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Fornyelse - Melding om foryngelseshogst i Marka - gnr 91 bnr 1 - Lørenskog Askeslora

Saksopplysninger og områdebeskrivelse
Det er meldt om hogst i bestand 508 på gnr 91 bnr 1, Losby Bruk, i Lørenskog kommune. Hogsten
administreres av Losby Bruk. Hogsten befinner seg ved Askeslora i Østmarka som er innenfor
virkeområde for Markaforskriften.
Hogsten ble omsøkt og godkjent i vedtak datert 28.06.2019, men ikke utført (referanse; saksnr.
2019/9591). Det søkes om fornyelse av hogstmeldingen og tidligere vurdering av søknaden ligger til
grunn for nytt hogstvedtak, men med oppdaterte vurderinger og vilkår.
Bestandsopplysninger: tabell med oversikt over bonitet, alder, areal og hogstform.
BESTAND
BONITET ALDER (ÅR)
AREAL (DAA) HOGSTFORM
508
G14
62
30
Flate
Det er søkt om flatehogst. Gran er hovedtreslag. Bestandet er noe angrepet av barkebiller og trær har
begynt å tørke. Bestandet ligger rett ved en skogsbilvei.
Bestandene ble befart den 19.06.2019 av Espen F. Wandås og Kjell Erik Hansen som representant
for grunneier og Alexander Egner som representanter fra Regionkontor Landbruk.
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.
Vurdering
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Hogst i bestand 508 vil være synlig fra skogsbilvei. I utkjøringstraséen går det ei løype i deler av
traséen. 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 flatehogst 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
Hogsten vil ikke ha betydning for vannforsyningen i marka.
Naturmiljø
Hogstmeldingen er vurdert etter Naturmangfoldloven kapittel II:
Naturmangfoldloven kap. II
§ 8 om kunnskapsgrunnlaget
Det ble foretatt en undersøkelse omkring miljøverdier i tilgjengelige miljødatabaser den 28.06.2019,
og det ble ikke funnet registrerte miljøverdier. Søk i Kildens arealinformasjon (NIBIO) den 02.06.2021
viser fremdeles ingen 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 ingen observasjoner. 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 flatehogst i bestand 508 på gnr 91 bnr 1, Losby Bruk, i Lørenskog
kommune med følgende vilkår:
- Spar yngre/mindre trær over kul/toppområdet i bestandet.
- Spar rogn og osp samt enkelte pene bjørker.
- Sett igjen kantsone mot vann (Knurra) i øst og bekk i nord.
- Vis hensyn til løype i utdriftstraséen.
- 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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