
Interpellasjon vedrørende hogst i planområdet ved Bodalstranda 
 
Det har i den senere tid blitt gjennomført omfattende hogst på eiendommen der det omstridte 
byggeprosjektet ved Bodalstranda er vedtatt gjennomført. Det ble først gjennomført hogst i området 
der det skal bygges. Senere har det blitt gjennomført hogst i nordre del av planområdet, ned mot 
Isesjø. Det er sistnevnte hogst dette handler om. 
 
Jeg vil vise til tilsendte kartbilder. Jeg understreker at alle inntegna grenser for hogstområder, og 
dermed òg areala, er ganske omtrentlig angitt.  
Første bilde viser det totale området som er omfatta av den sistnevnte hogsten. Arealet utgjør såvidt 
jeg vet omtrent alt skogareal på eiendommen som ikke vil bli direkte berørt av utbygginga. 
 
I området vest for veien ned til vannverket, på ca. 9 dekar, er det gjennomført tynning. Det er 
hovedsaklig satt igjen bjørk. Dette området har noe yngre skog enn det større området, og er lite 
prega av vindfall.  
 
I området øst for veien, på ca. 23 dekar, er det òg gjennomført tynning og sluttavvirkning. 
Dette området er på det andre kartbildet inndelt i ulike soner. 
Nordre sone lengst ned mot Isesjø, ca. 3550 kvm, er ei sone med en ganske bratt skråning ned mot 
Isesjø. Det er relativt ung skog til å være tynning. Det er satt igjen ei god blanding av bjørk og gran, 
som gir godt vern mot vind nordfra. Det er foreløpig lite vindfall i dette området. Det beskyttes mot 
sønnavinden av skråningen ned mot vannet. 
 
I området markert lenger sør, ca. 3774 kvm, er det satt igjen ei blanding av noe større bjørk og gran. 
Svært mange av disse granene har blitt felt av sønnavinden. Vindfallhogst er såvidt igangsatt. 
 
 I området markert enda lenger sør/vest, på ca. 4591 kvm, er det etter mi vurdering gjennomført 
flatehogst av hogstmoden skog. Det er satt igjen enkelte løvtrær. 
 
I området markert lengst sør, på ca. 3254 kvm, er det gjennomført tynning av noe yngre skog. Det 
er satt igjen bjørk og gran. Dette området er ikke så sterkt prega av vindfall. 
 
I resten av dette arealet øst for veien, i områdene som ikke er markert, er det stort sett satt igjen 
anslagsvis 20 til 40 år gammel bjørkeskog som har blitt ganske kraftig tynna. Men i området nord 
for det søndre markerte området, er det òg en del vindfall av gran. 
 
På det meste av arealet som er berørt av hogsten, er det såvidt jeg kan se gjennomført flishogging av 
alt hogstavfall (topper og kvist). Sistnevnte tiltak indikerer økonomisk sett at hogsten ikke er 
gjennomført av skogfaglige grunner, men med tanke på å opparbeide et parklignende område nær 
boligene som er planlagt lenger sør. 
 
Parkmessig sett ser det ganske fint ut (med unntak av alt vindfallet), og skogfaglig sett er det nok 
heller ikke helt feil. Området som er flatehogd var hogstmodent. Ellers sto skogen tett, så tynning 
kunne være fint. Det er ikke generelt anbefalt å satse på bjørk i stor skala, men det er en mulighet. 
Bjørkeskog skal tynnes noe kraftigere enn annen skog, da virket, i motsetning til gran og furu, blir 
sterkere dess fortere bjørkene vokser. Det er tynna ganske kraftig, men neppe stort mer enn det som 
er innafor skogfaglig sett. 
 
Det er forholdet til saksopplysningene i byggesaken som er problematisk her. Jeg har funnet noen 
utdrag fra saken. I tillegg viser jeg til debatten om saken i kommunestyret, der det ble påstått at med 
tanke på skogvern, ville det være bedre å vedta saken, da det ville bli strenge restriksjoner på hogst. 
Et forståelig argument ut fra planbeskrivelsen, men terrenget ser nå ikke ut til å stemme med den. 



 
Vindfall etter tynning er ikke helt uvanlig, men det er mulig å prøve å unngå, bl.a. ved å sette igjen 
soner med uberørt skog i ytterkantene av feltet. I dette tilfellet er jeg usikker på hva som er gjort 
med tanke på å prøve å unngå vindfall. Hogst av vindfall er vel en av de få skogstiltaka planen 
åpner for, men da planen ble vedtatt var det vel ingen som hadde forutsett omfattende vindfall etter 
en tynningshogst og flatehogst som ingen kunne tru at skulle gjennomføres i skogen som skulle 
«fremstå som i dag». Sånn skogen framstår i dag, er vist på noen bilder jeg nylig har tatt. Den 
framsto helt annerledes da byggesaken ble vedtatt. 
 
