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Svar - Melding om foryngelseshogst i marka - gnr 69 bnr 51 - Oslo - Maridalen
landskapsvernområde

Saksopplysninger og områdebeskrivelse
Det er meldt om lukket hogst med totalt 6 småflater på gnr 69 bnr 51 i Oslo kommune. Grunneier er
Lars Henning Vaggesten, og hogsten administreres av grunneier selv. Hogsten er søkt innenfor
Maridalen landskapsvernområde, og befinner seg også innenfor virkeområde for Markaforskriften
Bestandsopplysninger: tabell med oversikt over bonitet, alder, areal og hogstform.
HOGSTOMRÅDE BONITET ALDER (ÅR)
AREAL (DAA) HOGSTFORM
HOGSTOMRÅDE G17/20
< 60
15
Småflate
Det er søkt om småflatehogst fordelt på 6 flater. Hogsten vil foregå motormanuelt med traktor og
motorsag, og er planlagt vinteren 2021. Utkjøring av tømmer og velteplass blir mot Sandermoseveien.
Skogen som skal avvirkes består hovedsakelig av gran.
Området ble befart den 25.11.2020 av Magnus Korsvold som representant fra Regionkontor
Landbruk, sammen med grunneier.
Hogsten vil befinne seg innenfor Maridalens landskapsvernområde og omfattes av Forskrift om vern
av Maridalen landskapsvernområde. Statsforvalteren i Oslo og Viken, klima- og miljøvernavdelingen,
er forvaltningsmyndighet etter verneforskriften. Saken ble oversend i brev med uttalelse fra
Regionkontor landbruk den 27.01.2021.
I brev fra Statsforvalteren den 02.03.2021 fattes det følgende vedtak: Statsforvalteren gir
dispensasjon til hogst av seks småflater på eiendom 69/51 i Maridalen landskapsvernområde med
hjemmel i verneforskriften § 6 punkt 7. Det er stilt vilkår til vedtaket:
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til naturverdiene.
- Denne tillatelsen skal være tilgjengelig i felt, og kunne forevises oppsyn og politi.
- Løvskog og livsløpstrær skal spares. Som dominerende treslag skal eldre, grove grantrær
med god kvistsetting være godt representert.
- Gran- og furuforyngelse skal i beste grad spares.
- I de to nordligste bestandene som er innenfor forvaltningsområdet til bjørkefink, skal
livsløpstrærne også representeres med store bjørketrær.
- Stormsterke trær av furu og gran over koller, toppområder og langs stier skal bevares slik at
skogbildet opprettholdes.
- Stående og liggende død ved skal settes igjen.
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Hogsten skal unngås i den sårbare perioden for dyre- og fuglelivet fra 15. april til 15. juni.
Det skal ikke hogges nærmere enn 20 meter fra Movassbekken.
Kvist og hogstavfall skal ryddes etter endt hogst langs stier og eldre tømmerslep som blir mye
brukt til friluftsliv. Markeringer på trær langs stier bør høystubbes. Disse ferdselsårene skal
være farbare etter hogst.
Eventuelle kjøreskader skal ryddes opp så raskt som mulig.
Det skal sikres mot utslipp til vann, elv eller bekk. Ved eventuell ulykke varsles 110- sentralen
og Oslo kommune, Vann og avløpsetaten, umiddelbart på telefon 23 44 00 00.
Det skal tas hensyn slik at kulturminner i området ikke ødelegges av hogsten.

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.
Forskrift om vern av Maridalen Landskapsvernområde
Bestandene befinner seg innenfor Maridalen landskapsvernområde og omfattes således av Forskrift
om vern av Maridalen landskapsvernområde. Statsforvalteren i Oslo og Viken (SOV), klima- og
miljøvernavdelingen, er forvaltningsmyndighet etter verneforskriften. Hogsten må ha dispensasjon fra
verneforskriften for utførelse.
Vurdering
Friluftsliv
Skogeier opplyser i søknad om å lage «en turistvennlig skog», ved å lage en åpen skogved å utføre
lukket hogst. 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. Hogstene er meldt inn som lukket hogst og vil ikke overstige arealbegrensningen i
området.
Hogsten anses å ikke skade landskapskvalitetene.
Kulturminner
Ifølge 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
Maridalsvannet er Oslos viktigste drikkevannskilde og dekker ca. 90 % av Oslos vannforbruk. Den
største faren for drikkevannet er lekkasje av diesel eller olje fra maskiner.
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Naturmiljø
Hogstmeldingen er vurdert etter Naturmangfoldloven kapittel II:
Naturmangfoldloven kap. II
§ 8 om kunnskapsgrunnlaget
Ved søk i Kildens arealinformasjon (NIBIO) 03.03.2021, omfattes de 2 nordligste småflatene av
forvaltningsområdet av fuglen bjørkefink (kategorisert med særlig stor forvaltningsinteresse). Det er
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 flere fuglearter rundt Sandermoseveien
(koordinatpresisjon 150 m). Hogstens karakter er liten, spredt utover et større område med 6
småflater. Hogsten er også planlagt vinteren, og det vurderes til at hogsten ikke vil påvirke de
registrerte og observerte fugleartene i området.
Movannsbekken renner øst for hogstområdet, men søkers kart viser at det er tilstrekkelig med
avstand fra flatekant til bekk. Landbrukskontoret vurderte også avsatt område til bekken under
befaringen som mer enn tilstrekkelig. 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 lukket hogst som omsøkt for 6 småflater i hogstområde på gnr 69 bnr 51, innenfor Maridalen
Landskapsvernområde i Oslo kommune med følgende forutsetninger:
- Landbrukskontoret minner om at det dominerende treslaget skal være representert med
livsløpstrær. Eldre, grove grantrær med god kvistsetting skal derfor være godt representert
blant livsløpstrær.
- I de 2 nordligste hogstområdene, som er innenfor forvaltningsområdet til bjørkefink, skal
livsløpstrærne også representeres med store bjørketrær.
- Gran- og furuforyngelse skal i beste grad spares og tas hensyn til i alle omsøkte områder.
- Rydd opp kvist og hogstavfall etter endt hogst i større stier og eldre tømmerslep som blir
brukt mye til friluftsliv. Markeringer på trær ifm. stier bør høystubbes. Disse ferdselsårene
skal være farbare etter hogst.
- Eventuelle kjøreskader skal utbedres så snart fuktighetsforholdene er til stede.
- Det skal sikres mot utslipp til vann, elv eller bekk. Ved eventuell ulykke varsles 110-sentralen
og Oslo kommune, vann- og avløpsetaten, umiddelbart på telefon 23 44 00 00.
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.
Vedlegg:
Dispensasjon til hogst av seks småflater på eiendom - Maridalen landskapsvernområde - gnr 69 bnr 51
Forslag til vedtak - Søknad om foryngelseshogst i marka - gnr 69 bnr 51 - Oslo - Maridalen
landskapsvernområde
Søknad - foryngelseshogst i marka - gnr 69 bnr 51 - Oslo - Maridalen landskapsvernområde
Kart - gnr 69 bnr 51
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