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Avslag på Søknad- Fjerning av misteltein - Rasmussens gate 4 - 125/69 Horten
Søknaden om å fjerne levende misteltein fra et epletre avslås. Vilkårene for å gjøre unntak
fra fredningsbestemmelsene er ikke til stede.
Avslaget kan påklages innen tre uker fra brevet er mottatt.
Vi viser til henvendelse datert 11. mai 2019 og tilleggsinformasjon mottatt den 12.08.2019.
Søknaden
Astrid Figved og Tom Reksjø søker om å fjerne levende misteltein fra et epletre i en privat hage på
eiendommen med adresse Rasmussens gate 4, gbnr. 125/69 i Horten kommune. Mistelteinen
ønskes fjernet fordi den gjør skade på epletreet. Søknaden er vedlagt bilder av epletreet og
mistelteinen.
I forbindelse med søknaden ble det oppdaget at treet som det ble søkt om står i en del av hagen
som tilhører naboeiendommen, gbnr. 125/367. Søkerne opplyser om at denne delen var originalt
tenkt å være en forlengelse av Langgata, men at det aldri ble opparbeidet vei der og at denne delen
alltid hadde vært innlemmet i hagen. Søkerne skriver at de fikk anledning til å kjøpe eiendommen i
1980, og trodde da at de kjøpte hele tomten. Grunneierne på naboeiendommen (Grunneiendom
Lindheim) er Rolf Ellingsen, Britt Tove Johnson, Jørn Mikkelsen og Knut Grøtaas Mikkelsen og disse
mottar en kopi av avslaget.

Lovgrunnlag
Misteltein er en fredet art etter forskrift om fredning av misteltein fra 1976.
Fredningen innebærer også at det ikke er tillatt å ødelegge eller felle trær med misteltein. Av
forskriften fremgår det ellers at departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for
vitenskapelige undersøkelser, for arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller
når formålet med fredningen krever det. Forvaltningen av forskriften er delegert til Fylkesmannen.
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I Fylkesmannens vurdering skal prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 legges til grunn
sammen med forvaltningsmålet for arter i § 5 og vektlegging av andre viktige samfunnsinteresser, jf.
§ 14.

Fylkesmannens vurdering
Ifølge Artsdatabanken har arten misteltein en begrenset utbredelse rundt midtre deler av
Oslofjorden, der den er ganske vanlig og i ekspansjon. Eiendommen det søkes for ligger innenfor
dette kjerneområdet. Arten regnes som livskraftig i Norge, dvs. at den ikke er kategorisert som truet.
Misteltein kan leve på flere arter av løvtrær og busker. Hos oss finnes de største forekomstene på
lind, lønn og epletrær. Epletreet i søknaden har rik forekomst av misteltein.
Fylkesmannen gir årlig tillatelser til å beskjære eller felle et lite antall trær med misteltein.
Søknadene som imøtekommes er i hovedsak begrunnet med risiko for skade på person eller
eiendom, eller annen vesentlig ulempe.
I vår saksbehandling må vi først vurdere om vilkårene for å gjøre unntak fra
fredningsbestemmelsene er oppfylt. I denne saken dreier det seg om ønsket om å fjerne misteltein
fra et epletre for å gjenopprette treets helse og få epler fra det igjen.
Fra bildene ser vi at mistelteinen har hatt en effekt på epletreet og at det er lite blader igjen toppen
av treet. Misteltein er en parasitt og er kjent for å sakte ta livet av vertstreet, men denne prosessen
kan ta mange år. Slik treet står nå ser det ikke ut til å utgjør ikke fare for sikkerheten til mennesker
eller hus, og fjerningen av mistelteinen kan heller ikke begrunnes i andre tiltak av vesentlig
samfunnsmessig betydning. I fredningsbestemmelsene er det kun åpning for å gi unntak for
vitenskapelig undersøkelser, tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller når formålet med
fredningen krever det. I denne saken er dermed vilkårene for å gjøre unntak ikke til stede, og
Fylkesmannen må avslå søknaden. Det er derfor ikke grunn til å vurdere saken videre etter
naturmangfoldlovens bestemmelser.
En beskjæring av epletreet, utført på en skånsom måte som ikke skader misteltein eller ødelegger
treet, kan gjennomføres uten tillatelse.

Fylkesmannens vedtak
Med hjemmel i forskrift om fredning av misteltein, og med henvisning til merknadene ovenfor,
avslås søknaden fjerning av misteltein i Rasmussens gate 4, gbnr. 125/69 i Horten kommune.
Vilkårene for å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene er ikke til stede.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at brevet er mottatt. Eventuell klage skal være skriftlig
begrunnet og sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Klageinstansen er Miljødirektoratet.

Med hilsen
Arne Christian Geving (e.f.)
fagsjef
Dokumentet er elektronisk godkjent

Hanne Thoen
rådgiver
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