Til Statsforvalteren i Oslo og Viken,
v. Asker kommune, post@asker.kommune.no
Søndre Sandås, 8. juni 2022

KLAGE PÅ GODKJENT HOGSTMELDING, GBNR 95/5 ASKER
KOMMUNE
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) påklager med dette Asker landbrukskontors
vedtak datert 22.4.2022 om godkjenning av hogst på gnr 95, bnr 5 i Asker kommune. Klagen
omfatter bestand 73, beliggende mellom vannspeilet og skogsbilvei øst for Asdøltjern.
NOA mottok først 18.5.2022 kopi av vedtaket fra Asker kommune og klagen anses med dette
å være rettidig innsendt.
NOA mener at hogsten ikke vil ivareta kantsonens økologiske funksjon og at vedtaket om
tillatelse til hogst er i strid med vannressursloven og naturmangfoldloven.
Vi viser til vannressursloven § 11, 1. ledd: «Langs bredden av vassdrag med årssikker
vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker
avrenning og gir levested for planter og dyr.». Det aktuelle bestandet utgjør en smal tarm
mellom tjernet og veien, varierende fra 5-30 m bredde, og må i sin helhet betraktes som
tjernets østlige kantsone. Uttak av at fåtall trær vil kunne være forenlig med at kantsonens
funksjon, jf. vrl § 11, opprettholdes. Uttak av alle hogstmodne trær vil derimot gi en særdeles
glissen kantsone og er ikke forenlig med vannressurslovens § 11 1.ledd.
Det er tidligere foretatt hogst i kantsonene sør, nordvest og nord i tjernet. Kantsonene er her
redusert til enkeltstående trær. Kommunens vedtak legger til rette for at østlig kantsone vil få
samme glisne preg. Med bakgrunn i allerede negativ påvirkning på tjernets kantsone, må en
vurdering av samlet økosystembelastning, jf. naturmangfoldloven § 10 innebære at
kommunens tillatelse til hogst i østlige kantsone trekkes tilbake, eventuelt med unntak av
barkbilleangrepet gran i sørlige del av bestandet. Økosystemfunksjoner tilknyttet tjernets
kantsone kan ikke sies å være ivaretatt dersom hogsten gjennomføres som godkjent, jf.
naturmangfoldloven § 4.
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