Vår dato:

Vår ref.:

05.10.2020

2020/1183

Deres dato:

Deres ref.:

30.01.2020
Saksbehandler, innvalgstelefon

AT SKOG SA
Att. Arne Eiken
Postboks 116 Sentrum
3701 SKIEN

Trude Engesland, 37 01 75 94

Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skogproduksjon på gnr/bnr
158/1 Farsund kommune
Vi viser til din søknad av 30.01.2020 om utsetting av utenlandske treslag på gnr. 158 bnr. 1 i
Farsund kommune. Det søkes om å plante til et areal på ca. 60 dekar med 12000 stk.
sitkagran til skogproduksjon.
Lovgrunnlaget
Søknaden behandles etter naturmangfoldloven (nml) og forskrift om utsetting av utenlandske
treslag til skogbruksformål, fastsatt av Miljøverndepartementet 1. juli 2012. Etter
naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i § 8-12 vurderes, og vurderingen skal framgå av
vedtaket. Det er vanlig å sette vilkår for tillatelsen for å redusere risikoen for skader.
Kunnskapsgrunnlaget (§ 8):
Ifølge offentlige databaser er det ikke registrert spesielle miljøverdier, rødlistearter,
verneområder eller automatisk fredete kulturminner på eller i nærheten av omsøkt areal.
Kunnskapen om naturmangfoldet i området vurderes som tilstrekkelig for å behandle
søknaden, jf. nml § 8.
Føre-var-prinsippet (§ 9):
Det er viktig å være føre-var i forhold til bruk av utenlandske treslag. Gjennom vilkårene
som settes mener vi at det ikke er stor risiko for spredning av treslaget utenfor plantefeltet.
Samla belastning (§ 10):
Vilkårene for tillatelsen skal sørge for at tiltaket ikke gir noen belastning for naturen i
området og den samla belastningen i området vil derfor ikke øke etter plantingen.
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Kostnader dekkes av tiltakshaver (§ 11):
Den som får tillatelse til utplanting, må selv dekke kostnader ved å hindre og begrense
eventuelle skader; eksempelvis tilsyn og eventuelle andre tiltak.
Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder (§ 12):
Det blir satt vilkår for å hindre uønsket spredning. Vi kan ikke se at omsøkte planting vil
medfører noen driftsmessig skade på omsøkte areal eller nærliggende områder.
Vurdering
Det er ikke registrert noen verneområder, naturverdier eller rødlistede arter på eller i
nærheten av omsøkt tiltak.
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 1800tallet og var det viktigste utenlandske treslaget som ble benyttet i skogreisingen langs
vestkysten nord til Troms i perioden 1950-80.
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.
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.
Omsøkte område egner seg ikke for skogproduksjon med vanlig norsk gran. Sitkagran
produserer et høyt antall kubikk per dekar sammenliknet med norsk gran jf. NIBIO-rapport
5/90/2019. Dette fører også til økt karbonbinding og co2-opptak. I tillegg har Sitkagran en
større andel rot- og stubbefraksjon enn vanlig gran.
Farsund kommune har kommet med følgende uttalelse til søknaden:
«Farsund kommune er skeptiske til nyplanting av sitkagran nær kystlyngheiområder og
verneområder. I andre områder bør det vurderes om det allerede er sitkagran i området og
hvordan skogen drives. Ved aktiv bruk av skogen er det liten risiko for at eventuell foryngelse får
etablere seg. Sitkagran på egnet sted der det blir tatt hensyn til uønsket foryngelse er et godt
klimatiltak, siden dette treslaget binder en langt større mengde co2 i forhold til andre treslag. Det
blir derfor en avveining mellom risiko for uønsket spredning og kommunens målsetning om å bli
karbonnøytral.
P.g.a. omdisponeringer har kommunen mistet store skogreisingsarealer på Lista, noe som fører
til at samlet karbon-binding (og verdiskaping) i skogen reduseres. Det er en utvikling kommunen
bør snu. I den store sammenheng betyr 60 dekar på Melandsheia lite i så måte, men er en av de
mange brikkene som skal til for at karbonbinding i skog skal bidra optimalt.
Til den konkrete søknaden vurderes treslagsskifte å ha mest positive effekter. Det er tilstrekkelig
avstand til kystlynghei og verneområder. Videre så blir skogen på bruket drevet med jevn aktivitet
og det er investert mye i ny skog og skogsveier de siste 20 årene. Risikoen for uønsket spredning
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av sitka vurderes som lav på denne lokaliteten («knopphei») og med den aktive driften av skogen.
For det lokale klimaet vil en sitkagran-skjerm dempe vindslitet lokalt og derfor bedre
produksjonsvilkårene i skogen for øvrig.
Søknaden om å treslagsskifte ca. 60 dekar skog på Meland fra stedegen bjørk/plantet furu til
sitkagran vurderes som et positivt tiltak.»
Fylkesmannen har vært på befaring på omsøkte felt og vurderer faren for uønsket
spredning til å være mulig å håndtere ved å sette vilkår i tillatelsen.

Vedtak
Med hjemmel i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål gir
Fylkesmannen i Agder tillatelse til å plante 12000 stk. sitkagran som skissert i
kartvedlegget.
Juletrefelt Omsøkt areal
1 felt
60 dekar totalt

Treslag
Sitkagran (Picea sitchensis)

Antall planter
12000 stk.

Tillatelsen gjelder for omsøkt areal, treslag og antall som i tabellen over og har en varighet
på 5 år, dvs. fram til 5. oktober 2025 (se kartvedlegg).
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Søker plikter å begrense spredning av sitkagran fra utsettingsområdet. Spredning
innen egen eiendom må fjernes av søker. Ved spredning til andre eiendommer må
søker om mulig innhente grunneiers samtykke og deretter fjerne spredningen. Hvis
eier av annen eiendom ikke tillater fjerning, må spredningen meldes til
Fylkesmannen.
• Ved en eventuell overdragelse av eiendom må ny grunneier informeres om
tillatelsen og vilkårene som er satt.
• Det skal ikke settes igjen trær (frøtrær) for naturlig foryngelse når bestandet
avvirkes.
• Skogeier skal gjennom internkontroll etablere rutiner for å sikre at avvik fra
tillatelsen eller forskriften ikke inntreffer.
• Dokumentasjon på internkontroll skal fremlegges på forespørsel. Et eksempel på
skjema til bruk ved internkontroll finnes på Fylkesmannens nettside
https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Landbruk-ogmat/Skogbruk/Forskrift-om-utsetting-av-utenlandske-treslag-til-skogbruksformal/
Kontroll
Fylkesmannen eller Miljødirektoratet fører tilsyn med at utsetting av utenlandske treslag
skjer i samsvar med bestemmelsene i forskrift, herunder tilsyn med eventuelle
spredningsområder.
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Ved avvik fra bestemmelsene kan Fylkesmannen eller Miljødirektoratet oppheve eller endre
vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, eller trekke tillatelsen tilbake. Tillatelsen skal
oppbevares hos tiltakshaver/grunneier inntil vilkårene i tillatelsen er oppfylt, jf. forskriftens
§ 7.

Klagemulighet
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven kap. VI. Klagefristen er tre uker etter du har
mottatt vedtaket. Miljødirektoratet er klageinstans, men klagen sendes til Fylkesmannen i
Agder. Klagen skal vise til vedtaket det klages på og de endringer som ønskes.

Med hilsen
Tore Haugum (e.f.)
landbruksdirektør

Trude Engesland
rådgiver
Landbruksavdelingen
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