Resultatkontroll
Forskrift om skogbehandling og skogdrift i Marka
Rapporten sendes til fylkesmannen

Tøm skjema
År

Fylke

Kommune

A. Skogbruksplan
Totalt 10% av felt avvirket etter plan trekkes ut for kontroll med at forskriftens bestemmelser er fulgt og at pålegg gitt ved godkjenning er
gjennomført.
Omsøkt

Antall planer

Antall planer

Godkjent

Veiledning miljøtilpasning

Pålegg miljøtilpasning
Unntatt flatestørrelse

Pålegg flatestørrelse

Konflikter etter godkjenning

Konflikter etter hogst
Unntatt flatestørrelse

Resultatkontroll/befaring

Kontakt med
Fylkesmannen

Uttalelse fra andre

Samlet godkjent areal

daa Antall flatehogster

Antall planer

Befaring før godkjent

stk Totalt godkjent kvantum

m3

Kvantifisering av hogstform (% av godkjent areal)
Flate

Frøtre

Skjermstilling

Kant

Småflate

Gjennomhogst

B. Enkelthogster
Totalt 10% av felt avvirket etter enkeltmelding trekkes ut for kontroll med at forskriftens bestemmelser er fulgt og at pålegg gitt ved
godkjenning er gjennomført.
Omsøkt

Antall meldinger

Antall meldinger

Godkjent

Befaring før godkjent

Veiledning miljøtilpasning

Pålegg miljøtilpasning
Unntatt flatestørrelse

Pålegg flatestørrelse

Konflikter etter godkjenning

Konflikter etter hogst
Unntatt flatestørrelse

Resultatkontroll/befaring

Kontakt med
Fylkesmannen

Uttalelse fra andre

Samlet godkjent areal

daa Antall flatehogster

Antall meldinger

stk Totalt godkjent kvantum

m3

Kvantifisering av hogstform (% av godkjent areal)
Flate

Frøtre

Skjermstilling

Kant

Småflate

Gjennomhogst

C. Vegbygging
Det skal foretas ferdigbefaring, der alle som har uttalt seg i saken gis anledning til å delta. Alle veger ferdiggodkjennes på vanlig måte, jf.
skjema SLF-913.
Omsøkt

Antall anlegg

Meter

Godkjente nyanlegg

Antall anlegg

Meter

Vegklasse II
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Vegklasse III
Vegklasse IV

Omlegging

Vegklasse V

Ombygging

Vegklasse VI

Enkel driftsveg
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Orientering
Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo
og nærliggende kommuner (Marka)
Landbruksdirektoratets landsdekkende opplegg for resultatkontroll omfatter foryngelsesfeltkontroll og
kontroll med skogsvegbyggingen.
I tillegg er det lagt opp til egne kontrollrutiner for de områder som faller inn under Forskrift om skogsbehandling
og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), fastsatt 2. april 1993. Disse kontrollrutinene er i første
rekke utformet med sikte på å evaluere samarbeidsrutiner, avdekke konflikter mellom skogbruk og andre
interesser samt supplere den klargjøring av resultatene av skogbrukets miljøtiltak som den landsdekkende
kontrollen gir.
Koblingen mellom den landsdekkende kontrollen og de spesielle kontrollrutinene som er etablert for Marka gir
følgende praktiske konsekvenser:
1. Kommunene skal hvert år gi rapport til Fylkesmannen på Skjema SLF-914 (foregående side).
Gjennom denne rapporteringen gis det statistisk informasjon om den samlede hogst- og vegbyggingsaktiviteten innenfor forskriftsområdet
samt informasjon som kan avdekke om de spesielle forvaltningsrutiner og samrådsfunksjoner som er etablert for Marka fungerer.
2. Kommunene skal kontrollere minst 10 % av godkjente hogster i Marka med sikte på å undersøke om markaforskriftens bestemmelser er
fulgt og om de pålegg som er gitt i forbindelse med behandling av søknad om godkjenning av skogbruksplan og melding om hogst er gjennomført. En kort orientering om resultatet av denne kontrollen skal følge Skjema SLF-914 ved innsendelse.
3. Det nasjonale opplegget for foryngelseskontroll gjennomføres på vanlig måte. Skjema som gir resultater fra
flater i forskriftsområdet merkes «Marka», slik at det er mulig å skille ut disse flatene fra det samlede datagrunnlaget. Foryngelsesfeltkontrollen i Marka skal skje med utgangspunkt i godkjenningen av hogsten, jf. Marka-skjemaene A (SLF-901) og B (SLF-900).
4. Kommunene skal ferdigbefare alle nye skogsveger. De som har uttalt seg om saken skal gis anledning til å delta. Ferdiggodkjenning skjer
på vanlig måte ved hjelp av skjema SLF-913. Ferdiggodkjenningen skal skje med hensyn til meldeskjema SLF-902) og eventuelle pålegg,
samt at markaforskriftens intensjoner skal legges til grunn for resultatkontrollen. Skjemaet merkes med «Marka», slik at det er mulig å
skille ut kontrollerte veger i Marka fra det samlede datagrunnlaget.

versjon 1.2 - 11.11.2014

5. Fylkesmennene setter de nødvendige frister for kommunenes rapportering, og hvert fylke sender en samlet rapport til Landbruksdirektoratet hvert år. Rapporteringen for Marka samordnes med rapportering i forhold til den landsdekkende kontrollen. Det tas sikte på
minst en årlig befaring der forvaltningen og ulike brukergrupper i fellesskap vurderer utvalgte områder/veger. Landbruksavdelingene i de
berørte fylkene har ansvar for planlegging og gjennomføring av disse befaringene.
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