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Avslag på søknad om utsetting sitkagran på gnr. 604 bnr. 7 i Lindesnes
kommune
Vi viser til din søknad om utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) til skogproduksjon på gnr. 604 og
bnr. 7 i Lindesnes kommune og befaring på omsøkt areal. Vi vil samtidig beklage den svært lange
saksbehandlingstiden.
Søknaden
Det søkes om å plante til et areal på ca. 21 dekar med sitkagran til skogproduksjon. På omsøkt areal
har det tidligere stått vanlig gran, som nå er hogd. Skogeier oppgir at det er ønskelig å plante ut ca.
300 planter med sitkagran per dekar. Arealet er registrert som skog med høy bonitet i AR5, og deler
av det omsøkte arealet er fuktig med kort vei ned til grunnvannet. Dette ga store utfordringer ved
sluttavvirkninga. Det opplyses om at grana som ble hogd hadde dårlig utviklet rotsystem og lite
barmasse, og dette er grunnen for ønske om treslagskifte.
Lovgrunnlaget
Søknaden behandles etter naturmangfoldloven (nml) og forskrift om utsetting av utenlandske treslag til
skogbruksformål, fastsatt av Miljøverndepartementet 1. juli 2012. Formålet med forskriften er å
hindre at planting av utenlandske treslag gir uheldige konsekvenser for naturmangfoldet. Etter
naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i § 8-12 vurderes, og vurderingen skal framgå av vedtaket.
I tillegg legger Statsforvalteren vekt på andre samfunnsviktige interesser jf. § 14.
Kunnskapsgrunnlaget
Det er ikke registrert spesielle miljøverdier eller rødlistearter på eller i nærheten av de omsøkte
arealene i offentlige databaser. Som nevnt i søknaden, ble det i 1999 plantet 0,5 dekar med sitkagran
litt lengre nord på eiendommen. Disse har i dag god tilvekst.
Kunnskapen om naturmangfoldet i området vurderes som tilstrekkelig for å behandle søknaden, jf.
nml. § 8.
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Statsforvalteren vurdering
Det er i dag aktiv skogsdrift på omsøkt areal og på tilgrensende arealer. Statsforvalteren kan ikke se
at et treslagskifte vil medfører økt fare for driftsmessig skade på omsøkt areal eller nærliggende
områder jf. naturmangfoldloven §12.
Artsdatabanken har kategorisert sitkagran som en art med svært høy økologisk risiko (SE).
Begrunnelsen er at treslaget har både stort invasjonspotensiale og høy økologisk effekt. Sitkagran er
en art i granslekta (Picea) som har sin naturlige utbredelse langs Stillehavskysten av Nord-Amerika.
Arten har vært plantet i Norge siden slutten av 1800-tallet og var det viktigste utenlandske treslaget
som ble benyttet i skogreisingen langs kysten i perioden 1950-80.
Arten har vist evne til å spre seg til en rekke naturtyper inkludert forstyrrede arealer, kystlynghei,
eng, noen typer skogsmark, og beitemark og myr. Spredning inn i åpne kulturpåvirkede og tørre
arealer og boreal hei kan lokalt være betydelig.
Denne delen av Lindesnes kommune har innlandsklima som gir gode vekstvilkår for vanlig gran.
Sitkagranen vil nok trives på omsøkt areal, men dens egenskaper med å tåle salt- og vindpåvirkning,
vil ikke være avgjørende for å for å oppnå tilfredsstillende skogproduksjon her. Stedegne treslag
som for eksempel bjørk kan være et godt alternativ på de våteste delene. Statsforvalteren mener at
en blanding av gran og bjørk på de våteste områdene vi vil være et alternativ som kan opprettholde
tilfredsstillende skogproduksjon og samtidig redusere faren for skade på naturmangfoldet jf. førevar-prinsippet i §9 og §10 i naturmangfoldloven om samla belastning.
Ved vurdering om en kan gi tillatelse til å plante ut fremmende treslag, skal de uheldige
konsekvensene veies opp mot andre samfunnsinteresser som eksempelvis nytteverdien av
utplantingen, jf. naturmangfoldloven §14. Selv om det i dag eksisterer et lite felt med sitkagran nord
på eiendommen, mener Statsforvalteren samfunnsinteressene med å plante til et nytt felt med
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sitkagran ikke veier opp mot de negative konsekvensene et nytt felt med sitkagran vil medføre
ettersom stedegne treslag vil være et alternativ.
Vedtak
Med hjemmel i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål, avslår
Statsforvalteren i Agder søknaden om å tilplante sitkagran på omsøkt areal.
Klagemulighet
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven kap. VI. Klagefristen er tre uker etter du har mottatt
vedtaket. Miljødirektoratet er klageinstans, men klagen sendes til Statsforvalteren i Agder og
håndteres av Miljødirektoratet dersom Statsforvalteren ikke omgjør eget vedtak. En eventuell klage
skal vise til vedtaket det klages på og de endringer som ønskes.
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