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Eiken - Jarl Werdal - 992768347 - 67/1 - svar på søknad om utsetting av
utenlandske treslag - Hægebostad
Vi viser til din søknad om utsetting av Douglasgran (Pseudotsuga menziesii), underart
kystdouglasgran og Europalerk (Larix decidua) på gnr. 67 bnr. 1 i Hægebostad kommune. Det søkes
om å plante 60.000 stk. douglasgran og 10.000 europalerk til skogproduksjon på et areal på 300
dekar.

Vedtak
Med hjemmel i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål avslår Statsforvalteren i
Agder søknad om planting av 10.000 stk. europalerk på gnr. 67, bnr. 1.
Med hjemmel i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål gir Statsforvalteren i
Agder tillatelse til å utsette inntil 60.000 stk. douglasgran som skissert i kartvedlegget.
Plantefelt Omsøkt areal
1 felt

Ca. 300 dekar

Treslag
Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)

Antall planter
60.000 stk.

Tillatelsen gjelder for omsøkt areal, treslag og antall som i tabellen over og har en varighet på 5 år,
dvs. fram til 1. mai 2027 (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/

E-postadresse:
sfagpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 504,
4804 Arendal

Besøksadresse:
Fløyveien 14, Arendal

Telefon: 37 01 75 00
www.statsforvalteren.no/agder
Org.nr. 974 762 994
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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):
Det er god kunnskap om naturmangfoldet på og rundt tiltaksområdet. Det er og god kunnskap om
de omsøkte treslagene. I vår vurdering har vi hentet opplysninger fra Gårdskart.no, Allma,
elektronisk skogbruksplan og Artsdatabanken sin Fremmedartsliste 2018. I tillegg har vi vurdert
annen vitenskapelig litteratur om treslagene. Statsforvalteren vurderer at det er tilstrekkelig
vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap i denne saken.

Douglasgran
Douglasgran Pseudotsuga menziesii er et stort lyselskende tre som finnes i en grønn kystform og en
blå innlandsform, og som anses for å være et av de mest verdifulle treslag i verden. Arten
produserer frø fra 20-30 års-alderen tilpasset vindspredning, men spredning med fugl forekommer
også.
Douglasgran kom til Norge rundt 1860 og naturlig foryngelse til norsk natur er kjent fra forstlige
forsøksplantinger fra Leirvik på Stord fra rundt 1900 og i Rosendal fra 1958 (Nedkvitne 1960). Samlet
produksjonsareal for douglasgran er på ca. 1.5 km2, spredt langs kysten fra Østfold til Lofoten

Side: 3/7

(Heiberg 1978). Selv om douglasgran lokalt har forynget seg villig på Vestlandet (Nedkvitne 1960),
rapporterte Tonjer (2011) om svært begrenset spredning fra gamle plantete bestand i Ås og at
foryngelsen ble hardt beitet av hjortevilt (Tonjer 2011). Fra artskart finnes ca. 20 funn de siste 20
årene, men det er knyttet usikkerhet til enkelte av funnene, om de er på produksjonsareal.
Arten er innført som skogstre og prydtre (se f.eks. Stabbetorp 2009). Videre spredning skjer med frø
fra forsøksplantinger, arboreter og parktrær.
Invasjonspotensialet er moderat, med moderat median levetid og moderat ekspansjonshastighet.
Ingen kjent negativ økologisk effekt er knyttet til arten. Den opptrer såpass sparsomt og har så lang
generasjonstid at det er lite sannsynlig at den vil endre norsk natur de kommende tiår. Konklusjon:
Douglasgran vurderes til lav økologisk risiko, og bare på grunnlag av invasjonspotensialet.
(Artsdatabanken.no/fremmedarter/2018, lasta 27.04.2022).
I Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet sin rapport M-1379 «Utredning av forbud mot utsetting
av utenlandske treslag til skogproduksjon» er egenskapene til Douglasgran beskrevet. Douglasgran
blir ansett som et treslag med bedre egenskaper enn vanlig gran i et framtidig klima hvor det
forventes mer tørke i sentrale deler av Europa. Det er en viktig grunn til at store arealer i SentralEuropa konverteres fra gran til douglasgran. Douglas har svært gode vedegenskaper som i mindre
grad er negativt påvirket av rask vekst sammenlignet med andre treslag. Det betyr at stor
volumproduksjon og rask vekst kan kombineres med høy kvalitetsproduksjon. (Spiecker et al. 2019).
De norske plantefeltene har lidd av skader av frost og sopp, og arten er utsatt for beite- og
feieskader fra hjortedyr. Om frøspredning skriver rapporten følgende: Treslaget begynner normalt å
produsere kongler i 25-årsalderen, og arten krever relativt høy sommervarme for å produsere
spiredyktige frø. Det får rikelig med kongler, og har hyppig, men irregulær frøsetting med noen gode
og noen mindre gode frøår. Frøene er lette og tilpasset vindspredning. På lokalklimatisk gunstige
lokaliteter produserer arten spiredyktige frø.
DN-utredning 8-2012, «Kunnskapsstatus for spredning og effekter av fremmede bartrær på biologisk
mangfold», beskriver grensa for kortdistansespredning til å være 1 meter. Videre legger rapporten
frem en estimert spredningsdistanse på opptil 1391 meter med vindhastighet på 10 m/s og 2781
meter ved 20 m/s.

