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Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner -
Bærum kommunes høringssvar

Vedlagt følger brev fra Bærum kommune.

Informasjon om digital post

Bærum kommunc har startet med å sende post digitalt. Som innbygger vil du motta posten i Altinn eller i

postkassen du har valgt (Digipost eller eBoks). Du vil bli varslet via sms eller e-post om at dokumentet

kan leses i den valgte postkassen eller i Altinn. Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen to

virkedager, blir skrevet ut og sendt som papirpost.
Du kan reservere deg mot å motta posten digitalt. Det gjør du på www.norge.no eller ved å ringe

telefonnummer 800 30 300.

Virksomheter/organisasjoner vil motta posten elektronisk i Altinn. Varsel sendes til registrert sms eller

e-post. Dersom posten ikke er åpnet innen to virkedager, blir den skrevet ut og sendt som papirpost.

Med hilsen
Bærum kommune

Har du spørsmål kan du henvende deg til:
veiledningstorget@baerum.kommune.no
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Høring: Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner

Formannskapet-19.09.2017- 184/17
Vedtak:
Bærum kommune har ingen merknader til forslag til forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo

og nærliggende kommuner.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-14.09.2017- 073/17

Innstilling:
Bærum kommune har ingen merknader til forslag til forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo

og nærliggende kommuner.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-14.09.2017-073/17

Innstilling:
Bærum kommune har ingen merknader til forslag til forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo

og nærliggende kommuner.

Rådmannens forslag til vedtak:
Bærum kommune har ingen merknader til forslag til forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo

og nærliggende kommuner.

SAKENI KORTETREKK
Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner ble sendt

på høring av Landbruks- og Matdepartementet den 07.07.2017.

Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner vil forenkle

dagens ordning, samordne regelverket knyttet til marka og gi en mer effektiv forvaltning av
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skogbruket i marka.

Bortfall av meldeplikt for hogster under 10 dekar, vil medføre noe mindre saksbehandling for

landbrukskontoret. Endret saksbehandling for hogster opp til 30 dekar betinger nye rutiner og en

sentral portal for meldinger og vedtak.

Forslag til ny forskrift medfører at skogeiere/skogeierforening får et større ansvar for å ivareta

andre interesser knyttet til skogarealene.

Redegjørelse

Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner, og

endring i forskrift 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av landbruksveier, ble sendt på

høring av Landbruks- og matdepartementet den 07.07.2017. Frist for uttalelse er satt til 07.10.2017.

Høringsbrev
Landbruks- og matdepartementet sier i sitt høringsbrev:

Markaloven trådte i kraft 01.09.2009. Stortinget la ved sin behandling av loven til grunn at

landbruks- og matdepartementet skulle gjennomgå markaforskriften etter skogbruksloven, og at

restriksjonsnivået på skogsdrift i Marka i hovedsak skulle være som før. Utgangspunktet for den

samlede markapolitikken er at markaloven regulerer bygge- og anleggstiltak i Marka, mens

skogbrukets virksomhet reguleres av skogbruksloven. Markaforskriften er hjemlet i skogbruksloven,

§13. "Departementet kan ved forskrift leggje strengare restriksjonar på skogbehandlinga i

skogområde av særleg miljøverdi knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv eller kulturminne

enn det lova elles gir heimel for når skogbehandlinga kan føre til vesentleg skade eller ulempe for

desse verdiane."

Departementet er også opptatt av at regelverket må legge til rette for en effektiv forvaltning av

skogbruket i marka. Både skogbrukslova, bærekraftforskriften og Norsk PEFCskogstandard har

kommet til, eller har blitt revidert etter at markaforskriften ble innført. Departementet har

gjennomgått hvilke restriksjoner i markaforskriften, ut over det som følger av skogbruksloven,

bærekraftforskriften og Norsk PEFCSkogstandard, som er nødvendig i relasjon til §13 i skogloven.

Gjennomgangen viser betydelig overlapp, og det er derfor mulig å forenkle markaforskriften ved å

ta ut reguleringer som er ivaretatt i annet regelverk.

Departementet foreslår at det innføres en nedre grense for melclepliktig hogst på 10 dekar.

Meldepliktige hogster over 10 dekar vil etter dette forslaget ikke kreve positivt samtykke fra

kommunen før tiltaket kan gjennomføres. Markaforskriftens og bærekraftforskriftens bestemmelser

om hensyn til miljøverdier gjelder, og departementet legger til grunn at disse føringene også

ivaretas gjennom skogbrukets egen sertifisering. Ett av målene med endringen er reduksjon av

unødig byråkrati både for næringen og for kommunene.

