Godkjenning juletreplanting av utenlandske treslag på Solum
prestegård, gnr 203 bnr 1 i Skien.
Off. Sak:
« Fylkesmannen viser til din søknad av 10. mai 2013, med senere tilleggsopplysninger pr
telefon og i epost av 6. juli. Søknaden gjelder tilplanting av 200 daa skogsmark i årene
2014 og 2015 på eiendommen gnr 203 bnr 1 i Skien. De aktuelle arealene er kartfestet ,
og skogen på området som er aktuell for tilplanting er avvirket. Dette er et svært stort
prosjekt i norsk sammenheng, og søknad om tiltaket som sådan er sendt Skien
kommune og Telemark fylkeskommune. Fylkesmannens behandling gjelder kun
spørsmålet om utsetting av utenlandske treslag som vist til nedenfor. Foreliggende
søknad gjelder utsetting av inntil 100.000 planter av nordmannsgran (Abies
nordmanniana) . Søknaden er behandlet med bakgrunn i Naturmangfoldloven av 200906-19 og forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål av 2012-0525. Naturmangfoldloven er vurdert på følgende måte: § 8 kunnskapsgrunnlaget. Tiltaket
er kartfestet og vurdert i forhold til kjente opplysninger i Artskart, Naturbase,
Miljøregistreringer i Skog (MiS) og Gårdskart.
Det er ingen registrerte miljøverdier på eiendommen, og tiltaket kommer ikke i konflikt
med kjente miljøverdier. § 9 føre-var-prinsippet. Søknaden gjelder juletreproduksjon, og
juletre skal hogges innen 15 års alder. Bartre er normalt ikke formeringsdyktige før de
blir 35 år gamle, og risiko for spredning er dermed minimal. § 10 økosystem.
Det er vurdert om juletreproduksjon på dette området medfører sterk belasting på
naturmangfoldet i området, og dette er det ikke grunnlag for å hevde. Det aktuelle feltet
ligger i et svært variert jord- og skogbruksområde, slik at et større juletrefelt ikke vil
dominere økosystemet i området. § 11 kostnader ved miljøforringelse.
Det er nødvendig å hogge ned trær som er for store til juletre før disse blir i stand til å
sette frø. Hvis det oppdages frøplanter, er tiltakshaver forpliktet til å fjerne disse. § 12
driftsmetoder.
Det må kun brukes anerkjente produksjonsmidler og sprøytemidler på dette arealet. Side
2 Forskrift om utsetting reiser krav om internkontroll. For et tiltak som juletreproduksjon
vil Fylkesmannen kreve at tiltakshaver melder fra når juletreproduksjonen på dette
arealet er avsluttet, og sørger for at alle tre av utenlandsk opprinnelse er fjernet.
Det skal da også dokumenteres om det forefinnes frøplanter, og eventuelle tiltak mot
disse. Kostnader med dette tilligger søker.
Konklusjon: Fylkesmannen godkjenner planting av fjelledelgran til juletreproduksjon på
inntil 200 daa på gnr 203 bnr 1 i Skien kommune, jf avmerking på innsendt kart.
Tillatelsen gjelder til og med 2015. Det er et vilkår at tiltak mot spredning av frøplanter
blir etterlevd. Ved eventuelt salg av eiendommen må ny eier gjøres kjent med disse
forutsetningene. Dette vedtaket er fattet etter delegasjon fra Direktoratet for
naturforvaltning. Vedtaket kan påklages, jf forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3
uker.»

