
SØKNADSSKJEMA  
FOR HOGST OG SKJØTSEL AV LE- OG MILJØPLANTINGER I AVERØY  

 
Grunneier som ønsker å gjøre tiltak i le- og miljøplantinger fyller ut dette skjemaet og sender det til 
skogbrukssjefen i Averøy kommune. Eiere til eiendommer som grenser inn til le- og miljøplantingen skriver under 
på om de samtykker i tiltaket eller ikke samtykker i tiltaket. Kart der leplantingen er inntegnet vedlegges. 
 
Søkerens navn  
Adresse  
Postnummer  
Poststed  
Telefon  
Mobil  
Gårdsnummer  
Bruksnummer  
Stedsnavn  
Formål med tiltaket 
(f.eks bedre utsikt)  
 
Kryss av for tiltak som skal gjennomføres:  
□  Fjerning av hele leplantingen 

□  Fjerning av deler av leplantingen 

□  Tynning 

□  Oppkvisting 

□ Uttak av de største trærne 

□ Gruppehogst, små flater 

□  Hogge gater for veier/turstier 

□ Turområde/rekreasjon 

□ Planting av nye trær etter hogsten 

□ Andre tiltak, beskrives her: 
 
 
Naboeiendommer som grenser til eiendommen det skal gjøres tiltak på: 
Gnr. Bnr. Eiers navn Adresse Postnr Poststed

□ Samtykker i tiltaket □ Samtykker ikke i tiltaket
Evt. merknader til tiltaket:

Dato Eiers underskrift

 
Fortsettelse av naboliste på baksiden. 
 
Som søker og grunneier bekrefter jeg at alle eiere/hjemmelshavere til eiendommer som grenser inn mot 
leplantingen det søkes om å gjøres tiltak på er oppført i dette skjemaet. Kart er vedlagt. 
 
 
 
 
Dato  Sted      Grunneier(e)  



Naboeiendom som grenser til eiendommen det skal gjøres tiltak på: 
Gnr. Bnr. Eiers navn Adresse Postnr Poststed

□ Samtykker i tiltaket □ Samtykker ikke i tiltaket
Evt. merknader til tiltaket:

Dato Eiers underskrift

 
 
Naboeiendom som grenser til eiendommen det skal gjøres tiltak på: 
Gnr. Bnr. Eiers navn Adresse Postnr Poststed

□ Samtykker i tiltaket □ Samtykker ikke i tiltaket
Evt. merknader til tiltaket:

Dato Eiers underskrift

 
 
Naboeiendom som grenser til eiendommen det skal gjøres tiltak på: 
Gnr. Bnr. Eiers navn Adresse Postnr Poststed

□ Samtykker i tiltaket □ Samtykker ikke i tiltaket
Evt. merknader til tiltaket:

Dato Eiers underskrift

 
 
Naboeiendom som grenser til eiendommen det skal gjøres tiltak på: 
Gnr. Bnr. Eiers navn Adresse Postnr Poststed

□ Samtykker i tiltaket □ Samtykker ikke i tiltaket
Evt. merknader til tiltaket:

Dato Eiers underskrift

 
Sendes til:  
Skogbrukssjefen i Averøy kommune  
Pb 152  
6538 Averøy e-post dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no  tlf 715 13557 / 930 63937 



 
 
Fra Landbruksplanen for Averøy 2008-2011: 
 
 
Skjøtsel og hogst av le- og miljøplantinger 
 
I kommunen er det ulike meninger om le- og miljøplantingene. Noen ønsker å fjerne plantingene fordi 
trærne har vokst seg så store at de hindrer utsikt. Noen mener plantingene er fremmedelementer i 
naturen, mens andre påpeker at leplantingene gir større biologisk mangfold og skjul for dyrelivet. Noen 
ønsker å beholde plantingene og mener plantingen fungerer etter hensikten.  
 
Virkningene av hogst og skjøtsel av et leplantingsfelt er bl.a. endret utsikt og lokalklimatiske forhold. 
Dette berører ikke bare grunneieren men også naboeiendommene og de som bor i nærheten av 
plantingen. Når en grunneier søker om hogst eller skjøtsel i en leplanting er det derfor naturlig at de 
som bor i nærmiljøet får informasjon og anledning til å uttale seg før tiltaket iverksettes. Dersom det er 
stor enighet i nabolaget om den hogsten eller skjøtselen det søkes om, gir dette et signal om at dette 
tiltaket bør gjennomføres. I utgangspunktet bør ønskene fra de som bor i nærmiljøet veie tungt. 
 
Hogst og skjøtsel av leplantingene kan gjøres på forskjellige måter, alt etter ønske og mål med tiltaket. 
I noen tilfeller er leplantingene uønsket, ønsket er å fjerne leplantingen og ikke etablere ny leplanting. I 
mange tilfeller kan det være mer hensiktsmessig å gå inn med skjøtselstiltak, ofte med en 
kombinasjon av flere tiltak. Dette kan være tynninger, oppkvisting, uttak av de største trærne o.l.  Det 
kan også være aktuelt å gjennomføre en gruppehogst, der en hogger små flater hvor det plantes på 
nytt. En får da en tosjiktig og fleraldret skog, der en om noen år kan gå inn igjen og hogge de eldre 
trærne som en satte igjen. Et aktuelt tiltak der leplantingene er blitt så tette at de hindrer ferdsel er å 
hogge ut gater for å lage veier/turstier. Noen leplantinger kan kanskje være aktuelle for å stelle med 
tanke på turområder/rekreasjon. 
 
 
Retningslinjer for behandling av søknader om skjøtsel og hogst i leplantingsfelt: 
 
For å gjennomføre en hensiktsmessig, faglig og rasjonell behandling, skal søknader om skjøtsel og 
hogst av le- og miljøplantinger behandles på følgende måte i Averøy kommune:  

 
1. Ved henvendelser vedr. hogst og skjøtsel av leplantinger vil det i forkant av en søknad 

vanligvis bli oppfordret fra kommunen til en befaring hvor det diskuteres ønske og 
formål for leplantingen med påfølgende former for hogst eller skjøtselstiltak. 
Skogbrukssjefen kan være behjelpelig med forslag/planlegging av hogst og 
skjøtselstiltak. 

 
2. Det utarbeides et enkelt søknadsskjema hvor søkeren (grunneieren) oppgir relevante 

opplysninger vedr. eiendom og leplantingens plassering, formål og plan for tiltaket 
mm. samt tiltaket inntegnet på kart. Skjemaet inneholder også et nabovarsel hvor det 
oppgis gnr/bnr samt navn og adresse til leplantingens naboer. På skjemaet skal 
hjemmelshaver på hver enkelt naboeiendom underskrive og anføre hvorvidt de er 
enige/uenige i tiltaket. 

 
3. Ved behandling av søknader skal det i de tilfeller der det er stor enighet om tiltaket 

legges vekt på lokalmiljøets ønsker. Estetikk, biologisk mangfold, vilthensyn, 
hensiktsmessig bruk av området, utsikt og le for vær og vind skal også vurderes ved 
behandlingen av søknaden. 

 
 


