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Hei! 
Arealene er ikke markert som skogareal i Gårdskart. Årsaken til dette er andelen fjell, hytter og 
plenareal, som gjør at det ikke drives aktivt skogbruk på i kantsonen langs sjøen. Videre vil arealene 
bli for oppstykket for å lage egne figurer med skog på grunn av minimums størrelser for registrering. 
Hele Lamøya er et spesielt kulturlandskap med småjorder, steingjerder, mye hule eik (utvalgt 
naturtype) og store trær. Aktuelle areal er satt av til grønnstruktur i kommuneplanen. Det er også 
omfattet av hensynssoner for naturmiljø og kulturmiljø. For å søke tilskudd til skjøtsel av 
kulturlandskap på landbrukseiendommer, settes krav om miljøplan. 
 
Flatehogst er normalt i skogbruket i dag. Etter hogst skal flatene forynges innen 3 år etter skogloven. 
Normalt tilplantes flatene så snart som mulig etter hogst. Det drives ikke utpreget produksjon av ask i 
Norge i dag. Dette er hovedsakelig fordi ask er et varmekjært treslag med liten utbredelse. I de fleste 
tilfeller forynges ask ved å sette igjen frøtrær javnt fordelt på hogstflaten. Foryngelsesplikten i 
skogloven er gyldig i grønnstruktur. I områder avsatt til grønnstruktur skal de grønne verdiene 
ivaretas, eventuelt forbedres. Jeg antar at flatehogst ikke nødvendigvis er skjøtsel som gjør et 
vegetasjonsbelte bedre. Normalt vil tynning være aktuelt, slik at man bevarer vegetasjonspreget. 
 
Ask er registrert på rødlista som sårbar (VU) i dagens rødliste. De siste årenes utvikling gjør at 
tilstanden er i ferd med å endre seg til sterkt truet (EN). Årsaken til denne negative utviklingen er 
askeskuddsjuken som er i fremmarsj. Det er ønskelig å bevare levende ask, slik at den kan spre frø. 
Dette gjelder spesielt friske trær. I systemet for miljøsertifisering i skogbruket, er hule trær og 
styvningstrær eksempler på miljøverdier som skal stå urørt. Store trær, gamle trær, grov bark, og 
råtne/hule trær er levested for et stort antall arter. Disse trærne bør stå mest mulig urørt der det 
egner seg. 
 
Det er mye naturmangfold som ikke er registrert på eiendommen. Blant annet er det mye av den 
utvalgte naturtypen hul eik. Kulturlandskapet i området er særegent. På bakgrunn av dette burde det 
lages en skjøtselsplan for drift av arealene på landbrukseiendommen, for å ivareta alle hensyn. 
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Kan du hjelpe meg litt her, har det travelt på denne saken. Eier opplyste at
asketrærne er felt som endel av vedlikeholdsskjøtselen etter § 5 i
kommuneplanens arealdel, grønnstruktur.

Vil du si at det som e r gjort her er vedlikeholdsskjøtsel eller er det bare gjort for
utsiktens del. Hva menes med vedlikeholdssskjøtsel på en landbrukseiendom? Betyr
det at slike trær kan felles uten søknad?
Han har felt 8 store asketrær som sto spred over et større område, om du ser i
rapporten står det meste der
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