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Svar på melding om foryngelseshogst i Marka - Mantjernsvegen - gnr 48 bnr 1 i
Nittedal
Saksopplysninger og områdebeskrivelse
Det er meldt om hogst i bestand 334472, 335469 og 334467 på gnr 48 bnr 1 i Nittedal
kommune. Grunneier er Carl Otto Løvenskiold. Hogsten administreres av Løvenskiold skog.
Den planlagte hogsten er befart 20/11 og ligger sørøst for Lille Daltjuven i Nordmarka.
Hogsten er meldt inn som flatehogst i bestand 334467 og 334472, og gjennomhogst i
bestand 335469.
Bestandsnr.
334467
334472
335469

Bonitet
G11
G17
G14

Alder
90
91
68

Areal
20 daa
11 daa
26 daa

Hogstform
Flate
Flate
Gjennomhogst

Bestand 334472 og 335469 grenser til Mantjernsveien, og utkjøring gjøres direkte til denne.
Bestand 334472 har i tillegg innsyn fra merket skiløype, og grenser til Lille Daltjuven. Skogen
består hovedsakelig av stagnert gran av dårlig kvalitet, og enkelte fuktige partier med noe
løv. Langs skiløypa står det enkelte furuer.
Vurdering
Markaforskriften
Markaforskriften (Forskrift om skogsdrift, Oslo m.fl.) er hjemlet i skogbruksloven, og pålegger
den enkelte skogeier å bevare og videreutvikle Markas verdier gjennom en variert og
stedstilpasset skogbehandling. Forskriften har som formål å sikre at skogsdriften innenfor
Marka bidrar til å bevare og videreutvikle områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, landskap,
kulturminner, vannforsyning og naturmiljø. Videre setter forskriften krav om meldeplikt på
foryngelseshogster, og gir kommunen anledning til å sette føringer for utførelsen av
hogstene for å sikre at forskriftens intensjoner ivaretas.
Friluftsliv
Postadresse:
Postboks 84 2001
Lillestrøm
2001 Lillestrøm

Fakturaadresse:
Skedsmo kommune
Postboks 414
2001 Lillestrøm

Besøksadresse:
Voldgt. 10
Lillestrøm

Telefon:
66 93 20 30
E-post:
Internett:

Org.nr:
976634454
post@regionkontorlandbruk.no
www.regionkontorlandbruk.no

Det er ingen merkede eller umerkede turstier gjennom bestandene, mens det går en merket
skiløype langs nordsiden av bestand 334472. Hensyn regulert av gjeldende regelverk vil
sikre at hogsten ikke vil være til unødig hinder for friluftslivet.
Landskap
Jf. markaforskriften § 4-2, skal størrelsen på foryngelsesflater tilpasses landskapets former
og linjer, samtidig som flatekantene skal sikres i rimelig grad. Hogstflater i denne delen av
marka bør ikke overstige 30 daa. Hogsten er meldt inn som flatehogst på hhv 20 og 11 daa,
og gjennomhogst på 26 daa. Den innmeldte hogsten grenser ikke til yngre flater (lavere enn
2 meter), og vil ikke overstige arealbegrensningen i området. Hogsten anses å ikke skade
landskapskvalitetene.
Kulturminner
Det er ingen kartfestede kulturminner innenfor bestandene. Ved funn av ikke kartfestede
kulturminner varsles fylkeskommunen, og arbeidet stanses midlertidig.
Vannforsyning
Hogsten vil ikke ha betydning for vannforsyningen i marka.
Naturmiljø
Det er ingen kartfestede miljøverdier innenfor bestandene.
Hogstmeldingen er vurdert etter Naturmangfoldloven kapittel II
Naturmangfoldloven kap. II
§ 8 om kunnskapsgrunnlaget
Ved søk 22.11-17 er det er ikke funnet registrerte miljøverdier ved søk i følgende databaser:
Kilden (NIBIO) - herunder naturbase, artsdatabanken og MIS-basen (NIBIO).
Landbrukskontoret vurderer at kravene til kunnskapsgrunnlaget er oppfylt etter lovens § 8.
I og med at naturmangfoldet i liten grad berøres av planlagt hogst, og det ikke kan påvises
effekter av tiltak på verdifull natur, legger landbrukskontoret til grunn at det ikke er nødvendig
å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i §§ 9-12.
Omsøkte tiltak vurderes til ikke å få betydning for forvaltningsmålene i Naturmangfoldloven
§§ 4 og 5.
Viktige hensyn i saken
Skogeieren er ansvarlig for at alle tiltak i skogen blir gjennomført i samsvar med lov og
forskrift, jf. skoglova § 4. Skogeieren skal sørge for at det tas hensyn til biologisk mangfold,
friluftsliv, landskap og kulturverdier, og at verdiene av viktige livsmiljø og nøkkelbiotoper blir
tatt vare på i samsvar med retningslinjene i norsk PEFC Skogstandard, jf. forskrift om
bærekraftig skogbruk §§ 3 og 5.
Snarest mulig etter hogst, skal bekker, elver, vann og myrer være tilfredsstillende ryddet for
kvist og annet hogstavfall. Dette gjelder også for vanlig benyttede stier, løyper og andre
ferdselsårer. Sjenerende og skjemmende terrengskader, eller terrengskader som medfører
fare for erosjon og avrenning, skal utbedres snarest mulig etter avsluttet drift.
Forhåndsgjenvekst og utviklingsdyktig ungskog skal spares. Det skal også settes igjen minst
5 stormsterke trær pr hektar som livsløpstrær, helst i grupper. Livsløpstrærne skal primært
velges blant de eldste trærne.
Landbrukssjefens vedtak

Det vises til saksutredning og dokumenter i saken. I medhold av markaforskriften § 4-3
godkjennes for 2 år hogst som innmeldt i bestand 34472, 335469 og 334467 på gnr 48 bnr 1
i Nittedal kommune, under følgende forutsetninger:
 Hvis skiløypa er kjørt opp, skal den ryddes for hogstavfall etter endt arbeidsdag,
spesielt før en helg.
 Furuer skal spares for å fremme oppslag av barblandingsskog i neste omløp.
 Det skal settes igjen en funksjonell kantsone mot vannet, men vindutsatte større trær
skal tas ut.
 Om ikke omlegging av skiløypa avtales med Skiforeningen, skal skiløypa være
tilgjengelig også underveis i arbeidet.
Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningslovens § 28. Frist for
Klage er satt tre uker etter mottakelse av dette brevet. Klagen skal være skriftlig begrunnet,
og stiles til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen skal sendes til Regionkontor
Landbruk.

Med vennlig hilsen
Knut Samseth
Landbrukssjef

Grete Ruden
Skogbrukssjef
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