Departementet sender også på høring en endring i forskrift 28. mai 2015 nr. 550 om planlegging og

godkjenning av landbruksveier som innebærer at klage på vedtak etter landbruksveiforskriften

innenfor virkeområdet til Marka skal behandles av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Da ens situasbn i Bærum.

Søknad om hogst i marka sendes Bærum kommune, landbrukskontoret via post, e-post eller leveres

landbrukskontoret direkte. Søknaden kommer som melding på eget skjema (SLF-900). Det leveres



en melding pr. bestand som skal hogges. De fleste søknadene kommer inn til landbrukskontoret via

Viken Skog SA (andelseierlag) ved skogbruksleder. Alle søknader legges i WebSak og offentliggjøres

ca. 3 dager etter dokumentsenterets registrering.

Alle innkomne meldinger befares av landbrukskontoret. Alle meldinger om hogst sjekkes ut mot

egne og sentrale databaser for biologisk mangfold, kulturminner, vilt og friluftsliv. Disse dataene

sammen med befaringer danner beslutningsgrunnlaget for de enkelte vedtakene. Denne prosessen

er akseptert som tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for vedtakene.

På bakgrunn av data og befaringer, gjøres vedtakene. Funn av biologiske kvaliteter, kulturminner

og friluftslivskvaliteter, kan føre til at hogstarealet reduseres eller at hogst nektes. Det siste er

meget sjeldent på grunn av Viken Skogs egen kontroll av de samme forhold som nevnt over.

Samtlige vedtak gjøres med henvisning til Naturmangfoldlovens bestemmelser (§§8-12).

Vedtakene sendes skogeier og søker og med kopi til Fylkesmannen i Oslo og Akershus

miljøvernavdelingen. Frist er satt til 3 uker etter mottatt melding. Alle innkomne meldinger og

vedtak ligger i WebSak og er dermed offentlige på kommunens nettsider ca. 3 dager etter

registrening .

Et visst antall av hogsttillatelsene kontrolleres av landbrukskontoret etter at hogsten er avsluttet.

Dagens regler er hjemlet i Skogbrukslov med forskrifter. De mest sentrale forskriftene som

omhandler foryngelseshogst i marka, er Forskrift om bærekraftig skogbruk og Forskrift om

skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Røyken,

Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum,

Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, Ski og Oppegård kommuner, Akershus, Buskerud og

Oppland.

Sentrale bestemmelser i dagens regelverket omhandler meldeplikt for all foryngelseshogst,

flatestørrelser og skogeiers ansvar for produksjon og miljø.

Bærum kommune har de siste 3 årene i gjennomsnitt gjort 68 vedtak om hogst pr. år.

Endrin ene medfører:

Forslag til ny forskrift medfører noen endringer fra dagens rutiner.

Bortfall av meldeplikt for hogst av områder mindre enn 10 dekar.

Bortfall av meldeplikt for mindre hogster medfører et større ansvar for den enkelte skogeier

eller skogeierforening (Viken Skog SA). Utfordringen er å foreta den riktige avveiningen

mellom produksjon og hensyn til annen bruk. Miljøkvaliteter og friluftslivskvaliteter skal

hensyntas. Mindre hogstflater forventes å gi et mer variert landskapsbilde.

Meldeplikt for hogst av områder større enn 10 dekar (og seinest 3 uker før tiltaket skal

gjennomføres).

Kommunen mottar søknad om hogst dersom hogstarealet er større enn 10 dekar. Medfører

den omsøkte hogsten ubetydelig innvirkning på naturmiljø og friliftslivskvaliteter, gjør

kommunen ikke vedtak i saken, og hogst kan gjennomføres. Frist for kommunen til å nekte

eller begrense hogsten er satt til 3 uker etter at kommunen har mottatt søknaden. Hogst av

bestand over 10 dekar befares og det foretas en sjekk i interne og eksterne databaser

vedrørende naturmiljø, kulturminner, vilt og friluftslivskvaliteter. Resultatet av sjekk og
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befaring legges elektronisk (WEB SAK) inn i saken. Eventuelle merknader fra organisasjoner
vurderes og eventuelt hensynas. Reduksjon av flates tørrelse eller hogstnekt, vil medføre

vedtak i saken og vanlig klagesaksgang.

Flatestørrelse på 30 (50) dekar opprettholdes i tråd med dagens forskrift.

Ny forskrift vil sannsynligvis medføre noen færre søknader pr. år. Befaringer og

databasesjekk må journalføres og meldinger/vedtak legges i sentralt opprettet portal. Ny

forskrift vil sannsynligvis kreve mer kontroll i etterkant av gjennomførte hogster. Ny forskrift

kan gi noe redusert tidsforbruk for landbrukskontoret.

