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Tillatelse til å felle trær med misteltein på Tofte i Asker kommune – Gbnr.
36/1
Statsforvalteren gir tillatelse til å felle fem svartpopler med misteltein på gbnr. 36/1 i Asker
kommune i forbindelse med bygging av ny brannstasjon. Som avbøtende tiltak skal ny misteltein
etableres i andre trær i området ved hjelp av frø innsamlet lokalt.
Bakgrunn for saken
Vi viser til søknad datert 23.03.2021 på vegne av Asker kommune. Det søkes om tillatelse til felling av
fem svartpopler med misteltein.
Asker kommune skal bygge en ny brannstasjon på Tofte, dit alle funksjoner for Hurum brannvesen
skal flyttes. På sikt er det ønskelig at bygningen også kan huse flere funksjoner, som legekontor og
eventuelt ambulansestasjon. Bakgrunnen for etablering av ny brannstasjon på Tofte er
hensynet til utrykningsvei og -tid og behov for å samle alle brannvesenets funksjoner i ett bygg.
Det vokser misteltein i fem svartpopler på tomta for brannstasjon (gnr/bnr 36/1). Trærne på tomta
må felles i forbindelse med klargjøring for nybygg. Toppmasser på hele tomta må skiftes ut med
lettere masser for å kompensere for svært setningsømfintlige grunnforhold (silt over bløt
leire/kvikkleire), noe som gjør det svært vanskelig å bevare trær inne på området. Asker kommune
søker derfor om tillatelse til å felle svartpoplene med misteltein.
De berørte mistelteinindividene planlegges å erstattes ved at det sankes frø i løpet av tidlig vår som
siden plantes på trær i nærområdet. Aktuelle trær vil utpekes i samråd med Asker kommunes
naturforvalter, og vil velges ut på bakgrunn av nærhet til tiltaket og egnethet for misteltein.
Minimum seks trær forsøkes inokulert med misteltein.
Lovgrunnlag
I henhold til forskrift om fredning av misteltein av 29.10.1976 er misteltein fredet over hele Norge
mot ødeleggelse av enhver art. Fredningen omfatter også mistelteinens levested. Det er derfor ikke
tillatt å ødelegge eller felle trær mistelteinen vokser i.
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Statsforvalteren kan med hjemmel i forskriften pkt. III gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for
vitenskapelige undersøkelser og arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller
når formålet med fredningen krever det.
Det følger av nml. § 7 at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved
behandling av søknaden. Dette innebærer at kunnskapsgrunnlaget i saken skal være tilstrekkelig. I
tillegg skal prinsippene om føre-var, samlet belastning på økosystemet, kostnader ved
miljøforringelse og miljøforsvarlige driftsmetoder vurderes.
Statsforvalterens vurdering
Misteltein har en svært begrenset utbredelse i Norge med hovedforekomster rundt midtre del av
Oslofjorden. Det er svært rike forekomster lokalt i Horten/Borre, og en forholdsvis tallrik bestand i
Moss/på Jeløya. Søndre del av Hurum har også en etablert bestand, men den er mindre tallrik.
Mistelteinen har i flere år hatt en positiv utvikling, men bestandsøkningen skjer hovedsakelig
innenfor det kjente utbredelsesområdet. Artsdatabanken klassifiserer den norske bestanden som
livskraftig.
Statsforvalteren kan gi dispensasjon til felling av trær med misteltein dersom vilkårene i
dispensasjonsbestemmelsen er oppfylt. I dette tilfellet må søknaden vurderes opp mot vilkåret om
vesentlig samfunnsmessig betydning av tiltaket. Bakgrunnen for tiltaket er vedtaket om bygging av
en ny brannstasjon på Tofte. Til grunn for vedtaket ligger hensynet til utrykningsvei og -tid og behov
for å samle alle brannvesenets funksjoner i ett bygg. Det er aktuelt senere å legge flere funksjoner
hit, som legekontor og ambulansestasjon. Vi anser på denne bakgrunn vilkåret om vesentlig
samfunnsmessig betydning som oppfylt.
I søknaden er det angitt at det vil bli iverksatt avbøtende tiltak ved at det samles inn frø for
etablering av nye mistelteinplanter i andre trær i området. Forutsatt at dette lykkes, vil utbyggingen
kunne gjennomføres uten at den totale mengden av misteltein på Tofte reduseres. Vi ser derfor på
dette som et godt avbøtende tiltak. Det kan imidlertid være krevende å lykkes med etablering av nye
mistelteinplanter, og kommunen bør derfor koble inn ekspertise som har kunnskap/erfaring på
dette feltet. Vi er kjent med at slik kompetanse bl.a. finnes på Naturhistorisk Museum/Botanisk Hage
i Oslo.
Det er viktig at det velges vertstrær som vokser på steder der det er liten fare for senere
arealbrukskonflikter som kan medføre ønsker om å felle også disse trærne. Vi forutsetter at
kommunen gjør en vurdering av dette før tiltaket iverksettes. Vi forutsetter også at arbeidet
fortsetter til det er etablert minst et tilsvarende antall misteltein som det som blir fjernet.
Vi anser kunnskapsgrunnlaget i denne saken som tilstrekkelig, jf. naturmangfoldloven § 8. Man har
relativt god oversikt over mistelteinbestanden, også på Tofte, bl.a. ved registreringer i Artskart. Ved
at det skal gjennomføres et avbøtende tiltak der ny misteltein etableres, vil bestanden ikke bli
redusert, og det vil derfor ikke være fare for at tiltaket bidrar til en for stor samlet belastning på
mistelteinforekomsten, jf. § 10. Kostnadene i prosjektet må dekkes av Asker kommune som
tiltakshaver, jf. § 11. Vi anser § 9 (føre var-prinsippet) og § 12 (miljøforsvarlige teknikker) som lite
aktuelle i denne saken.
Etter en samlet vurdering finner vi at søknaden kan innvilges.
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Vedtak
Statsforvalteren gir tillatelse til felling av fem svartpopler med misteltein på gbnr. 36/1 på Tofte i
Asker kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forskrift om fredning av misteltein pkt. III.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Det skal samles inn frø fra misteltein på Tofte, og det skal ved hjelp av disse etableres nye
mistelteinplanter i egnede vertstrær i området. Det skal etableres et antall planter som minst
tilsvarer det antallet som går tapt ved fellingen av poplene.
- De nye vertstrærne skal overvåkes i minst 2 år etter at misteltein er etablert.
- Nye individer av misteltein skal registreres i Artsobservasjoner.
- Da de nye vertstrærne vil bli omfattet av fredningsforskriften for misteltein, må det velges
trær som vokser på steder der det er liten sannsynlighet for senere arealbrukskonflikter.
- Asker kommune skal rapportere til Statsforvalteren om arbeidet med etablering av ny
misteltein til det avbøtende tiltaket kan anses som gjennomført.
Statsforvalteren har bare vurdert søknaden etter verneforskriften for misteltein. Vi forutsetter at det
innhentes tillatelser etter annet lovverk om nødvendig. Statsforvalteren vil eventuelt kunne komme
inn igjen i saken i den forbindelse.
Klageadgang
Dere kan klage på dette vedtaket til Miljødirektoratet innen tre uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.
Klagen skal sendes til Statsforvalteren. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som
påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan
ha betydning for vurdering av klagen. Partene i saken har adgang til å gjøre seg kjent med sakens
dokumenter. Den som klager, kan be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes.
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