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Vedtak - melding om foryngelseshogst i marka (7 meldinger) på gbnr. 78/5 
i Bærum - Bærum kommuneskoger 

Bakgrunn: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har mottatt hogstmeldinger, datert 4.12.18., fra Bærum 
kommuneskoger.  
 
Behandling av hogstmeldinger etter skogbrukslovens markaforskrift er delegert til den enkelte 
kommune. Hogstmeldinger etter markaforskriften for kommunens egen skogeiendom behandles av 
Fylkesmannen, landbruksavdelingen. Dette med grunnlag i skogbrukslova, § 3 tredje ledd. 
 
Bestanda ble befart den 8.1.19. Skogbestyrer Terje Johannessen og Erik E. Foss fra Fylkesmannen i 
Oslo og Viken deltok. 
 
Bestand nr. 7, skogbruksplan 2012, UTM 32, N6638590 Ø579557, ensjiktet granbestand, noe 
uttørking, hogstklasse 4, bonitet G20, alder 65 år, hogstareal 30 dekar, totalareal bestand er på 54 
dekar. Hogstfeltet grenser til sti/løype og naboeiendom. Sti/løype må krysses for framdrift av 
tømmer. 
 
Del av bestand nr. 27, ensjiktet granbestand, noe uttørking, hogstklasse 4, bonitet G20, alder 65 år, 
hogstareal 15 dekar, totalareal bestand er på 22 dekar. Hogstfeltet grenser til sti/løype. Sti/løype må 
krysses for framdrift av tømmer. Lauv og tørrgran settes igjen 
 
Bestand nr. 45, UTM 32, N6639104 Ø579634, ensjiktet granbestand, noe uttørking, hogstklasse 5, 
bonitet G20, alder 70 år, hogstareal 14 dekar, totalareal bestand er på 14 dekar. Hogstfeltet grenser 
til sti/løype og er noe eksponert for innsyn. Sti/løype må krysses for framdrift av tømmer. 
 
Bestand nr. 61, ensjiktet granbestand, noe uttørking, hogstklasse 5, bonitet G20, alder 70 år, 
hogstareal 12 dekar, totalareal bestand er på 12 dekar. Hogstfeltet grenser til sti/løype, er mindre 
enn 30 meter til nærmeste flate og er noe eksponert for innsyn. Sti/løype må krysses for framdrift av 
tømmer. 
Hogstareal i bestand nr. 45 og i bestand nr. 61 utgjør en flate. 
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Bestand nr. 216, UTM 32, N6640907  Ø578958, ensjiktet granbestand, noe uttørking, hogstklasse 4, 
bonitet G20, alder 65 år, hogstareal 5 dekar, totalareal bestand er på 5 dekar. Hogstfeltet grenser til 
sti/løype, naboeiendom, er noe eksponert for innsyn og har mindre avstand enn 30 meter til 
nærmeste flate. Gjennomsnittlig foryngelse på naboflate er større enn 2 meter. 
 
Bestand nr. 222, ensjiktet granbestand, noe uttørking, hogstklasse 4, bonitet G20, alder 60 år, 
hogstareal 20 dekar, totalareal bestand er på 20 dekar. Hogstfeltet grenser til sti/løype, 
naboeiendom, er noe eksponert for innsyn og har mindre avstand enn 30 meter til nærmeste flate. 
Gjennomsnittlig foryngelse på naboflate er større enn 2 meter. 
 
Bestand nr. 216 og nr. 222 utgjør en flate. 
 
Bestand nr. 236, ensjiktet granbestand, noe uttørking, hogstklasse 5, bonitet G17, alder 105 år, 
hogstareal 21 dekar, totalareal bestand er på 21 dekar. Hogstfeltet grenser til sti/løype, 
naboeiendom, er noe eksponert for innsyn og har mindre avstand enn 30 meter til nærmeste flate. 
Sti/løype må krysses for framdrift av tømmer. 
 
Bestanda skal flatehogges maskinelt sommeren 2019.  
 
Vurdering: 
Hogst vurdert etter markaforskriften 
Markaforskriften er hjemlet i skogbruksloven. Formålet med forskriften er å sikre at skogdriften 
innenfor Marka bidrar til å bevare og videreutvikle områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, 
naturmiljø, landskap, kulturminner og vannforsyning.  
 
