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*Å hogge egen skog er ikke bare lovlig, men både vanlig o9 ønskelig i Norge>> skriver Ola
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Uriktige og udokumenterte
påstand.tl 'liir il,iir irr.;rlr'lrte selv
oiir de fiemnics lje rr ganger.
cgså pa redaksjoncll pla:s i
Adrcsseavisen.

,\ hogge egen skog er ikke bare
lovlig, men hadt r.anlig og on-
skelig i Norge. Der er h e11er iktrie
meldeplikt for irosst.

At vilt ferdes i omr'ådene det
drires skogbruk endrer selvsagt
ikke dette. iel- finnes knapt skog
i Norge uten r i1t.

Fritt frem er det liker e1 ikke.
gjennom .. PEFC,, standarden
skal hr,er enkelt irogst i Norge
sertifiseres ihht et strengt re-
gelr,erk for å ir.areta blant annet
naturmangfold. Det be§rr også
at området sjekkes for truede
arter o.l. Det ble sel-',sagt gjort
også i dette tilfellet.

Men det ble også gjort mer.
Hosten 2013 ble kommunen ved
befaring gjort oppnrcrksom på
at hogst ville bli gjemromfrert.
Kommunen fikh også tiibud orn
å være med å legge foringer for
hlordan denne skulle gjores
som en del av det omsokte til-
taket. Dette bie ar-slått begr-un-
net med at på befarilgstids-
punktet var det skog der. og det
var det de kom til å forhoide seg
til i fremtiden (?)

Jeg ønsker a bruke ornrådet til
matproduksjon. Det er det om

rådet historisk har vært brukrt
til. og åpenbart i tråd med regu
ieiingsstatus. (LNF onlråde).

qlfltus i dag er at del er irrrr .

gjerdet beitemark for sau og
storfe. noe det vil fortsette å
være med iirlndre jeg får oppar-
beidet det slik at det blir egnet til
i rr rrirr;rk og mrsUndriti.

Inngjerding er ikke søknads
pliktig. rnen trert iniot noe
storsanfumet vanligvis settcr
pris på i et land som pioduserer
for liie må[ og der landskapet
gror igjen. I dette tilfellet ble
lir )lltnlrinCn \ Jr'§le, i l'O: k.,;'ri p.r

nevnte betaring.

Dette er på snedig vis relevant
for metodild<en i offentlig saiis
gang. Når ulike alternativer
utredes og vurderes. skal man ta
utgangspunkr i ett O-alternatir,t
altså at omsøkte tiltak ikke gjen
nomfores. Men hva er utgangs
punktet?

Rådmannen tar utgangspunkt
i når tiltaket bie omsokt og men
er- dermed at det er skog der.
(Sonr 1olt på befaring.) Men et
L\ F ornråde er pr delinisjon
ikke statisk. Og å påstå at det er
skog der i dag er uomtvistelig
feil. Om et 0 alternativ skal ha
verdi som planverkloy må det ta
utgangspunkt i faktisk og påreg
nelig bruk hvis omsøkte tiltak

ikke gjennomfores. Å sammen
ligne et tiltak opp mot en al
ternativ virkelighet som ikke
eksisterer, og som heller ikke
kommer til å eksistere, er selv-
segt rneningslost. Og som Ibsen
skriver i Peer Gynt, <<Hvor ut
gangspunktet er galest, blir titt
resultatet originalest>r.

Snorre Vikdal kommer med
eror e bes§ldninger mot meg og
andre, uten at de begrumes mer
enn Tr-ump beiegger sine pås
tander i den arnerikanske valg
hampen. Det er blens r,algte
piriitikere sorn bestemmer
skjebnen til dette og andre om- '

sokte tiltak. Så langt har de ikke
fått anledning til det.

Vikdal har mye å svare for. men
kan begvnne med dette: Orn jeg
tar ditt påståtte engasiemeirt lbr
vilt og viitkorricloren på alr-or:

Hvorfor var du ikke bare for
flere ekstra tiår rned steinbrudd.
men fremmet selr- forslag orn
massedeponi i Skjola, Et ornråde
imrenfor markagrensa og de
facto midt i den samme r ilt
korridor-en som S§ ef stad 
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