
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fylkesmannens vedtak - søknad om dispensasjon for hogst - Oslo - gbnr 62/5 i 
Maridalen landskapsvernområde 
 
Vi viser til søknad av 12.3.2018.  
 
Fylkesmannen gir dispensasjon til hogst på eiendom 62/5 i Maridalen 
landskapsvernområde med hjemmel i verneforskriften § 6 punkt 7. Dispensasjonen gis på 
vilkår gitt i saken.  
 
Bakgrunn for saken 
Oslo kommune søker om gjennomhogst/småflater av bestandene 1383, 1395 og 1432 på eiendom 
62/5 som ligger innenfor Maridalen landskapsvernområde. Bestandene består av gran i alderen 
65-75 år og totalt avvirkningsareal er på 65 daa. Det ønskes et delvis treslagsskifte hvor det siktes 
på større andel av lauv. Tursti må krysses, men hogsten skjer på vinteren mens få bruker stien.  
 
 
Fylkesmannens vurdering 
Maridalen landskapsvernområde ble vernet 31.8.2001. Formålet med vernet er å bevare det vakre 
og egenartede natur- og kulturlandskapet i Maridalen som en helhet, med særpreg fra tidligere 
tiders jordbrukslandskap, og med de biologiske, geologiske og kulturhistoriske elementer som 
bidrar til å gi området dets verdifulle karakter. Maridalen er også registrert som et helhetlig 
kulturlandskap. Eiendom 62/5 ligger rett nord for Maridalsvannet i en sentral del av 
verneområdet.   
 
Skogbruk i Maridalen landskapsvernområde er regulert i verneforskriften § 4 punkt 3 og § 6 
punkt 7. Skogsdrift skal foregå etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten innenfor 
rammene i § 4 punkt 3. Hogstmeldinger kan anses som en plan dersom hogsten er planlagt 
innenfor disse rammene. Dersom det hverken eksisterer en slik plan eller at hogstmeldingen ikke 
er innenfor rammene i § 3 punkt 4, kan Fylkesmannen vurdere hogstmeldingen etter § 6 punkt 7 
som skogsdrift som ikke er i samsvar med plan i spesielle tilfeller. Fylkesmannen vurderer at 
søknaden om hogst på eiendom 62/5 ikke oppfyller kravene til en plan etter verneforskriften § 3 
punkt 4. Dermed vurderes hogstmeldingen etter § 6 punkt 7. Fylkesmannens vurdering av 
søknaden knyttes opp mot rammene i § 3 punkt 4.  
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Den foreslåtte hogsten ønskes utført ved gjennomhogst og småflater. Dette er i tråd med 
rammene om skogsdrift i verneforskriften. Hogsten grenser inntil en rik sump- og kildeskog i 
nord som er registrert som en viktig naturtype med verdi B. I sør grenser hogsten mot en 
hagemark som også er en viktig naturtype med verdi B. Her er det i tillegg funnet enkelte 
rødlistearter. Fylkesmannen vurderer at det må opprettholdes en hensynssone til naturtypene slik 
at man unngår eventuelle kanteffekter av hogsten. En hensynssone på 10 meter vil kunne ivareta 
naturtypene tilstrekkelig slik at det biologiske mangfoldet opprettholdes. Den foreslåtte 
driftsveien fram til tømmerlunnen vil medføre inngrep i den rike sumpskogen i nord. Kjøring av 
hogstmaskiner gjennom dette området vil være uheldig og er i strid med verneforskriften § 3 
punkt 4. Fylkesmannen vurderer derfor at trafikken må legges utenom naturtypen.  
 
Det er satt vilkår om buffersone til naturtypene og alternativ driftsvei i tråd med nml § 12 om 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.  
 
 
Vedtak 
Fylkesmannen gir dispensasjon til hogst på eiendom 72/5 i Maridalen landskapsvernområde med 
hjemmel i verneforskriften § 6 punkt 7. 
  
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

• Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til naturverdiene. 
• Driftsveien skal legges utenom registrerte naturtyper. 
• Det skal settes igjen en hensynssone på 10 meter mot de registrerte naturtypene i området.  
• Hogsten skal ikke utføres under hekketiden for fugl. 
• Denne tillatelsen skal medbringes i felt og kunne forevises oppsyn og politi. 
• Ved funn av kulturminner som ikke er kartfestet skal arbeidet stanses og 

fylkeskommunen varsles. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet, klagen sendes via Fylkesmannen. Fristen for å klage 
er 3 uker, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Med hilsen 
 
 
Ellen Lien  
seksjonssjef Håvard Kristoffersen 
 rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
 
 
 


