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Tillatelse til felling av lønnetre med misteltein – Fogdeveien 32 – gbnr.
13/207 – Horten kommune
Statsforvalteren gir tillatelse til felling av et lønnetre med misteltein.
Vedtaket kan påklages innen tre uker fra brevet er mottatt.
Vi viser til søknad fra Kåre Knutsen, datert 28. april 2022.
Søknaden
Det søkes om å felle et lønnetre med misteltein som står på eiendommen med adresse Fogdeveien
32, gbnr. 13/207 i Horten kommune. Begrunnelsen for søknaden er bekymring for at treets
forfatning utgjør en sikkerhetsrisiko.
Søknaden inkluderer bilder av treet, og henvisning til vurdering gjort av sertifisert trepleier.
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 Statsforvalteren.
I Statsforvalterens 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. Prinsippene i §§ 8 til 12 innebærer at beslutninger skal bygge på et godt kunnskapsgrunnlag, at
føre-var prinsippet legges til grunn ved kunnskapsmangel, at den samlede belastningen på
økosystemet vurderes, at tiltakshaver må bære kostnadene ved miljøforringelse samt at teknikker og
driftsmetoder er miljøforsvarlige.
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Statsforvalterens vurdering
I vår saksbehandling må vi først vurdere om vilkårene for å gjøre unntak fra
fredningsbestemmelsene er oppfylt. Sikkerhet for personer og eiendom regnes i denne
sammenheng som av vesentlig samfunnsmessig betydning, og muligheten til å gjøre unntak fra
fredningsbestemmelsene er dermed til stede, jf. kapittel III i forskrift om fredning av misteltein.
Naturmangfoldloven (nml.) § 5 slår fast at forvaltningsmålet for arter er at de og deres genetiske
mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige
utbredelsesområder. Det følger av § 8 at beslutninger som berører naturmangfoldet så langt det er
rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om blant annet arters bestandssituasjon. Ifølge
Artsdatabanken har arten misteltein en begrenset utbredelse rundt midtre deler av Oslofjorden, der
den er ganske vanlig og i ekspansjon. Den aktuelle eiendommen ligger i 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.
Bilder og beskrivelse av treet viser at det har en betydelig langsgående skade på hovedstammen, og
at det er fare for at det knekker innen få år. Treet står plassert i en hage og nær støyskjerm mot
veien, og det utgjør dermed en sikkerhetsrisiko.
Kravet til kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 vurderes å være oppfylt. Føre-var-prinsippet i § 9 kommer
dermed ikke til anvendelse i saken. Misteltein er fredet, og den samlede belastningen arten utsettes
for er av relativt beskjedent omfang, jf. nml. § 10. Statsforvalteren 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. Arten er vurdert som
livskraftig, og omfanget av tillatelser vurderes til å være uten nevneverdig betydning for
mistelteinbestanden.
Prinsippet om samlet belastning i § 10 innebærer at også presedensvirkningen av vedtak skal
vurderes, slik at det ikke åpnes for en praksis der en serie av enkelttillatelser kan føre til uheldige
sumvirkninger for naturmangfoldet. Denne saken gjelder tydelige sikkerhetshensyn, og avgjørelsen
vil etter vår vurdering ikke skape uheldig presedens.
Det følger av nml. § 14 at tiltak skal veies mot andre viktige samfunnsinteresser. Statsforvalteren
legger i denne sammenheng vekt på sikkerheten for personer og eiendom.
På dette grunnlaget har vi kommet til at det bør gis unntak fra fredningsbestemmelsen i denne
saken, og vi tillater felling av lønnetreet.
Statsforvalterens vedtak
Med hjemmel i forskrift om fredning av misteltein, og med henvisning til naturmangfoldlovens
bestemmelser og merknadene ovenfor, tillates felling av lønnetreet med misteltein som står på
eiendommen med adresse Fogdeveien 32, gbnr. 13/207 i Horten kommune. Tillatelsen gis på disse
vilkår:
1. Den eller de som utfører arbeidet skal være kjent med innholdet i tillatelsen. Når arbeidet
utføres, skal tillatelsen være tilgjengelig på stedet og kunne fremvises på forespørsel.
2. Eventuelt salg av mistelteinplanter kan bare skje til humanitære eller allmennyttige formål.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at brevet er mottatt. Eventuell klage bør være skriftlig
begrunnet og skal sendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Klageinstansen er
Miljødirektoratet.

Med hilsen
Linda Myhre
senioringeniør

Fred Marius Svendsen
seniorrådgiver
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