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Svar på melding om foryngelseshogst i Marka bestand - gnr 12 bnr 39 - Nittedal
Saksopplysninger og områdebeskrivelse
Det er meldt om hogst i bestand 1, 2 og 3 på gnr 12 bnr 39 i Nittedal kommune. Grunneier er
Per Burchardt. Hogsten administreres av Viken skog.
Den planlagte hogsten ligger på østsiden av Brennberget i Nittedal. Hogsten er meldt inn
som flatehogst av tre sammenhengende bestand, på til sammen 23 daa. Bestandene
grenser til vei, og utkjøring vil gjøres direkte til denne veien.
Bestand
1
2
3

Bonitet
G20
G20
G20

Alder
65
60
80

Areal
8
9
6

Hogstform
Flate
Flate
Flate

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
Området er mye brukt. Det går en merket sommersti («Nordskogveien») gjennom alle
bestandene, og om vinteren kjøres det opp scooterspor langs veien. Hogsten er meldt inn
som sommerdrift, og underveis i arbeidet, vil hogsten være til hinder for ferdsel på stien.
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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 23 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
I følge søk i Kilden, med Riksantikvarens utvalgskriterie "Kulturminner", "SEFRAK" og "Freda
bygninger" er det ingen kartfestede kulturminner innenfor det omsøkte området. 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 i Kildens arealinformasjon (NIBIO) 27.06.18, er det er ikke funnet registrerte
miljøverdier.
Følgende utvalgskriterier er satt:
 Artsdatabanken: Rødlistearter
 Naturbase (Mdir): Arter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse, naturvernområder,
naturtyper og utvalgte naturtyper.
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.
Skogeier skal gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillende forynging innen tre år
etter hogst. Dersom foryngingen skal skje ved planting, skal dette gjøres senest tre år etter
hogst.
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 1, 2 og 3 på gnr 12 bnr 39 i Nittedal
kommune, under følgende forutsetninger:





Det skal vises hensyn til brukere av marka, og om mulig også legges til rette for
friluftsliv underveis i arbeidet. Stien skal ryddes for hogstavfall før helgen, helst også
etter endt arbeidsdag. Når hogsten er avsluttet skal stien være lett farbar og synlig.
Hogsten skal ikke foregå i helgen.

Hogst som ikke utføres i samsvar med melding og/eller de pålegg som er gitt på grunnlag av
meldingen, er å betrakte som overtredelse av forskriften og kan gi grunnlag for anmeldelse
eller annen reaksjon jfr. Forskriftens § 8-4 og skogbruksloven § 52
Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Klagefristen
er 3 uker fra meldingen om vedtaket er mottatt. Klagen skal være skriftlig, undertegnet, angi
det vedtaket som det klages over, endringene som ønskes, og begrunnelsene klagen bygger
på. Klagen rettes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men sendes til Regionkontor
landbruk Postboks 84, 2001 Lillestrøm. Landbrukskontoret kan omgjøre sitt vedtak, eller
videresende klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Med vennlig hilsen
Knut Samseth
Landbrukssjef

Grete Ruden
Skogbrukssjef
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