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Lindesnes - Arne Wiig - 125/3 - tillatelse til utsetting av Lawsonsypress
Vi viser til telefonsamtale og e-postutvekslinger samt din søknad om utsetting av Laawsonsypress
(Chamaecyparis lawsoniana) på gnr. 125 bnr. 3 i Lindesnes kommune. Det søkes om å plante 200
stk. sypress til pyntegrønstproduksjon på et areal på 2 dekar.
Lovgrunnlaget
Søknaden behandles etter naturmangfoldloven (nml) og forskrift om utsetting av utenlandske treslag til
skogbruksformål, fastsatt av Miljøverndepartementet 1. juli 2012. Etter naturmangfoldlovens § 7 skal
prinsippene i § 8-12 vurderes og fremgå av vedtaket. Det er vanlig å sette vilkår for tillatelsen for å
redusere risikoen for skader.
Kunnskapsgrunnlaget (nml § 8):
Laawsonsypress (Chamaecyparis lawsoniana) har lav risiko (LO) jf. Fremmedartsdatabasen 2018.
Arten har begrensa invasjonspotensiale og ingen kjent økologisk effekt.
Statsforvalteren har gått gjennom registreringer på Gårdskart.no og funnet følgene innenfor en
radius på 350 meter:

Norsk navn art
Barlind
Fiskemåke

Vitenskapelig navn
art
Taxus baccata
Larus canus

Status rødlista 2015
NT – Nær truet
NT – Nær truet

ID i Naturbase

Navn

Naturtype

Verdi

BN00005535

Aurebekkvannet

Rik
kulturlandskapssjø

Lokalt
viktig

Kartlagt
år
1999

Avstand til
utsettingsområde
225 meter
350 meter

Retning

Avstand m

290 m til
nærmeste
tangeringspkt.
Målene i tabellene over er gjort til nærmeste tangeringspunkt på nærmeste utplantingsområde.
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Kart som viser omsøkt områder med rød markering og miljøverdier markert med prikker og
skraverte områder. De grønne merkene er parkslirekne som er en uønsket art.
Føre-var-prinsippet (§ 9) og samla belastning (§ 10):
Det er viktig å være føre-var i forhold til bruk av utenlandske treslag.
I denne saken er det søkt om utplanting av en art med lav risiko og det er ikke kjente viktige
miljøverdier nærmere enn 200 meter.
Dersom tillatelse gis med vilkår, mener vi at utsettingen ikke medfører vesentlig uheldige følger for
naturmangfoldet.
Vilkårene for tillatelsen skal sørge for at tiltaket ikke gir noen belastning for naturen i området og
den samla belastningen i området vil derfor ikke øke etter plantingen.

Kostnader dekkes av tiltakshaver (§ 11):
Den som får tillatelse til utplanting må selv dekke kostnader ved å hindre og begrense eventuelle
skader; eksempelvis tilsyn og eventuelle andre tiltak.

Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder (§ 12):
Vi kan ikke se at pyntegrøntproduksjon på dette arealet vil medfører driftsmessige skade på arealet
eller nærliggende områder.
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Vurdering
Vestre deler av Agder er det området som har omfattende produksjon pyntegrønt på landsbasis,
både i antall produsenter, antall kilo levert og areal. Laawsonsypress er vurdert av
Fremmedartsdatabasen 2018 til å ha lav risiko for å påvirke naturmangfoldet, den har begrensa
invasjonspotensiale og ingen kjent økologisk effekt. Likevel er det viktig å være oppmerksom på
spredning.
Vurderinger knyttet til naturmangfoldet er foretatt over.
Statsforvalteren kan også vurdere saken opp mot §14 i naturmangfoldloven avveining opp mot andre
samfunnsinteresser. Det er behov for økt produksjon av pyntegrønt i Norge. Denne delen av Agder
har relativt lang tradisjon for pyntegrøntproduksjon. Søker planlegger å starte opp med produksjon
av juletre og pyntegrønt. Han har samarbeid med pyntegrøntlaget og planlegger å levere bar til
Aurebekk gartneri som har eget kransebinderi. Sypress er godt egnet til kransebinding. Søker vil
innhente tips og råd fra fagpersoner til å gjennomføre det praktiske arbeidet. Det er her snakk om å
bidra til en profesjonell næring og opprettholde kompetansen i miljøet.
Dersom det settes vilkår for tillatelsen mener Statsforvalteren at omsøkt tiltak kan tillates og at det
ikke vil påvirke naturmangfoldet negativt.

Vedtak
Med hjemmel i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål gir Statsforvalteren i
Agder tillatelse til å utsette 200 stk. sypress som skissert i kartvedlegget.

Utplantingsfelt Omsøkt areal
2 felt

Ca. 2 dekar

Treslag
Chamaecyparis lawsoniana

Antall planter
200 stk.

Tillatelsen gjelder for omsøkt areal, treslag og antall som i tabellen over og har en varighet på 5 år,
dvs. fram til 9. juni 2026 (se kart under).
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
 Skogeier skal gjennom internkontroll etablere rutiner for å sikre at avvik fra tillatelsen eller
forskriften ikke inntreffer.
 Skogeier skal sørge for at spredning ikke forekommer utover omsøkt areal.
 Dokumentasjon på internkontroll skal fremlegges på forespørsel. Et eksempel på skjema til
bruk ved internkontroll finnes på Statsforvalterens nettside
https://www.statsforvalteren.no/agder/Landbruk-og-mat/Skogbruk/utsetting-avutenlandske-treslag/
 Trærne skal hogges når pyntegrøntproduksjonen opphører.
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Kontroll
Statsforvalteren eller Miljødirektoratet fører tilsyn med at utsetting av utenlandske treslag skjer i
samsvar med bestemmelsene i forskrift, herunder tilsyn med eventuelle spredningsområder.
Ved avvik fra bestemmelsene kan Statsforvalteren eller Miljødirektoratet oppheve eller endre
vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, eller trekke tillatelsen tilbake. Tillatelsen skal oppbevares hos
tiltakshaver/grunneier inntil vilkårene i tillatelsen er oppfylt, jf. forskriften § 7.
Klagemulighet
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven kap. VI. Klagefristen er tre uker etter du har mottatt
vedtaket. Miljødirektoratet er klageinstans, men klagen sendes til Statsforvalteren i Agder. Klagen
skal vise til vedtaket det klages på og de endringer som ønskes.
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Med hilsen
Tore Haugum (e.f.)
landbruksdirektør

Trude Engesland
rådgiver
Landbruksavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Lindesnes kommune

Nordre Heddeland 26 4534

MARNARDAL

