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Høring - 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 

Vi viser til høringsbrev fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) av 7. juli 2017 vedr. forslag til ny 
markaforskrift med de begrunnelser som gis av LMD. Det slås fast at utgangspunktet for den samlede 
markapolitikken er at markaloven regulerer bygge- og anleggstiltak i Marka, mens skogbrukets 
virksomhet reguleres av skogloven hvor markaforskriften er hjemlet (§ 13). 
 
Fylkesmannen i Oppland er positiv til de foreslåtte forenklinger, herunder: 

 At meldeplikten i realiteten blir meldeplikt og ikke «søknadsplikt». 
 At de geografiske grensene for markalov og markaforskrift blir sammenfallende. 
 At muligheten for kommunenes godkjenning av skogbruksplan som hogstmelding, dvs. hogst 

for flere år fremover, bortfaller. 
 
Departementet foreslår at meldeplikt kun skal kreves ved hogster over 10 dekar. Fylkesmannen i 
Oppland ser poenget med denne forenkling, særlig fordi Norsk PEFC skogstandard beskytter truede 
arter, og denne standarden er gjeldende for alle skogeierne i Marka.  
 
Fylkesmannen mener imidlertid likevel at også hogster under 10 dekar bør være underlagt 
meldeplikt. Hensyntatt de øvrige forenklinger bør det være nok ressurser i forvaltningen til å 
håndheve meldeplikt også på disse arealer.  
 
For at skogforvaltningen i best mulig grad skal ivareta miljøverdiene er det viktig at offentlige 
databaser over miljøverdier til enhver tid er best mulig oppdatert. 
 
 
Med vennlig hilsen  
Fylkesmannen i Oppland 
 
 
Eli Blakstad      Torild Jacobsen 
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Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.


