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Roben Fjelldahl
Fjelldalsveien 268
9441 Fjelldal

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ann-Heidi Johansen, 77642233

Dispensasjon til uttak av trær langs Fv 8240 i Fjelldalslia naturreservat,
Tjeldsund kommune
Vi viser til telefonsamtale 15. mars og e-post fra deg 18. mars 2021, samt senere kontakt i saken.

Vedtak
Statsforvalteren i Troms og Finnmark gir Roben Fjelldahl dispensasjon til hogst av trær langs
Fv 8240, på sin eiendom 172/43, i Fjelldalslia naturreservat.
Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.
Saken er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12.
Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår:
1. Dispensasjonen gjelder for uttak av 6 trær på eiendom 172/43 ved grensa til naturreservatet.
2. Kun de trærne som er felt, kan tas ut av området. Døde trær skal ikke ryddes vekk.
3. Dispensasjonen gjelder fra dags dato til og med 30. april 2021.
4. Uttaket skal skje ved manuell hogst, uten motorferdsel i reservatet.

Klage på vedtak
Vedtaket kan ifølge forvaltningsloven §§28 og 29 påklages til Miljødirektoratet innen tre uker. En
eventuell klage med begrunnelse sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.
Søknaden
Søknaden gjelder uttak av trær som står langs Fv 8240 på søkers eiendom 172/43. Til søknaden er
det lagt ved bilder av trærne som ønskes tatt ut. Årsaken til at søker ønsker å ta ut trærne, er at de
begynner å legge seg mot veien. Søker har målt avstand fra veikant til grenseknekkpunkt 1 og 18 til
reservatet. Han har også målt at avstand fra veikant til trærne som ønskes tatt ut er 5,2-6,8 meter.
Søker opplyser at det er snakk om 6 trær.

E-postadresse:
sftfpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00
www.statsforvalteren.no/tf
Org.nr. 967 311 014
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Regelverk
Formålet med Fjelldalslia naturreservat er å bevare en frodig og variert bjørkeskogsli med forekomst
av bl.a. tyrihjelm, samt den tilhørende fauna. Lia har i tillegg verdi som referanse- og
undervisningslokalitet.
Ifølge verneforskriften kap. IV punkt 1 er vegetasjonen, herunder døde busker og trær, fredet mot
skade og ødeleggelse.
Motorisert ferdsel er forbudt i naturreservatet etter verneforskriftens kap. IV punkt 5.
Verneforskriften har ingen hjemmel til uttak av trær generelt. Søknaden må derfor behandles etter
den generelle dispensasjonshjemmelen i naturmangfoldlovens § 48.
Forvaltningsmyndigheten skal legge prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 til grunn for sin
vurdering av alle søknader om tillatelser eller dispensasjoner.
Vurdering
Fjelldalslia ble vernet i 2000 som en del av verneplan for edelløvskog/rike løvskoger. I lia er det svært
frodig, bregnerik høgstaudebjørkeskog, og stedvis gråorskog med hegg, silkeselje, setervier og rogn,
med en god del høgstauder. Tyrihjelm har en av sine nordligste forekomster her. I 2005 ble det laget
en skjøtselsplan for området. Et av tiltakene i planen er at det i nedre del av området kan tillates
hogst av bjørk under visse forutsetninger, og at det i så fall bør utføres på frossen mark, og at de
eldste lauvtrærne skal stå igjen. Døde trær skal ikke ryddes vekk.
Virkningen av alle tiltak og all aktivitet skal vurderes samlet, både summen av tidligere, nåværende
og framtidig påvirkning av naturmangfoldet. Hensikten er å hindre gradvis reduksjon av
verneverdiene. Det er i dette tilfelle kun snakk om å ta ut 6 trær, så omfanget av hogsten er liten.
Fjelldalslia naturreservat lå tidligere i Nordland fylke, og av tidligere Fylkesmannen i Nordland har vi
fått opplyst at det er lite aktivitet i naturreservatet, men at det i 2018 ble gjennomført skjøtsel ved
uttak av plantet gran. Vi vurderer derfor at den samla belastningen er lav.
Trærne som ønskes tatt ut står helt på grensa til naturreservatet. De er en del av skogkanten, og ikke
det sentrale skogsmiljøet. I verneforskriften er det åpnet for at det kan gis tillatelse til vedhogst til
husbehov, og i skjøtselsplanen åpnes det for at det kan tillates hogst av bjørk i nedre del av
reservatet, under visse forutsetninger. Av bildene ser vi at det her er snakk om å ta ut bjørk. Vi
vurderer at dersom uttaket skjer manuelt, på frossen mark, og før hekketida, vil det ikke påvirke
verneverdiene nevneverdig.
Av bildene kan vi også se at dette er større trær som har begynt å legge seg mot veien. Trærne vil
sannsynligvis bli tatt ned før eller senere uansett. Å ta dem ut nå, er et forebyggende tiltak som vil
forhindre at de faller over veien og utgjør en trafikkfare.
Konklusjon
Vi mener at uttaket av 6 trær på oversida av Fv 8240, ved grensa til Fjelldalslia naturreservat, ikke vil
påvirke verneverdiene nevneverdig eller stride mot vernevedtakets formål med de vilkår som følger
denne dispensasjon. Vi har lagt vekt på at uttaket skjer helt på grensa til naturreservatet, mot veg, og
at uttaket vil forebygge at trærne faller over bilvegen.
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Søker har selv ansvar for sikkerhet med tanke på trafikk på veien ved felling. Vi oppfordrer deg til å
ta kontakt med Troms og Finnmark fylkeskommune som er veieier, før du starter å felle trærne.
Med hilsen
Heidi-Marie Gabler (e.f.)
seksjonsleder

Ann-Heidi Johansen
seniorrådgiver miljø
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