekt), de fire andre metodene er basert på ulike tabellverk eller regnemetoder der avvirkningen skjer ved hogst-
modenhet av det enkelte bestandet, og kalles av utvalget «ubalanserte metoder» (Anon. 1973 s. 49), jf. også de 
mer detaljerte forklaringene i vedlegget (Lid 1973). Utvalget kan imidlertid nærmest se ut til å tro at man i Sve-
rige på den tiden benyttet venteverdien av bestandet som skiftegrunnlag, i alle fall kan bemerkningen på s. 49 
om at «Metode 3 blir brukt av Lantmäteriet i Sverige, se pkt. 6.2» tolkes dit hen: Metode 3 er beskrevet som «Ven-
teverdi i hogstklasse I–III Realisasjonsverdi + grunnverdi + «mervärde» i hogstklasse IV–V»
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Normalskogmetoden virker for øvrig å ikke
være godt kjent i Norge på den tiden, for ek-
sempel er den ikke nevnt i artikkelen til
Brørs & Øvstedal (1977).

Konsekvensen av valg av skiftegrunnlag
illustrerte utvalget i en tabell, der hoved-
trekkene er gjengitt i tabell 1 her. Tabellen
viser at dersom grunneieren avgir 100 dekar
med produksjonsevne 0,2, vil vedkommende
få igjen 12 daa med produksjonsevne 0,8 i
Sverige (normalskogverdi), mens vedkom-
mende vil få igjen 5 daa i Norge (grunnver-
di).

Tabell 1 Illustrasjon av relative ombyttings-
verdier ved hhv. normalskogverdi og grunn-
verdi som skiftegrunnlag. Etter Anon. (1973)
s. 44.

Utvalgets rapport ble behandlet av et ar-
beidsutvalg i Norges skogeierforbund. Ar-
beidsutvalget understreker i sin rapport at
det nå var behov for praktiske retningslinjer,
ikke fortsatt utredningsarbeid. Om skifte-
grunnlaget skriver utvalget at det er meget
ønskelig å få gjennomført enkelte endringer i
jordskifteloven, og at forslaget om å tolerere
en variasjon i grunnverdien på 10–15 % ville
lette forholdene betraktelig når det gjelder
at standskogen nærmest betraktes som «løs-
øre» i jordskiftesammenheng, men fortsetter
(Norges skogeierforbund 1974 s. 2) «Det beste
ville være å la bruksverdien, d.v.s. grunnver-
dien + venteverdien av produksjonsskogen +
slakteverdien av hogstmoden skog, være lik
for bytteobjektene. For å hindre at små area-
ler med hogstmoden skog vil ekvivalere med
urimelig store arealer, ungskog og snaumark,
må det likevel fastsettes grenser for hvor store
verdidifferanser som kan gjøres opp med
tømmer eller kontanter.»

1979-loven
Det konkrete resultatet av utvalgets arbeid
var at det ble foreslått å gi betydelig utvidet

adgang til å trekke inn standskogen i skifte-
grunnlaget i jordskifteloven av 1979. I utred-
ningen (NOU 1976: 50) er utvalgets arbeid
med skiftegrunnlaget utførlig gjengitt på s.
48–50. Lovforslaget på s. 99–100 åpner for at
standskogen kan trekkes inn dersom det er
mer tjenelig. Den viktigste begrunnelsen var
at NOU-utvalget mente trærne ikke uten vi-
dere kunne sidestilles med penger eller til-
svarende likvider, bl.a. siden trærne både er
en produksjonsfaktor og et produkt. Utval-
get mente Jordskifteretten måtte vurdere
virkningene av den ene eller den andre fram-
gangsmåten i hvert enkelt tilfelle og velge
den som gir det mest tjenlige skifte for parte-
ne. Det framtidige verdiforholdet kan imid-
lertid ikke bli endret på avgjørende måte.
Verdien en her tenkte på, var den samla
bruksverdien (s. 99).

Forslaget fikk tilslutning fra alle hørings-
instanser på skogbrukshold, men møtte be-
tydelig skepsis fra jordskiftetjenestemenne-
ne, som stort sett framhevet at adgangen
måtte framstå som et unntak (Ot.prp. nr. 56
(1978–1979)). Departementet falt da også
ned på den løsningen, og flyttet bestemmel-
sen fra § 28 (i kapitlet om skiftegrunnlag) til
§ 30 (i kapitlet om skifteplan), som må sies å
være en ulogisk plassering: I realiteten drei-
er det seg om skiftegrunnlaget. Departemen-
tet uttalte likevel at (s. 13) «Ved at standsko-
gen i visse høve kan dragast inn i skifte-
grunnlaget, tar ein omsyn til eit gammalt øn-
ske frå skogbrukshald». Departementet
nevnte 10–15 % – avviket i grunnverdi som
en grense, men konkluderte med at man ikke
ønsket så faste skranker. I kommentaren til
bestemmelsen gjentok departementet mye
av argumentasjonen fra utredningen, bl.a. at
retten måtte vurdere de ulike framgangsmå-
tene i det enkelte tilfellet og velge den som ga
det mest tjenelige skiftet for partene. Det
framtidige verdiforholdet ble også av depar-
tementet knyttet til den langsiktige avkast-
ningsevnen.

