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Vedrørende hogst ved Strømmen på halvøy syd for Nessetra (Børtervann) Hans og Christian 
Oppegård gnr/bnr 117/1

Ovennevnte hogst er omsøkt og godkjent av skogbrukssjef Jahr under visse forutsetninger. 

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og Østmarkas Venner (ØV) har mottatt en rekke klager på 
hogsten. Etter befaring i området 09.06 og 18.09 har vi følgende kommentarer:

• I Skogbruksforskriften for Marka heter det i paragraf 3: ”Det skal vises særlig hensyn til 
friluftslivet ved skogbehandling og skogsdrift”. Bl.a skal buskvegetasjon, forhåndsgjenvekst 
og utviklingsdyktig ungskog spares ved alle hogstformer.  Dette er ikke fulgt opp ved de 
aktuelle hogstene

• Videre heter det i paragraf 3-1 ”Ved avvirkning på halvøyer, øyer, åsrygger – osv - 
.........skal skogbildet opprettholdes.”  Uttrykket ”halvøyer” tilsier at det i dette tilfellet i 
større grad skulle vært nyttet lukkede hogster

• I paragraf 3-3 heter det at det skal settes igjen en funksjonell kantsone bl.a mot vann. I det 
aktuelle tilfellet er trær og annen vegetasjon flere steder fjernet helt ned til vannet

• Flere steder i hogstområder har det oppstått meget dype sporskader. Spesielt beklagelig er 
sporene i skrånende terreng helt ned mot vannkanten

• Transportvanskeligheter pga. lite tele har resultert i at først sagtømmeret og siden 
sliptømmeret har blitt kjørt helt ned til vannet for fløting. Spesielt under de kraftige 



regnværsperiodene i sommer ble sporene til små bekker, som helt brune av humus, rant 
ut i vannet (jfr. vedlagte bilder)

• I paragraf 6-2 (terrengtransport) heter det: ” Under transport utenfor permanente skogsveger 
skal det legges vekt på å unngå terrengskader som virker skjemmende og som kan forårsake 
erosjon og avrenning.” I det aktuelle tilfelle burde hogsten vært stoppet så snart det ble klart 
hvilke graverende forhold terrengtransporten ville medføre

• I paragraf 6-2 heter det videre at dersom det oppstår skjemmende terrengskader, som også 
kan medføre erosjon og avrenning, skal disse utbedres snarest mulig. I det aktuelle tilfellet 
vil det uansett utbedringsinnsats, gå mange år før det har etablert seg en funksjonell 
kantsone mot vannet, med trær og undervegetasjon som kan hindre erosjon og avrenning (se 
vedlagte bilder)

• I sertifiseringssammenheng, vil OOF få påpeke at Levende Skogs standard om gjensetting 
av 10 livsløpstrær pr. ha ikke er fulgt opp

• Terrengskadene i den søndre delen av hogstområdet har medført betydelig avrenning 
(forurensning) i de delene av Børtervann som er belagt med drikkevannsrestriksjoner

Børtevannområdet er en perle i naturvern- og friluftslivssammenheng, og OOF sammen med de 
øvrige Markaorganisasjonene, ikke minst ØV, ser meget alvorlig på disse graverende brudd på de 
miljøhensyn som gjelder for Østmarka.

Med bakgrunn i de alvorlige lovbruddene som har funnet sted, ber OOF om at Enebakk kommune 
ved skogoppsynet, iverksetter de forføyninger overfor grunneier som lovbruddet tilsier.
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