 Jeg viser til noen utdrag, der jeg har gjort enkelte markeringer med fet tekst: 
 
" Eneboligene og blokkene vil være synlig fra et standpunkt langt ut på Isesjø. De vil ikke bryte 
horisontlinjen da de er trukket langt ned i terrenget. Det er en mindre buffersone mellom nye og 
eksisterende eneboliger helt øverst og denne vil være med å danne horisontlinje sett fra Isesjø. 
Rekkehusene nederst i prosjektet vil ikke være synlige fra Isesjø på grunn av vegetasjonen i 
buffersonen ned mot vannet. Sett fra Bodalstranda og litt ut på Isesjø vil ikke noe bebyggelse 
være synlig."punkt 7.2, side 57 i planbeskrivelsen.  
 
"Det er satt strenge begrensinger for vegetasjonen i buffersonen mot Isesjø og denne vil fremstå 
slik den er i dag." side 58  
 
"Naturområdene og buffersonen mot Isesjø blir i denne reguleringsplanen sikret som dette. Det vil 
ikke kunne drives ordinær skogdrift her lengre og områdene er åpen for allmennheten. Det tillates 
mindre opparbeidinger og tilrettelegging for friluftsbruk i deler av området, men ut over dette er 
det satt strenge bestemmelser som bevarer området slik det er i dag." side 59  
 
"Det er mye eksisterende vegetasjon i området. I arealet ned mot Isesjø er det satt strenge 
begrensninger på behandling av eksisterende vegetasjon og etablering av ny. Dette gjelder også i 
buffersonene vest og øst for prosjektet. Resterende vegetasjon i byggeområdene skal søkes bevart, 
men det skal tilpasses prosjektets behov." side 53 

  

Lenke til plankart.: 

https://sru.sarpsborg.com/api/utvalg/617963/moter/3784134/behandlinger/1/1 

  

Det viser at området med kode "LLH" er på over 24 dekar. 

 "8.3 Særlige landskapshensyn (LLH) Innenfor formålet tillates kun skjøtselsmessig avvirking av 
eksisterende vegetasjon. Grov undervegetasjon tillates fjernet, men store, voksne trær skal 
bevares. Ved avvirking, vindfall eller andre skader på vegetasjonen tillates kun etablering av 
tilsvarende vegetasjon." 

 Kan sees sammen med kode GN, opp mot boligene i Bodalsvei. Beskrivelse: "Innenfor formålet 
tillates kun skjøtselsmessig avvirking av eksisterende vegetasjon. Ved avvirking, vindfall eller andre 
skader på vegetasjonen tillates kun etablering av tilsvarende vegetasjon." 

 --  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

De 2 sistnevnte sitata er trulig henta fra planbestemmelsene, og er, som vi nå har lært, men knapt 
visste da saken ble behandla, juridisk bindende, i motsetning til planbeskrivelsen.  

Jeg vil i tillegg nevne at jeg er usikker på om den planlagte vegetasjonssona i søndre del av 
planområdet, mot eksisterende boliger i Bodalsvei, er satt igjen eller om den er hogd ned.  

https://sru.sarpsborg.com/api/utvalg/617963/moter/3784134/behandlinger/1/1


Jeg misunner ikke ordføreren oppgava med å forsvara hogsten sett opp mot det som står i 
sakspapira, men ser meg nok nødt til å stille noen spørsmål vedrørende saken. Pga travle tider med 
bakgrunn i snøværet denne uka, har interpellasjonen dessverre ikke blitt så godt gjennomarbeida fra 
mi side som ønskelig, men håper den kan aksepteres og forstås greit. 

Kort fortalt lurer jeg på om ordføreren/ Sarpsborg kommune syns nylig gjennomført hogst er 
greit sett i forhold til grunnlaget de folkevalgte har vedtatt den på, og om det jeg ser på som et 
åpenbart misforhold vil få noen konsekvenser for byggeprosjektet, Sarpsborg kommune eller 
andre byggesaker i framtida.  

Når det gjelder mulige feil i saksdokumenter, viser jeg forøvrig til den forrige interpellasjonen jeg 
skrev i fjor, der mange eksempel er henta fra samme byggesak. Jeg vil òg understreke at dette ikke 
er ment for å plage utbygger.  

 

Vennlig hilsen Helge Skår 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


