
Per Hallgren Morenevn. 1 Tlf. 913 87 504
miljøleder 1859 Slitu   e-post: ph@viken.skog.no 

Til:
Fylkesmannen i Buskerud
v. Trine Nordli/Øivind Holm
Postboks 1604
3007 Drammen

Viser til deres brev datert 17.03.14.
Skogsdriften i Indre Vassfaret Landskapsvernområde og MiS utvelgelsen i kommunene Nes og Flå.
Dette er i grunnen to forskjellige saker.

For å ta saken om MiS utvelgelsen først:
Jeg har innhentet opplysninger fra Elling Tryterud (ET), som tidligere hadde ansvar for å følge opp 
MiS prosjektene for Viken Skog SA.

! MiS registrering i Vassfaret ble gjennomført i 2003 – 2004, - avslutta i 2005.
! Utført av PREVISTA AS v. Marit Helene Lie på oppdrag av Fylkesmannens miljøvernavdeling.
! Viken Skog SA fikk ingen kjennskap til dette. ET fikk vite dette av M. H. Lie ved en tilfeldighet.
! Ingen utvelgelse ble foretatt. (MiS metodikk forutsetter gjennomgang/utvelgelse). 

Utvelgelsen skulle ligge i bero til samlet registrering for kommunene ble foretatt. Jeg har kopi 
av møtereferat fra 2005. Det ble ikke gitt føringer den gangen at Fylkesmannens 
miljøvernavdeling skulle delta når den tid kom. Kanskje her det burde vært vedtatt?

! MiS registrering i kommunene Nes og Flå ble gjennomført av FORAN NORGE AS i tidsrommet 
2009 – 2012.

! MiS utvelgelsen i 2010, i de to kommunene, fulgte vanlige prosedyrer og rutiner. 
Utvalgsmøtet består av skogeierrepresentanter, skogbrukssjefene for kommunene, 
fylkesmannen v. landbruksavdelingen, representanter for skognæringa (her skogbruksleder i 
Viken Skog SA), takstfirma og oppnevnt biologisk rådgiver (Erlend Rolstad). Viken Skog SA v. 
ET har tatt på seg en sekretærfunksjon/føre logg, samt passe på at utvelgelsen foregår i 
samsvar med reglene i Skogbrukets Miljøstandard PEFC (tidligere kalt Levende Skog 
Standard). Vi kan ikke se at vi har noe ansvar i forhold til om Fylkesmannens 
miljøvernavdeling skulle være med i utvelgelsesprosessen. Det burde i så fall være 
styringsgruppa/Fylkesmannens representant, fra landbruksavdelingen, som passet på dette.
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Hogsten i Indre Vassfaret Landskapsvernområde:
Det er uheldig og beklagelig at Viken Skog SA har hogd i strid med driftsplanen for Indre Vassfaret 
Landskapsvern område. Jeg har undersøkt saken nøye. Har hatt flere runder med vår mann i saken, 
Atle Veddegjerde (AV). Vi innser at det ikke var gitt skriftlig tillatelse til hogst i bestand 57 og at det er 
foretatt snauhogst i bestand 53.

Viken Skog SA vil allikevel påstå at det er nyanser i saken som ikke kommer frem i deres brev. 
Et ikke ubetydelig areal på oversiden av skogsvei, inn mot Bringen NR, ble foreslått av AV og skogeier 
Christen Berg til frivillig vern. Dette fremkommer i e – post utveksling mellom AV og deres rådgiver 
Elfrid Engen. Dette området ligger inne i driftsplanen for hogst i perioden, men her er det også 
miljøelementer som gjør området interessant til vern. Elfrid Engen syntes forslaget var interessant (e 
– post 30. august 2013).
AV foreslo da at restvolumet for perioden skulle flyttes til andre bestand. AV oppfattet Elfrid Engen 
slik at det var aksept for å flytte deler av restvolumet til bestand ikke nevnt i periodens driftsplan. 
Forslaget var bl. a. å hogge bestand 57 og å fravike kravet om størrelsen på hogstflatene på 30 daa. 
Noen aksept for forslaget kom ikke fra Elfrid Engen. Etter det jeg forstår reiste hun på flere ukers 
ferie. Hogstmaskin kom og hogsten ble foretatt. AV oppfattet det slik at det var ok å hogge bestand 
57, fordi det var en av de få muligheten til å oppnå tillatt restvolum når bestander i driftsplanen 
skulle legges ut for vern. Noen skriftlig godkjenning av endring i driftsplanen forelå ikke på det 
tidspunktet. Bestand 53 ble snauhogd fordi dette i følge AV ikke egnet seg til gjennomhogst. Han 
gjorde altså en skogfaglig vurdering her. 
To ting til: Ingen hogster i perioden har overskredet 30 daa og samlet volum er i tråd med 
driftsplanen for perioden.

Dette er i korte trekk slik vi i Viken Skog SA ser saken. Vi imøteser gjerne et oppklarende møte for å 
belyse alle sider ved saken og for å få fakta på bordet. Viken Skog SA ønsker selvsagt et godt 
samarbeid med Fylkesmannens Miljøvernavdeling. Det er jo en forutsetning for at slike saker kan 
unngås i fremtiden.

Moss 08.05.14
Med vennlig hilsen
Per Hallgren
    (sign)


