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Svar - Melding om foryngelseshogst i marka - gnr 13 bnr 2 - Oslo - Heggelivei

Saksopplysninger og områdebeskrivelse
Det er meldt om hogst i bestand 288346 på gnr 13 bnr 2 i Oslo kommune. Grunneier er Carl Otto
Løvenskiold. Hogsten administreres av Løvenskiold skog. Bestandet ligger langs Heggelivei ved
Pipenhus/ Kjelsås. Hogsten befinner seg i Nordmarka som er innenfor virkeområde for
Markaforskriften
Bestandsopplysninger: tabell med oversikt over bonitet, alder, areal og hogstform.
BESTAND
BONITET ALDER (ÅR)
AREAL (DAA) HOGSTFORM
288346
G17
69
7
Flate
Det er søkt om flatehogst. Utkjøring av tømmer og velteplass blir mot Heggelivei, og utkjøringstrasé er
markert som hvit- og sortstiplet linje på vedlagt kart. Skogen som skal avvirkes består hovedsakelig
av gran. Hogstsområdet ligger i et område med flere tidligere hogstgodkjenninger (vår ref. 20/5996,
20/5882 og 20/1686), og må sees i sammenheng med disse.
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.

Postadresse:
Regionkontorlandbruk
Postboks 417
1471 Lørenskog

67 93 40 00
post@regionkontorlandbruk.no
www.regionkontorlandbruk.no
Org.nr.: 976 634 454 (mva)

Besøksadresse:
Festplassen 1
(Lørenskog hus 8. etg)
1473 Lørenskog

Dokument-ID:
20/74931

Vurdering
Friluftsliv
Hensyn regulert av gjeldende regelverk og vilkår i dette vedtaket, vil sikre at hogsten ikke vil være til
ytterligere 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. Nord for hogstområdet er en eldre hogstflate med foryngelse som kan vurderes til å
ikke være høy nok. Likevel vil den kombinerte flatestørrelsen for den nye og den eldre flaten være
godt innenfor begrensingen på 30 daa. Hogsten vil ikke overstige arealbegrensningen i området.
Hogsten anses å ikke skade landskapskvalitetene.
Kulturminner
Ifølge søk i Kilden, med Riksantikvarens utvalgskriterier "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
Hogstmeldingen er vurdert etter Naturmangfoldloven kapittel II:
Naturmangfoldloven kap. II
§ 8 om kunnskapsgrunnlaget
Ved søk i Kildens arealinformasjon (NIBIO) 26.10.2020, er det ikke funnet øvrige registrerte
miljøverdier.
Følgende utvalgskriterier er satt i Kilden:
1.
Artsdatabanken: Rødlistearter
2.
Naturbase (Mdir): Arter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse, naturvernområder,
naturtyper og utvalgte naturtyper
Funn i artskartet fra artsdatabanken viser observasjon av grankorsnebb. Arten er observert
overflygende i området, og har en stedfestningsnøyaktighet på 400 m. Observasjonen er ikke
kvalitetssikret. Hogstens belastning vurderes ikke til ulempe for de registrerte miljøverdiene.
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.
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Landbrukssjefens vedtak
Det vises til saksutredning og dokumenter i saken. I medhold av markaforskriftens § 4-3 godkjennes
for 2 år hogst som omsøkt for 1 flate i hogst i bestand 288346 på gnr 13 bnr 2 i Oslo kommune med
følgende vilkår:
-

Det skal vises hensyn til brukere av marka, og om mulig også legges til rette for friluftsliv
underveis i arbeidet. Løyper/veier ryddes for hogstavfall etter endt arbeidsdag, spesielt før en
helg
Eventuelle kjøreskader skal utbedres så snart fuktighetsforholdene er til stede.

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 Viken. Klagen skal sendes til Regionkontor Landbruk.
Med hilsen
Regionkontor landbruk
Knut Samseth
landbrukssjef

Magnus Korsvold
skogbruksrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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