Europalerk
Europalerk er et utenlandsk treslag som ikke er risikovurdert i Artsdatabanken sin Fremmedartsliste
2018 da den var etablert som fast reproduserende i Norge per år 1800. Den blir derfor regnet som
stedegen i den sammenheng av Artsdatabanken. Videre skriver Artsdatabanken Europalerk er
imidlertid i spredning i mange flere naturtyper, med lite dokumenterte virkninger. Den er et nokså
lyselskende treslag som slipper gjennom sollys tidlig og sent i sesongen, i motsetning til eviggrønne
bartrær, men på grunn av årlig felling av baret, har den et stort og surt nålefall som påvirker
næringsforholdene i jorda. Vi anser derfor at europalerk, uansett når den kom til Norge, er et negativt
innslag i våre stedegne naturtyper. Hvis arten hadde blitt risikovurdert også i denne vurderingsrunden,
ville den bli tillagt svært høy risiko, som den ble forrige gang. Europalerk er et svært negativt
fremmedelement der den invaderer naturtyper. Mer opplysninger er lagt inn i databasen for denne arten
enn det som er normalt for arter som faller utafor kriteriene (bl.a. komplett utbredelseshistorikk og
analyse av invasjonspotensial) (Artsdatabaken.no). I det videre legger vi frem annen tilgjengelig
kunnskap om arten sine økologiske egenskaper og evne til å spre seg.
I Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet sin rapport M-1379 «Utredning av forbud mot utsetting
av utenlandske treslag til skogproduksjon» er kunnskap om europalerk lagt fram sammen med
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andre arter av lerk. Rapporten sier at lerkeartene har liknende økologiske egenskaper som furu,
slipper mer lys ned i feltsjiktet, er bedre til å konkurrere mot frodig vegetasjon og har høyere
produksjon. Lerk er lyskrevende og kan bare i liten grad etablere seg i skog og på andre skyggefulle
voksesteder. I litteraturen går det fram at det er observert naturlig foryngelse av lerkearter der få tre
har gitt opphav til nye bestander, og spredningen kan bli omfattende om de naturgitte forholdene er
til stede. Arten europalerk er registrert med varierende spredning, alt fra ingen til maksimalt 30
meter.
DN-utredning 8-2012, «Kunnskapsstatus for spredning og effekter av fremmede bartrær på biologisk
mangfold», beskriver grensa for kortdistansespredning til å være 30 meter. Videre legger rapporten
frem en estimert spredningsdistanse på opptil 838 meter med vindhastighet på 10 m/s og 1676
meter ved 20 m/s.

Utplantingsfeltet
Omsøkt arealet ligger i Hægebostad kommune, rundt gårdstunet på Øvre Nerstøl, sør for Evjeveien.
Det er varierende bonitet på arealet. Under er et utklipp fra Allma.no (digital skogbruksplan) som
viser bonitetsfordeling på aktuelle areal. Ca. 70 % av arealet er bonitet 11 og 14, mens ca. 30 % av
arealet har bonitet 17 og 20.

