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78/3 Tilbakemelding - meldeplikt for tiltak i utvalgt naturtype - slåttemark
Vedtak
Med hjemmel i lov om skogbruk § 8 andre ledd fastsettes følgende vilkår for gjennomføring av
tømmerdriften for å ivareta slåttemark på gnr 78/3, som er en utvalgt naturtype.









Utkjøring av tømmer krysser slåttemarka slik at denne påvirkes minst mulig (ca. 10
meter)
Kavling (legge ut trestokker) på kjøreveg gjøres på strekningen hvor slåttemarka påvirkes
for å forebygge kjøreskader i enga.
Etter gjennomført tømmerdrift skal det gjennomføres opprettingstiltak både på kjøreveg
og område for tømmerlagring for å sikre at kvaliteten av naturtypen opprettholdes.
Opprettingstiltak gjennomføres innen 14 dager etter avsluttet tømmerdrift.
Alt av kvist, bar og biomasse skal fjernes fra området etter tømmerdriften slik at
slåttemarka ikke oppgjødsles.
Tømmer skal lagres på angitte områder, utenfor registrert område for slåttemark jf. kart
Så langt det er mulig bør tømmerdriften gjennomføres under tørre forhold hvor
kjøreskader begrenses
Sluttbefaring med kommunen skal gjennomføres før maskinelt utstyr har blitt tatt vekk
fra området. Befaring kan gjennomføres på kort varsel.

Bakgrunn
Malvik kommune fikk videresendt epost fra Statsforvalteren i Trøndelag hvor kommunen ble
bedt om å vurdere meldeplikt knyttet til tømmerdrift på gnr 78/3, hvor Allskog skal gjennomføre
oppdraget. Det er registrert en utvalgt naturtype, viktig slåttemark på eiendommen
(BN00079364). Slåttemarka har forholdsvis høy artsdiversitet med verdi B.
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Meldeplikten er hjemlet i § 4 i forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (nml).
Det vurderes at utkjøring og lagring av tømmer kan påvirke naturtypen negativt, dersom det ikke
settes vilkår som sikrer at det tas særlige hensyn til forekomstens utbredelse og økologiske
tilstand jf. § 6, § 53 og § 54 i nml.
Vurderinger
Konsekvensene for den utvalgte naturtypen skal vurderes, før det treffes en beslutning om å gjøre
inngrep. Tømmerdriften vil medføre midlertidige kjøreskader ved utkjøring av tømmer. Lagring
av tømmer før uttransport vil også i en periode kunne påvirke slåttemarka negativt. Tilførsel av
ryddeavfall, kvist og biomasse vil kunne gi økt tilførsel av næring som gir uønsket oppgjødsling
av slåttemarka jf. faktaark for naturtypen (BN00079364).
For å ta nødvendige hensyn til slåttemarka settes derfor følgende vilkår:









Utkjøring av tømmer krysser slåttemarka slik at denne påvirkes minst mulig (ca. 10
meter)
Kavling (legge ut trestokker) på kjøreveg gjøres på strekningen hvor slåttemarka påvirkes
for å forebygge kjøreskader i enga.
Etter gjennomført tømmerdrift skal det gjennomføres opprettingstiltak både på kjøreveg
og område for tømmerlagring for å sikre at kvaliteten av naturtypen opprettholdes.
Opprettingstiltak gjennomføres innen 14 dager etter avsluttet tømmerdrift.
Alt av kvist, bar og biomasse skal fjernes fra området etter tømmerdriften slik at
slåttemarka ikke oppgjødsles
Tømmer skal lagres på angitte områder, utenfor registrert område for slåttemark jf. kart
Så langt det er mulig bør tømmerdriften gjennomføres under tørre forhold hvor
kjøreskader begrenses
Sluttbefaring med kommunen gjennomføres før maskinelt utstyr har blitt tatt vekk fra
området. Dette kan gjøres på kort varsel.
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Kjøreveg legges slik at slåttemarka berøres i minst mulig grad. Kavling av kjørevegen over
slåttemarka forebygger kjøreskader. Lagring av tømmer skjer utenfor avgrenset området for
slåttemark.
Med hilsen

Anne Irene Enge
kommunalsjef

Lars Slettom
rådgiver
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