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Klage på vedtak av hogstmelding 
Hogstmelding datert 19.01.18. Deres ref. 2017/5269 
 

Dette vedtak påklages etter forvaltningslovens § 28. 

Felles talerør for natur- og friluftslivsorganisasjoner 
Forum for natur og friluftsliv Akershus (FNF Akershus) er et samarbeidsnettverk mellom natur- og 

friluftslivsorganisasjonene med det formål er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- 

og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Akershus. Friluftslivsorganisasjonene med aktivitet i Nittedal 

kommune (heretter kalt FRINI) har etablert et samarbeid for å fremme friluftsliv i kommunen. 

Bakgrunn for klagen 
Et av områdene det skal hogges ligger ved Sørslepen. Sørslepen er en gammel driftsvei og ferdselsvei 

til gården Ørfiske fra 1600-tallet, og er flere steder oppbygd. Døhli er en av de eldste gårdene i 

Nittedal og Sørslepen har nok vært driftsvei for gården også lenge før 1600-tallet. Organisasjonene 

mener derfor Sørslepen klassifiserer som et kulturminne. 

Det er derfor viktig for organisasjonene at hogstmaskin og lastbærer i minst mulig grad belaster 

Sørslepen. 

Grunneier og organisasjonene i Nittedal har vært i god og hyggelig dialog, og fått klarlagt den 

planlagte traseen for hogstmaskin og lastbærer. På vedlagt kart (målestokk 1:5000, A4) er planlagt 

trase avmerket med lilla farge (øverst til høyre). Den krysser Sørslepen på ett punkt. Dette er 

organisasjonene fornøyd med. 

Organisasjonene ønsker likevel å fremme innsigelse på regionlandbrukskontorets avgjørelse. I 

avgjørelsen heter det: «Det skal vises hensyn til brukere av marka, og om mulig også legges til rette 
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for friluftsliv underveis i arbeidet. Den merkede stien skal være ryddet for hogstavfall etter hogst. Ved 

mye snø underveis i driften, skal stien kontrolleres ved snøsmelting.» 

Organisasjonene mener dette er et for lite forpliktende krav, og kravet bærer preg av å være kopi av 

krav som gjelder enhver blåmerket sti. 

Organisasjonene er tilfreds med at regionlandbrukskontoret krever at «Hogst og utkjøring forutsetter 

vinterdrift». 

Klage 
Organisasjonene ber om at regionlandbrukskontorets vedtaksforutsetninger får ett nytt punkt, slik at 

de nå lyder: 

• Det skal vises hensyn til den gamle ferdselsveien Sørslepen, ved at hogstmaskin og lastbærer 

kun krysser denne på ett punkt. 

• Det skal vises hensyn til brukere av marka, og om mulig også legges til rette for friluftsliv 

underveis i arbeidet. Den merkede stien skal være ryddet for hogstavfall etter hogst. Ved 

mye snø underveis i driften, skal stien kontrolleres ved snøsmelting. 

• Hogst og utkjøring forutsetter vinterdrift. 

• Organisasjonene oppfatter det slik at grunneier er fornøyd med denne 

vedtaksforutsetningen. 

Videre samarbeid i Nittedal 
FRINI har inngått et formelt samarbeid med Nittedal kommune. En slik samarbeidsavtale kan også 

gjelde regionlandbrukskontorets arbeid for Nittedal. Også i 2016 klagde organisasjonene i FRINI på 

regionlandbrukskontorets vedtak. I begge tilfeller oppfatter FRINI det slik at landbrukskontoret 

besitter for dårlige kunnskaper om friluftslivsverdier og kulturminner. FRINI støtter initiativ for å sikre 

at dette kunnskapsgrunnlaget blir bedre, og vi kan gjerne diskutere tiltak for å sikre at 

regionlandbrukskontoret besitter bedre kunnskap. Ta kontakt med oss (frini@nittedalorientering.no) 

dersom dette er ønskelig også fra deres side. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Akershus 
Maria Rundhaugen Tesaker 
Fylkeskoordinator, FNF Akershus 
 

 
Martin Veastad 
Kontaktperson FRINI 
 

 

 

Kopi til:  

Magnus Gire Døhlie (grunneier) 

Nittedal kommune friluftslivskonsulent 
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Vedlegg 1 – Kart (målestokk 1:5000, A4) med planlagt trase krysser Sørslepen på ett punkt (avmerket 

med lilla farge, øverst til høyre).  

 

 


