Restriksjoner på hogst
▪ Forskjellen mellom skog eid av private
og av kommuner/fylkeskommuner
▪ Restriksjonsnivået i Marka (Oslomarka)
Ellen Nitter-Hauge
Juridisk seniorrådgiver, Landbruksavdelingen

Privat myndighetsutøvelse
•

Eierrådighet
➢ Retten til å bestemme over drift og forvaltning av egen eiendom

•

Eks. Oslo kommunes skoger
➢ Naturvern og friluftsliv går foran hensynet til økonomisk avkastning

•

Kommunen som planmyndighet
➢ Planmyndighet kombinert med eierrådighet
• Eks. Pbl § 12-7 nr. 9 gir kommunestyret mulighet til å instruere egne etater om
forvaltning av skog eid av kommunen
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Offentlig myndighetsutøvelse
•

Forvaltningens rett til å bestemme over private uten deres samtykke utledes fra
«statens høyhetsrett»

•

Legalitetsprinsippet – offentlig myndighetsutøvelse må ha hjemmel i lov

•

Restriksjoner for skogsdrift utledes fra skogbruksloven

•

Loven har hjemler som gir forvaltningen myndighet til å pålegge skogeier ytterligere
restriksjoner
• Forskrifter – område
• Enkeltvedtak – bestemte skogeiere
• Meldeplikt gir skogbruksmyndigheten oversikt over samlet hogst, og mulighet til
å kontrollere og følge opp den enkelte skogeier
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Markaforskriften – forskrift om skogbehandling og

skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner
(Marka)
•

Hjemlet i skogbruksloven § 13. «Skogområde av særleg miljøverdi»

«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.»

•

Søknadsplikt for hogst i Marka – Oslo og 16 kommuner i Viken

•

Maks flatestørrelse 30 eller 50 daa

•

Forskriften gir skogbruksmyndigheten hjemmel til å vedta ytterligere restriksjoner :
«Dersom skogbrukssjefen finner at foryngelseshogsten kan medføre vesentlige ulemper for friluftsliv,
naturmiljø, landskap, kulturminner eller vannforsyning kan skogbrukssjefen nekte hogst eller gi
nærmere pålegg om hvordan hogsten skal gjennomføres

•

Naturvern- og friluftsorganisasjoner skal høres før vedtak om bygging av
landbruksveier
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Søknadsbehandlingen
•

Utfallet av en hogstsøknad er et «enkeltvedtak»

•

Forvaltningslovens (fvl) saksbehandlingsregler gjelder
➢ Klagerett for skogeier og berørte organisasjoner

•

Miljøprinsippene i naturmangfoldloven (nml) kapittel II skal legges til grunn for
saksbehandlingen
➢ Begrunnelsesplikten i nml § 7 supplerer begrunnelsesplikten i fvl § 17
➢ Kunnskapsgrunnlaget og effekten på naturen skal fremgå av begrunnelsen, jf nml § 8

•

Kommunen behandler hogstsøknader fra private

•

Statsforvalteren behandler hogstsøknader fra kommuner og fylkeskommuner
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