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Avslag på søknad om felling av lønnetre med misteltein - Horten gravlund gbnr. 129/451 i Horten kommune
Søknaden om felling av et lønnetre med levende misteltein 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 12. april 2019 og til deres bekreftelse 20. mai på av at saken skal
behandles som en søknad.
Søknaden
Horten kirkelige fellesråd ved Edgard Budeng Larsen søker om å felle et lønnetre med misteltein
som står i Horten gravlund, gbnr. 129/451 i Horten kommune. Søknaden begrunnes med ønske om
å bevare et viktig eiketre som mister sollys på grunn av lønnetreet. Vedlagte bilder viser at
lønnetreet har rik forekomst av misteltein.
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.
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.
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Fylkesmannens vurdering
Ifølge Artsdatabanken har arten misteltein en begrenset utbredelse rundt midtre deler av
Oslofjorden, der den er ganske vanlig og i ekspansjon. Horten gravlund 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. Lønnetreet 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.
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 felle et lønnetre
for at et eiketre skal få bedre lysforhold. Av tilgjengelige foto ser både lønnetreet og eiketreet ut for å
være livskraftige. Lønnetreet utgjør ikke fare for sikkerhet, og fellingen 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.
Fylkesmannens vedtak
Med hjemmel i forskrift om fredning av misteltein, og med henvisning til merknadene ovenfor,
avslås søknaden om felling av et lønnetre med misteltein i Horten gravlund, gbnr. 129/451 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.
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