Naturverdier i området rundt plantefeltet
Med bakgrunn i historiske data hentet fra yr.no for ulike områder i Agder har vi lagt til grunn at
vindhastigheten i frøspredeperioden (september til desember for Europalerk og august til mars for
Douglasgran) sannsynligvis vil ligge et sted mellom 10-15m/s. Statsforvalteren har gått gjennom
registreringer på Gårdskart.no og funnet følgene registreringer i en avstand på 1,5 km:
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ID i
Naturbase
BN00029676

Navn

Naturtype

Verdi

Gydalen i Breili

Viktig

BN00029694

Breili, Gydalen,
øst for Kvåle

Rik
edellauvskog
Gammel boreal
lauvskog

Lokalt
viktig

Kartlagt
år
2003
2012

Norsk navn art
Gulspurv

Vitenskapelig navn
art
Emberiza citrinella

Status rødlista 2021

Granmeis
Barlind

Poecile montanus
Taxus baccata

VU - sårbar
VU - sårbar

Alm

Ulmus glabra

EN – sterkt truet

Vestlandsvikke

Vicia orobus

NT – nært truet

VU - sårbar

Retning
SSV
N

Avstand m
220 m nærmeste
tangeringspunkt
800 m nærmeste
tangeringspunkt

Avstand til
utsettingsområde
215 m til nærmeste
tangeringspunkt
Ca. 1000 meter
510 m til nærmeste
tangeringspunkt
520 og 800 m til
nærmeste
tangeringspunkt
60 m til nærmeste
tangeringspunkt

Det er registrert MiS-figurer øst, nord-øst og sør-vest for omsøkte område. De utfigurerte områdene
er registrert i 2006 og er beskrevet som rik bakke, gamle trær og rikbarkstrær. Den nærmeste
figuren er ca. 230 meter fra omsøkte utplantingsområde. Det er ytterligere fire utvalgte MiS-figurer
som er mellom ca. 400-1100 meter fra omsøkte område. Det sorte området nord-øst i kartet er
registrert som leveområde for dvergspett. Dette ligger ca. 950 meter unna nærmeste
tangeringspunkt for omsøkte område. Arten er registert som LC-livskraftig i Artsdatabankens
rødliste 2021.
Kunnskapen om naturmangfoldet i området vurderes som tilstrekkelig for å behandle søknaden, jf.
nml § 8.

Kart som viser omsøkt område, markert med rødt. De ulike miljøverdiene og kulturminnene er også markert på kartet.
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Føre-var-prinsippet (§ 9) og samla belastning (§ 10):
Det er viktig å være føre-var i forhold til bruk av utenlandske treslag. Med bakgrunn i faglitteraturen,
vind og temperatur på aktuelle utplantingsområde vurderer Statsforvalteren det som lite sannsynlig
at spredning av Douglasgran vil utgjøre noen fare for naturmangfoldet. For Europalerk vurderer vi
det annerledes. Europalerka har vist seg å lettere kunne spre seg og særlig i områder der det er god
lystilgang. Det vil det være på åpne områder i nærheten av utplantingsområdet og vi vurderer at
naturtypen med rik edellauvskog som ligger relativt nærme, er et sted der det ville være en ulempe
for naturmangfoldet om europalerka kom inn.

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 tilplanting med Douglasgran på omsøkte areal vil medfører driftsmessige skade på
arealet eller nærliggende områder.

Vurdering
Statsforvalteren kan også vurdere saken opp mot §14 i naturmangfoldloven avveining opp mot andre
samfunnsinteresser.
Douglasgran gir tømmer av god kvalitet. Det produserer store volumer og vokser raskt. Det er stor
etterspørsel etter Douglasgran sammenliknet med tilgangen i følge Nortømmer. Skogeier her har
eget sagbruk og kan utnytte trevirket på denne måten også.
Europalerk har også gode egenskaper med tanke på produksjon av trelast. Det er likevel en større
fare for spredning av denne arten. Så langt statsforvalteren kjenner til er det ikke plantet lerk med
tanke på skogproduksjon i nærheten av dette området. Det vurderes at vanlig gran kan være et egna
alternativ til å plante europalerk.
Vurderinger knyttet til naturmangfoldet er foretatt over.
Vår vurdering er at tiltakets positive samfunnsmessige effekter veier opp for risikoen for negativ
innvirkning på naturmangfoldet hva gjelder Douglasgran. For Europalerk vurderer vi at risikoen for
naturmangfoldet veier tyngre enn de samfunnsmessige fordelene ved å produsere tømmer av lerk.

Konklusjon
Statsforvalteren avslår søknad om utplanting av Europalerk
Statsforvalteren innvilger søknad om planting av Douglasgran

Kontroll
Statsforvalteren eller Miljødirektoratet fører tilsyn med at utsetting av utenlandske treslag skjer i
samsvar med bestemmelsene i forskrift, herunder tilsyn med eventuelle spredningsområder.
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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.

Med hilsen
Tore Haugum (e.f.)
landbruksdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Trude Engesland
rådgiver
Landbruksavdelingen

