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Hei og godt nytt år til dere også!

Miljøregistreringen foregår etter metoder som er godkjente i forhold til å 
ivareta krav 
standardene setter for skogsdrift på eiendommer som omsetter tømmer og annet 
skogsvirke. 
For å lese mer om dette kan du gå inn på følgende adresse: 
https://snl.no/sertifisering_av_skog?fbclid=IwAR01TxfH9tETirYWBb3W_XR8NJxCYI_DjV
-EXk90co2eK-
Nk17fczpfCAjU
Artikkelen er under oppdatering, og undertegnede med flere har bistått arbeidet 
med 
gjennomlesing for pågående oppdatering.

Kortversjonen er at før registreringen starter settes det "inngangsverdier" for 
skogen som 
skal registreres, og disse inngangsverdiene er eksempelvis mengde død ved som 
skal til på 
en lokalitet for at det skal klassifiseres som en viktig miljøfigur. Er det 
forventet lite 
død ved både i regionen og på eiendommen, settes inngangsverdiene lavt. Omvendt 
hvis det 
både er mye død ved, og skogeiendommen i tillegg driftes med tanke på å sikre 
tilgang på 
døde trær med høy miljøverdi. Målet er at under registreringen skal det 
registreres fler 
miljøfigurer enn hva standarden sier er hensynskravet, og så skal skogeier i 
samråd med 
biolog fastsette hvilke av registreringene som skal bli stående som viktige 
hensynsområder 
uten noen form for inngrep, eller eventuelt et skjøtselsregime for å ivareta 
miljøverdien. 
Eksempel på det siste kan jo være spesiell edelløvskog med viktige kvaliteter, 
hvor grana er 
i ferd med å overta. Da kan det være aktuelt å fjerne grana helt eller delvis. 
Vi er inne i 
denne utvelgelsesprosessen nå.
I hele registreringsområdet er det kartlagt en rekke viktige områder, og de 
områdene biolog 
råder oss til å sette av som nøkkelbiotoper vil da holdes utenfor skogsdrift. 
Skal det gjøres 
noe i disse figurene vil det kreve forhåndsbefaring med biolog. Og skal dette 



være aktuelt, 
må eventuelt inngrep ha en helt annen begrunnelse enn skogsdrift. Eksempelvis at
vi ser 
muligheter for ytterligere forbedringer av miljøverdiene ved et konkret inngrep,
utbedring 
av ei skiløype, eller lignende.
Konkret betyr dette at det i Lillomarka vil være en stor mengde administrativt 
vernede 
områder, hvor drift og inngrep ikke kan gjøres uten at det er avklart med 
biolog.

Vi stiller gjerne på befaring, og kan vi få med Terje Blindheim vil det være 
fint. Men 
som sagt, Blindheim er innleid konsulent i dette arbeidet, så vi er avhengige av
at han kan 
stille.

Håper dette er et lite innblikk i det hele.
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