I forskriftens § 4-2 heter det at flatestørrelsen i området bør være under 30 daa. I dette arealet 
inngår tilgrensende flater der gjennomsnittlig høyde på gjenvekst er mindre enn 2 m. To flater som 
grenser inn til en vei regnes som én flate i forhold arealbestemmelsen. 
 
Bestand nr. 27 grenser mot bestand nr. 45 (som inngår i felles flate med bestand nr. 61). For å 
tilpasses forskriftens norm for flatestørrelse, må det være en tresatt sone mellom bestand nr. 7 og 
nr. 45 på ca. to trelengder. 
 
Flate i bestand nr. 236 grenser til bestand i hogstklasse 2, nr. 15. Bestandet har gjenvekst med høyde 
på 2 meter. Bestand nr. 236 grenser også mot et bestand på naboeiendommen der gjenveksten er 
lavere enn 2 meter. Flata må legges slik at den ikke grenser mot naboeiendommens flate. 
 
Bestand nr. 7, 27, 45 og 61 ligger i et område som er utbygd med lysløyper. I tillegg ligger de delvis i 
tilknytning til plassen Nedre Gupu som er mye benyttet til ulike friluftsformål.  
Hogstene er et av virkemidlene kommunen ønsker å benytte for å skape et variert skogbilde, da med 
utgangspunkt i skogtilstanden i bestanda. 
Fylkesmannen vurderer at tiltakene ikke medfører vesentlig ulemper for friluftslivet, men heller er 
positivt for et framtidig skogbilde i området. 
 
Ingen av flatene ligger topografisk slik til at det blir innsyn over avstander. 
 
Hogstene vurderes til ikke å medføre vesentlig ulemper for naturmiljøet, det vises til egen vurdering 
etter naturmangfoldloven. 
 
Fylkesmannen kan heller ikke se at hogstene medfører vesentlige ulemper for vannforsyningen. 
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Det er ikke registrert kulturminner i tilknytning til hogstområdet. 
 
Ut fra strukturen i bestanda, vurderes det ikke som aktuelt å pålegge lukket hogst. Flatehogst som 
hogstform kan godkjennes.  
Lauvområder og fuktmark skal settes igjen. 
 
 
Vurdering etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget.  Ved søk i følgende databaser: Kilden.no – herunder Naturbase, 
artsdatabanken og MiS-basen (Norsk institutt for bioøkonomi) er det ikke funnet registrerte 
miljødata som berøres. Fylkesmannen 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 Fylkesmannen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta 
vurderinger etter de andre miljøprinsippene i §§ 9 til 12. 
 
Tiltaket vurderes til ikke å få betydning for forvaltningsmålene i Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i markaforskriften § 4-3 godkjennes foryngelseshogst i bestand nr. 7, 27, 45, 61, 216, 
222 og 236 - skogbruksplan 2012 - på eiendommen gbnr. 78/5 i Bærum kommune. Godkjenningen 
gis på følgende vilkår: 

 mellom flatene i bestand nr. 27 og nr. 45 må det settes igjen en korridor med gammelskog 
på ca. to trelengder. 

 mellom flata i bestand nr. 236 og bestand på naboeiendommen der gjenveksten er lavere 
enn 2 meter, må det settes igjen en korridor med gammelskog på ca. to trelengder. 

Vilkårene begrunnes med forskriftens normtall for største flatestørrelse i området. 
 
Godkjenningen begrunnes med at hogstene ikke medfører vesentlige ulemper for friluftsliv, 
naturmiljø, landskap, kulturminner eller vannforsyning.  
 
Dette vedtaket er gyldig i to år fra vedtaksdato. 
 
Klage: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker til Landbruksdirektoratet. Eventuell klage må være sendt 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre – 3 – uker fra dette brevet er mottatt. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Helge Nordby (e.f.) 
seksjonssjef 

  
 
Erik Edvard Foss 
fylkesskogmester/seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg: 
1 hogstmelding 
2 kart 
3 oversendelsesbrev 

 
 
Kopi til: 
Bærum kommuneskoger v. bestyrer Terje 
Johannessen 

   

Fylkesmannen i Oslo og Viken, miljøvernavd.    
 
 