I rettledningene for utføring av jordskifte-
saker ble det pekt på balansekvantumet som
et uttrykk for det framtidige verdiforholdet,
mens avvik i grunnverdi ble ikke nevnt. Det
gjelder både 1980-utgaven (Landbruksde-
partementet 1980) og utgaven fra 1991
(Landbruksdepartementet 1991).

Produksjonsevne m3 pr daa

Skiftegrunnlag 0,8 0,4 0,2

Normalskogverdi 100 % 36 % 12 %

Grunnverdi 100 % 26 % 5 %

07-Baerug.fm  Page 213  Wednesday, September 1, 2010  2:42 PM



Bedømt (refereed) artikkel Sølve Bærug

214 KART OG PLAN 3–2010

Rettstilstanden kunne etter dette synes
noe uklar, men i praksis var det fortsatt ikke
særlig vanlig å trekke standskogen inn i skif-
tegrunnlaget (Enger 1992 s. 42). I kompendi-
ene som Johan Enger har redigert, og som
fortsatt delvis brukes ved udannelsen på
UMB (Enger 1986; Enger 1992), gjentas argu-
mentasjonen for lovgrunnlaget på den tiden.

Utvalget som så på jordskifteverkets ar-
beidsrutiner (Jørgensen et al. 1995) gjentok
også argumentasjonen for lovgrunnlaget, og
gikk inn for å opprettholde hovedregelen
med skifte etter grunnverdi, men skisserte
en åpning for å velge skifte etter totalverdi
basert på en balansert eller ubalansert meto-
de, men det ser ut til at gruppen forutsatte at
grunnverdiene før og etter skiftet i så fall
ikke burde avvike mer enn 10–15 %. Grup-
pen etterlyste også en uttrykkelig hjemmel
til å kunne bruke en totalverdi basert på en
balansert metode som skiftegrunnlag.

Bærug (1997) foreslo å innføre det som ble
kalt «gjennomsnittlig bruksverdi» som skif-
tegrunnlag istedenfor grunnverdi. Begrepet
dukket opp igjen i Christie et al. (1998), der
det ble betegnet den kapitaliserte verdien av
«justert produksjonsevne». Siden begrepet er
identisk med det svenske «normalskogverdi-
en» (som undertegnede ikke var kjent med
på det tidspunktet), bør nok denne termen
brukes framfor «gjennomsnittlig bruksverdi»
eller kapitalisert verdi av «justert produk-
sjonsevne».

På bakgrunn av forslagene i Jørgensen et
al. (1995) ble reglene om å kunne trekke
standskogen inn i skiftegrunnlaget flyttet (til-
bake) til § 28, og det ble gitt en uttrykkelig
hjemmel til å skifte på grunnlag av «samla
bruksverdi». «Samla bruksverdi» er departe-
mentets forsøk på å finne en betegnelse på
den verdien som framkommer ved bruk av ba-
lanserte metoder (balansekvantum eller ba-
lanseinntekt), jf. proposisjonen s. 115 som
igjen indirekte viser til Jørgensen et al. (1995)
s. 146, 2. avsnitt: Den hjemler bruk av slike
metoder som skiftegrunnlag såfremt de andre
betingelsene er oppfylt. (Bestemmelsen har i
ettertid blitt tolket i helt andre retninger, ba-
sert på en mer intuitiv forståelse av ordly-
den.) I proposisjonen ble 10 % avvik i grunn-
verdien nevnt som en grense for endring i
framtidig verdiforhold, og departementet un-

derstreket at kontrollberegninger om dette
skal gjennomføres i hver enkelt sak. Dette
innebar i realiteten en betydelig skjerpning i
retning grunnverdi som skiftegrunnlag. 

Den foreløpige siste lovendringen som gjel-
der skiftegrunnlaget i skog kom i 2002
(Ot.prp. nr. 76 (2000–2001)). Bakgrunnen var
kritikk av grunnverdiskranken i Christie et
al. (1998), en kritikk som ble utdypet ved et
senere møte med enkelte av utvalgets med-
lemmer, og dessuten kritikk «frå forskarhald»
mot grunnverdi som skiftegrunnlag. Lovend-
ringen førte til at man helt tok vekk grunn-
verdiskranken under forutsetning av at ikke
noen «kan påførast tap eller det ligg føre sær-
lege grunnar.» Dessuten overlot man fullsten-
dig til partene å avtale skiftegrunnlaget ved
voldgiftsmakeskifte etter § 85, 2. ledd, som
kun er et alternativ til ekspropriasjon eller re-
gulering av eierrettighetene.

