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Svar - melding om foryngelseshogst i Marka - gnr 49 bnr 1 - Nittedal
Saksopplysninger
Det er meldt om hogst i bestand 398472, 400470, 401466, 401470, 402469, 402473,
406468, 407469 på gnr 49 bnr 1, i Nittedal kommune. Se vedlagte meldinger og kart.
Bestand 401466 befinner seg utenfor virkeområde til markaforskriften, og blir derfor
ikke behandlet i dette vedtaksbrevet.
Bestandene ligger ved Varpet nord i Nittedal, hogstflater i denne delen av marka bør
ikke overstige 50 dekar. Bestandene varierer mellom gran- og furubestand.
Furubestandene er meldt inn som frøtrestillingshogster.
De innmeldte hogstene ble befart av Regionkontor Landbruk den 13.04.2018.
Viktige hensyn
Markaforskriften
Markaforskriften er hjemlet i skogbruksloven, og pålegger den enkelte skogeier å
bevare og videreutvikle Markas verdier gjennom en variert og stedtilpasset
skogbehandling. Forskriften har som formål å sikre at skogsdriften innenfor Marka
bidrar til å bevare og videreutvikle områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, naturmiljø,
landskap, kulturminner og vannforsyning. 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.
Naturmangfoldloven
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer
ved utøving av offentlig myndighet, denne vurderingen skal fremgå av beslutningen.
Loven skal sikre en bærekraftig og langsiktig utnyttelse av naturressursene, og gir
blant annet retningslinjer for utøvelse av offentlig myndighet.
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Vurdering
Friluftsliv
Flere av hogstene befinner seg inntil veger og driftstraséer og er således eksponert
for innsyn. Ved at det ikke legges hogstavfall i vegene, samt at det vises hensyn ved
drift i traséene, vurderes hogstene til ikke å påvirke friluftslivet i særlig grad.
Landskap
Bestand 402473 befinner seg i hellende og kupert terreng. Flere av de øvrige
bestand hogges som frøtrestilling, og vil således ikke påvirke landskapsbildet.
-

Hogst i bestand 398472 hogges i frøtrestilling og vil utgjøre 15 dekar.
Hogst i bestand 400470 hogges i frøtrestilling og vil utgjøre 24 dekar.
Hogst i bestand 401470 og 402469 hogges i frøtrestilling og vil samlet utgjøre
27 dekar.
Hogst i bestand 402473 vil utgjøre ei flate på 27 dekar.
Hogst i bestand 406468 og 407469 deles av en vei og vil samlet utgjøre ei
flate på 29 dekar.

Kulturminner
Det foreligger ingen registrerte kulturminner innenfor bestandene som er omsøkt for
hogst.
Vannforsyning
Hogstene vurderes til ikke å påvirke vannforsyningen i området.
Naturmiljø
Naturmangfoldloven
Loven skal sikre en bærekraftig og langsiktig utnyttelse av naturressursene, og gir
blant annet retningslinjer for utøvelse av offentlig myndighet. Hogsten er vurdert i
henhold til § 8 i naturmangfoldloven.
§ 8 - Kunnskapsgrunnlaget:
Ifølge tilgjengelig materiale som NIBIOs skogportal, naturbase og
artsdatabanken, finnes ingen miljøverdier som hogsten berører.
Da det ikke foreligger noen registreringer under § 8, kunnskapsgrunnlaget, legger
landbrukskontoret til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de
andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.
Vedtak:
Det vises til saksutredning og dokumenter i saken. I medhold av markaforskriftens §
4-3 godkjennes for 2 år hogst som omsøkt i bestand 398472, 400470, 401470,
402469, 402473, 406468, 407469 som avmerket på vedlagte kart, på gnr 49 bnr 1 i
Nittedal kommune med følgende forutsetninger:
Bestand 398472, 400470, 401470 og 402469
- Spar store bjørker.
- Unngå barlegging i driftsvegene gjennom bestandene.

Bestand 402473
- Spar store stormsterke furufrøtrær.
- Spar enkelte mindre områder av mindre gran med dyp kvistsetting for å
dempe flateinntrykket.
Bestand 406468
- Sett igjen enkelte tørre høystubber av gran.
- Sett igjen noe mindre lauv langs vei til Nittedal jordstasjon.
- Unngå kjøring i bekk.
Bestand 407469
- Spar enkelte store pene furuer gjennom bestandet.
- Fristill og sett igjen stor pen furu som står inntil vei mot Nittedal jordstasjon.
- Unngå kjøring i bekk.
Eventuelle kjørespor skal rettes opp så raskt som mulig etter avsluttet hogst.

Vedtaket er et enkeltvedtak, og kan påklages etter forvaltningslovens § 28.
Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtak er mottatt. Klagen skal være skriftlig
begrunnet, og stiles til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men sendes til
Regionkontor Landbruk.
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Knut Samseth
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