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Svar - Melding om foryngelseshogst i Marka - gnr 91 bnr 1 - Losby Bruk AS Lørenskog
Saksopplysninger
Det er meldt om hogst i deler av bestand 489, 568, 569, 571 og 610 på gnr 91 bnr 1, hos
Losby Bruk, i Lørenskog kommune. Hogst i bestand 568, 569 og 571 er tidligere innmeldt og
godkjent i brev i brev fra Regionkontor Landbruk den 08.12.2015. Da hogst ikke er
gjennomført meldes bestandene inn på nytt. Hogst i disse bestandene er nå meldt inn som
skjermstillingshogster (lukkede hogster) og innmeldt hogstareal har samtidig økt fra 30 til 40
dekar. Se vedlagte meldinger og kart.
Bestandsnr
568
569
571
610
489

Bonitet
G17
G11
G14
G14
G17

Alder
60
120
55
65
62

Areal

Hogstmetode

40

Skjermstilling

30
30

Flate
Flate

Hogstene befinner seg i Østmarka som er innenfor virkeområde for Markaforskriften.
Hogstflater i denne delen av marka bør ikke overstige 30 dekar. Gran er hovedtreslag. Hogst
i bestand 568, 569 og 571 er meldt inn som skjermstillingshogster, mens hogst i de øvrige
bestandene er meldt inn som flatehogster. Skjermstillingshogst betegnes som en lukket
hogstform, og omfattes derfor ikke av markaforskriften § 4-2 (størrelse på hogstflater).
Bestand 489 og 610 ble befart den 08.05.2018 av Kjell Erik Hansen som representant for
grunneier og Alexander Egner som representanter fra Regionkontor Landbruk. Bestand 568,
569 og 571 ble befart ved forrige godkjenning i 2015.
Viktige hensyn
Markaforskriften
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

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.
Vurdering
Friluftsliv
Hogst i bestand 489 og 610 vil være synlig fra skogsbilveg. Hogsten vurderes til ikke å være
til hinder for friluftslivet. Allmennheten bør samtidig vise forståelse for at det drives periodisk
hogst i marka.
Landskap
Landskapet vurderes til ikke å bli påvirket i særlig grad da trær i bestandene vil bli satt igjen
samtidig som landskapet er kupert.
De enkelte flatene som er omsøkt for hogst utgjør følgende størrelser i areal:
- Hogst i bestand 489 vil utgjøre ei flate på ca. 30 dekar.
- Hogst i bestand 610 vil utgjøre ei flate på ca. 30 dekar.
- Hogst i bestand 568, 569 og 571 hogges som skjermstilling, og vil dekke et areal på
ca. 40 daa.
Kulturminner
Det foreligger ingen registrerte kulturminner innenfor bestandene som er omsøkt for hogst.
Vannforsyning
Hogsten 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. Hogstmeldingene er vurdert i henhold
til §§ 8-12 i naturmangfoldloven.
Følgende vurderinger er gjort
§ 8 - Kunnskapsgrunnlaget:
Det er utført miljøregistreringer på eiendommen. Tilgjengelig materiale er NIBIOS
Skogportal, miljødirektoratets naturbase og Artskart. Ifølge miljødirektoratets
naturbase så er det i bestand 568 ved Lusetjern registrert en naturtype fra 2002, stor
og liten salamander (rød skravur på vedlagte kart). I følge NINA forekommer
salamander enten i kulturlandskap med god tetthet av beite-, tun- eller
vanningsdammer eller i halvåpent, mosaikkpreget skogslanskap med lang kontinuitet
som er rikt på små vannforekomster. Gjengroing av vegetasjonen både i og rundt
dammen, er en trussel for arten. Naturtypen i bestand 568 har en omfattende
kantsone, og det søkes om skjermstillingshogst i ytre del av kantsona over en kortere

strekning. Hogsten var til uttalelse hos miljøvernkoordinator i Lørenskog kommune
ved forrige behandling i 2015, og tilbakemeldingen var at enkel plukkhogst i kantsona
påvirker ikke utbredelsen av salamander i tjern. Det kan snarere være en fordel med
mer soltilgang i dammen. Salamandere er mye på land, og der må det være
vegetasjon, kvisthauger og/eller steinur for at de skal trives. Dette støttes også av
Handlingsplan for stor salamander Triturus cristatus, Rapport 2008-1 fra Direktoratet
for naturforvaltning.
Ved at det tas hensyn til vegetasjonen i kantsona under hogsten, unngår
kjøreskader, samtidig som det legges igjen passelige hauger med kvist etter
hogst, vurderes plukkhogst/gjennomhogst over en kortere strekning i ytre del
av kantsona til ikke å påvirke utbredelsen av salamander ved Lusetjern.
Hogsten kan være positivt for salamandere da tjernet får mer sol- og
lystilgang.
Det er ingen øvrige registreringer i områdene som er meldt inn for hogst.
§ 9 Føre-var-prinsippet:
Kommunen anser den kjente kunnskapen som god nok.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning:
Hogstene vil ikke belaste økosystemet i en slik grad at de bør endres i forhold
til søknad.
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
Det er ingen konkrete hensyn i bestandene som gjør at skogeier må dekke
noen kostnader.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder:
Den innmeldte hogsten skal følge de retningslinjer som ligger i skogbruksloven
med tilhørende forskrifter. Kommunen anser dette som dekkende for å
tilfredsstille kravet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Vedtak:
Det vises til saksutredning og dokumenter i saken. I medhold av markaforskriftens § 4-3
godkjennes for 2 år hogst som omsøkt i bestand 489, 568, 569, 571 og 610 på gnr 91 bnr 1,
hos Losby Bruk, i Lørenskog kommune med følgende forutsetninger:
-

Flatene i bestand 610 og 489 skal ikke overstige 30 daa.
Spar stor furu samt grupper av mindre/yngre gran, for å begrense flatepreget.
Unngå kjøring i fuktige partier
Fuktige partier/smådammer skal ikke bares ned.
Rydd godt i rødmerket løype under og etter avsluttet drift.

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.

Med vennlig hilsen

Knut Samseth
Landbrukssjef

Grete Ruden
Skogbrukssjef
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