En empirisk undersøkelse i 2000 viste at
jordskifteretten ved grunnverdiberegning
ofte ser bort fra kulturkostnader (Enger
2000). Denne praksisen begrunnes til dels
med en (etter min mening feilaktig) oppfat-
ning om at skogkulturkostnader ikke har
noe å si for grunnverdiskalaen, bare for nivå-
et av denne, jf. Enger (1986) s. 104 «En rasjo-
nelt innstilt skogeier vil på hver enkelt boni-
tet investere forholdsmessig like mye av
grunnverdien i skogkultur». I tillegg brukes
ulike skranker på skifteplanen, og med disse
tilpasningene fungerer grunnverdi som skif-
tegrunnlag tilfredsstillende i de fleste tilfel-
ler, med unntak av når skog byttes mot an-
dre objekter. Krok (2005) fant at jordskifte-
dommerne sier de må gå bort fra grunnverdi
som skiftegrunnlag når de skifter skog mot
andre objekter. De bytter da i praksis etter
skogens totale verdi.

Den siste behandlingen av skiftegrunnla-
get i skog finnes i Enger & Berg (2009), som
på s. 467–475 refererer og diskuterer de siste
års hendelser og meningsutvekslinger. For-
fatterne konkluderer med at hele temaet bør
gjennomgås ved lovrevisjon, og at hvis man
ønsker å anvende andre normerte skifte-
grunnlag enn grunnverdi, så bør det tas opp
på bredt grunnlag der en også ser på konse-
kvensene for standskogoppgjøret. Underteg-
nede tiltrer det synspunktet, og denne artik-
kelen er i noen grad et resultat av det ønsket.
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Oppsummering
I Norge har man i alle fall i 150 år skiftet
med grunnverdi som utgangspunkt. Til tider
har det vært mer eller mindre åpning i teori
eller praksis for også å trekke inn noe stand-
skog i skiftegrunnlaget, da særlig yngre
standskog. Fra tid til annen har ulike fagper-
soner ytret synspunkter om at standskogen
bør trekkes inn. Særlig fra skogbrukerhold
har presset vært til dels betydelig for å kun-
ne trekke standskogen ytterligere inn i skif-
tegrunnlaget, noe som det etter litt til og fra
siden utredningen i forkant av 1979-loven
ble gitt tilnærmet full åpning for i 2002.

Det har imidlertid ikke før nylig vært dis-
kutert å anvende et annet normert skifte-
grunnlag enn grunnverdi: Man har hele ti-
den snakket om den standskogen som fak-
tisk finnes på figuren. Det er imidlertid et
par eksempler på at man til tider har vært
klar over at man i Sverige benytter et annet
normert skiftegrunnlag: normalskogverdien.
Dette grunnlaget har imidlertid aldri blitt
formelt vurdert som skiftegrunnlag i Norge
siden rentekammeret sendte sitt forslag på
høring i 1803. 

Hvorfor har man så fra jordskiftehold
holdt så sterkt på grunnverdi som skifte-
grunnlag? Det er nok flere årsaker til det. I
forhold til andre normerte skiftegrunnlag, så
er kanskje den mest nærliggende forklarin-
gen at man har en ubevisst forestilling om at
det er nærmest ulogisk å skifte på grunnlag
av «noe som ikke er der»: Man har kanskje et
behov for tilsynelatende enkle, nærmest
håndgripelige begreper. Snau skogsmark er i
så måte tilsynelatende enkelt: Hvis man ten-
ker trærne vekk, står man igjen med snau
skogsmark. En annen kan være rent praktis-
ke årsaker: Likvidoppgjøret blir enklere der-
som alle trær regnes som «løsøre», både reg-
neteknisk og konseptuelt. For 150 år siden
var det også mer nærliggende å trekke en in-
tuitiv parallell til torv, og dessuten var skog-
bildet og rammene rundt utnytting av sko-
gen annerledes den gangen. 

Løsningen kan kanskje også virke mer in-
tuitivt riktig dersom man ikke tenker over at
skog er en fornybar ressurs. På den annen
side har man aldri tenkt tanken på å bruke
et lignende «grunnverdi»-utgangspunkt for
andre fornybare ressurser som for eksempel

vilt, fisk eller «mose» (dvs. lav). Og man har
aldri tenkt «grunnverdi» ved avløsning av en
hogstrett i skog. Kanskje har en fasinasjon
over Faustmanns formel noe med dette å gjø-
re – kan vi kanskje snakke om «Faustmanns
forbannelse»?

Uansett hva årsaken er, så er det etter
min mening behov for å se på skiftegrunnla-
get i skog i forbindelse med den pågående
lovrevisjonen, der det i høringsutkastet uten
nærmere drøfting er foreslått en videreføring
av dagens utilfredsstillende bestemmelser.
Jeg heller mot at skiftegrunnlaget bør være
den aktuelle (total)verdien – kombinert med
skranker knyttet til at eiendommen ikke ve-
sentlig skal endre karakter eller framtidig
verdiforhold, og en tapsfraværsgaranti for
tredjeparter. Men skal man fortsatt ha et
normert skiftegrunnlag, så er det på tide å ta
fram forslaget til Rentekammeret fra 1803:
«… Skovens aarlige rene Indtægt, efter alle
Omkostningers Fradrag, kan ansættes,
forudsat at Skoven ikke ved Hugsten forrin-
ges, hvorefter denne rene Indtægt beregnes til
4 Procent af Skovens Verdi.»
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