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Oppegård, 2 2 . januar 2019
Oppegård Kommune
Planavdelingen
postmottak@oppegard.kommune.no

Saksnr. 17/1571
Høringsinnspill til Kommuneplan for Nordre Follo Kommune, arealdel Oppegård

Det er interessant for meg som skogeier å se at det er avsatt et eget kapittel til landbruk i
den nye kommuneplanen. Det er gode forutsetninger for både landbruk og skogbruk i Nordre
Follo Kommune, og både Ski Kommune og Oppegård Kommune har tradisjonelt hatt et
meget aktivt skogbruk.

På side 12 i det utlagte høringsutkastet til arealdel Oppegård er det helt nederst på siden
skrevet følgende: «Det må vurderes om de mest brukte områdene skal sikres med hensyn til
rekreasjonsverdier og folkehelseperspektivet hvor pl ukkhogst skal være den normale
driftsformen. Flatehogst skal unngås.»

Som skogeier reagerer jeg sterkt på utsagnet om a t plukkho gst skal være den normale
driftsformen, og at flatehogst skal unngås. Hvilke områder er det tenkt skal omfattes av en
slik rest riksjon?

Min familie har i mange generasjoner drevet og driver fortsatt aktivt skogbruk, med bruk av
flatehogst. En slik ny bestemmelse (les: plukkhogst) vil fort gi store begrensninger i mulighet
for skogsdrift i Oppegård.

Plukkhogst er en hogstform s om er svært lite brukt i Norge. I skogområder med ensartet
skogstype av nokså lik alder, er flatehogst den gjeldende bruksform. En av hovedgrunnene
til det er at det ikke er økonomisk lønnsomt å drive plukkhogst. Driftskostnadene ved
plukkhogst vil bli for høy, slik at det ikke lenger er lønnsomt å avvirke skogen. En slik
bestemmelse som det her legges opp til, vil derfor i praksis avvikle all ordinær skogsdrift.

Skogsdrift er i dag regulert av Skogbrukslovens bestemmelser. Jeg må alltid søke
skogbrukssjef en i Follo om tillatelse til hogst på forhånd av bestemte hogstmodne arealer ,
før hogst kan igangsettes hos meg. O mråder som er innlemmet i Marka er også omfattet av
Marka - lovens bestemmelser. Marka - loven er per i dag under utre dning og det er lagt frem
forslag til revidert lov. I nytt forslag til Marka - lov er det fortsatt mulighet for bruk av flatehogst.
Spesielt definerte områder er foreslått med begrensning av flatehogst oppad til 30 dekar. I
de øvrige områdene av Marka er det foreslått begre nsing er på 50 dekar. All hogst i Marka
over 10 dekar er fore slått meldepliktig til kommunen.

Den foreslåtte teksten om skogsdrift i arealdel for Oppeg ård går derved lenger enn Marka -
lovens bestemmelser. Det er ikke nærmere begrunnet hvorfor dette gjøres. Det er heller ikke
fra kommunens side vurdert konsekvenser av et slikt forslag.
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Både Skogbruksloven og Marka - loven angir at man ved skogsdrift skal ta hensyn til
miljøverdiene i skogen. Dette er derfor a lle rede regulert i disse lovene. Det gis også
anled ning for kommunen til å stille krav til melding av skog s drift i for kant av hogst, noe som
allerede er gjeldende i vår kommune.

Jeg mener derfor at formuleringen om at plukkhost skal være den gjeldende driftsform, og at
flatehogst skal unngås virker unødv endig strengt og er lite i tråd med økonomisk virkelighet i
ordinær skogsdrift. Derfor ber jeg om at denne formuleringen strykes i planen og at dere
benytter samme ordlyd som i kommuneplan en for arealdel Ski.

Med hilsen

Benthe Austad Biltvedt
Skogeier

benthbil@online.no

mobil 48 26 49 62