Ny forskrift vil redusere muligheten for å kunne gi råd/veiledning for hogster uten

vedtak. Ofte gis det råd og veiledning ved behandling av hogstmeldingene. På hogster under
10 dekar vil denne muligheten bli borte.

Virkeområde-t for forskriften vil bli sammenfallende med Markalovens virkeområde.

Rådmannen kommentarer
Rådmannen mener at ny forskrift vil forenkle dagens regelverk . Redusert meldeplikt kan føre til

noe mindre saksbehandling for kommunen, men ser at nye rutiner kan gi noe økt arbeidsmengcle.

Ny forskrift vil legge mer ansvar over på de private skogeierne. For skogbruksnæringen er dette
positivt og vil gi smidigere løsninger i den praktiske gjennomføringen av hogstene. For å kunne

ivareta hensynet til naturmiljø, kulturminner og friluftsliv, er det viktig å opprette en sentral

database for søknader og vedtak og sjekke ut innmeldte hogster.

Det bør avklares om begrepet hogst også innebærer tynningshogster og det bør utarbeide felles

rutiner for føring av hogstmeldinger (en melding pr. bestand).

Vedlegg:

Høringsbrey - forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i 3699449

Oslo og nærliggende kommuner

Høringsnotat 3699450

Høringsinstanser(1) 3699451

Behandlingen i møtet 19.09.2017 Formannskapet

Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
Dagens ordning opprettholdes.

I "Forskrift om bærekraftig skogbruk" må det i denne forskriften være en egen paragraf om

miljøhensyn, i henhold til det som uttrykkes i notatets pkt 6.1: "...kan innføres strengere

restriksjoner enn de som er fastsatt generelt for alle skogbruksområder". Nøkkelbiotoper

(naturtypeområder) med verdi B og C skal hensyntas, i tillegg til områder med verdi A.

Anke fra Nikki Schei (MDG)
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Votering:
Nikki Scheis reviderte forslag 1 fikk 5 stemmer (MDG, 3Ap, SV) og falt.

Ved alternativ votering mellom innstillingen og Nikki Scheis forslag 2 ble innstillingen vedtatt mot 6

stemmer (MDG, 3Ap, V, SV).

Formannskapet-19.09.2017- 184/17:

Vedtak:
Bærum kommune har ingen merknader til forslag til forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo

og nærliggende kommuner.

Behandlingen i møtet 14.091017 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur

Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
Bærum kommune forstår departementets intensjon til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift

i Oslo og nærliggende kommuner. Departementet skriver i forslaget at målet skal kunne føre til

enklere saksbehandling og dermed mindre byråkrati og ressursbruk, uten at dette vil gå utover

markaforskriftens formål.

Bærum kommune ser det noe annerledes og har følgende merknader og kommentarer til forslaget:

Det må tydeliggjøres hva som ligger i begrepet hogst (§ 7).
Vil innsynsløsningen for meldinger kunne endre hvem som har rettslig klageinteresse?

Bærum kommune ønsker at det legges opp til en heldigital hogstmelding.
Bærum kommune ønsker en klarlegging av prosedyrene rundt behandling av merknader som

kommer til en hogst.
- Det må klarlegges om vedtak om endring av innmeldt hogst skrives som i dag, eller om dette skal

gjøres i innsynsløsningen.
Stier og ferdselsårer av kulturhistorisk interesse nevnes to ganger i § 6.

Forskriften bør skrives på bokmålsform da berørte kommuner er bokmålskommuner.

§ 7. Melding om hogst.

Det skal ikkje gjerast unntak for hogst under 10 dekar.

«Skogeigaren skal gi melding til kommunen om planlagte hogstar på over 10 dekar seinast 3

veker før tiltaket settes i verk.» endres til «Skogeigaren skal gi melding om alle planlagte hogstar

seinast 3 veker før tiltaket settes i verk.»
I «Forskrift om bærekraftig skogbruk» må det i denne forskriften være en egen paragraf om

miljøhensyn, i henhold til det som uttrykkes i notatets pkt. 6.1: «..kan innføres strengere
restriksjoner enn de som er fastsatt generelt for alle skogbruksområder.» Nøkkelbiotoper

(naturtypeområder) med verdi B og C skal hensyntas, i tillegg til områder med verdi A.

Votering:

Ved alternativ votering mellom Rådmannens og Scheis forslag ble Rådmannens forslag vedtatt med

11 stemmer (H, Lørstad + Sæther (Ap) + Frp) mot 4 stemmer (Prasath (Ap), V + MDG).

Mindretallsanke:



Nikki Schei (MDG) anket saken til formannskapet.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-14.09.2017- 073/17:
Innstilling:
Bærum kommune har ingen merknader til forslag til forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo

og nærliggende kommuner.
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