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Søkn ad om utsetting av utenlandsketreslag

Kon ta Ktopplysni nger

Formål

Vei ledni ng ti l sø Ker

Kryss av for type søker: Privatperson: Lag/bedrift/forening:

Fornavn*: Hvisden ansvarligefor utsettingen er en virksomhet:

Etternavn*: Organisasjonsnummer:

Adresse*: Firmanavn:

Postnr.*: Poststed*:

Land*: E-post*:

Tlf.*: Mobil:

Dersomsvar på søknadenønskestilsendt til en annenadresseennden som er oppgitt ovenfor,oppgi ny adresse:

Navn: Adresse: Postnr.: Poststed:

Skogproduksjon: Juletreproduksjon: Pyntegrøntproduksjon: Annet formål:

Dersomdu kryssetav for «Annetformål»,oppgi formålet:

Søknadsskjemaetgjelder utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål, som f.eks.; skogproduksjon, juletreproduksjon og
pyntegrøntproduksjon.Med «skogproduksjon»menes blant annet skogplanting eller annen utsetting, for CO2binding og bioenergi,
produksjonav sagtømmerog massevirke,tømmertil brensel,samt produksjonav frø. Medpyntegrøntmenesher tre og buskerprodusert
til dekorasjoner.

Søknadenmå sendestil miljøvernavdelingenhos fylkesmanneni fylket, minst to måneder før planlagt utsetting. Én søknadom
utsetting av utenlandsketreslag kan bare gjelde ett formål. Dersomdu ønskerå søkeom utsetting av flere utenlandsketreslag eller
flere utsettingsområderkandu skriveut flere eksemplarav side2-5, og leggedissevedsøknaden.Mankanogsåkontakte fylkesmannen
i fylket og be om å få et utvidet søknadsskjema.

Sammenmedsøknadsskjemaetskaldet leggesvedkartfesting(er)overomsøkteutsettingsområde(r),i tillegg til kjente forekomster
av utenlandsketreslag på omsøkteiendom.Kart får du tilsendt vedå kontaktefylkesmanneni fylket ditt. Kartveleggeneskalnummereres,
og koblesopp mot treslaget i egnefelt i søknadsskjemaet.

Felt merket med * er obligatorisk å fylle ut. I enkelte felt merket med * blir man bedt om å oppgi informasjon «dersomden er
kjent» for søker.I disse feltene er søkerforpliktet til å oppgi den informasjonen han/hunkjenner til, men det forventes ikke at søker
aktivt innhenter opplysninger.Felt uten * er valgfrie å fylle ut. Søkerblir likevel oppfordret til å fylle ut så mye kjent informasjon om
utsettingsområdet og området rundt som mulig.

Dersomduønskjermer informasjonom utfylling av søknadenog søknadsprosessse«Veiledertil forskrift om utsetting av utenlandske
treslag til skogbruksformål»,tilgjengelig frå Miljøverndepartementetog fylkesmannensinenettsider.Dukanogsåkontaktefylkesmannen
i fylket ditt (www.fylkesmannen.no). «Forskriftom utsetting av utenlandsketreslag er tilgjengelig fra Lovdata (www.lovadata.no).

1. Kryssav for ett av formålene under*:

2. Underkan du beskriveformålet med utsettingen. Lengrebeskrivelserkan leggesved som vedleggtil søknaden.
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i n Formasjon om treslaget

i n Formasjon om området som s Kal ti lplantes

Vitenskapelignavn*: Underart:

Norsk/engelsknavn: Sort:

Geografiskopprinnelse(hviskjent)*: Proveniens:

Fornavngrunneier*: Etternavngrunneier*:

Adressegrunneier*: Postnummergrunneier*:

Gårdsnummer*: Bruksnummer*:

Fulldyrketeng Åkermark Innmarksbeite Utmarksbeite

Brakklagt jordbruksområde Kulturlandskap Annentype mark/bruk

Dersomdu kryssetav for «Annentype mark/bruk»,angi mark/bruk:

Granskog Bjørkeskog Furuskog

Edelløvskog Tidligere plantefelt Annentype skog

Dersomdu kryssetav for «Tidligereplantefelt»,nevnplantet treslag dersomdet er kjent:

Dersomdu kryssetav for «Annentype skog»,angi skogstypen:

Antall trær*: Areal av utsettingsområdet (daa)*:

3. Oppgiså nøyaktig informasjon om det aktuelle treslaget som mulig:

5. Kartfest hvor du ønskerå sette ut ovennevntetreslag, på eget ark, og før opp nummeretpå kartvedleggetunder*:

6. Angi informasjon om eiendommenog grunneier:

7. Angi antall trær og areal:

4. Underkan du oppgi tilleggsinformasjon om treslaget. Relevantkan for eksempelværekommersielt navn,familie, slekt, form,
varietet, hybrid eller lignende:

8. Kryssav for mark og/eller skogstypesom finnes på arealet som skal tilplantes. Vedforekomst av flere enn ett av alternativene,
velg de to som utgjør størst areal*.

Kartvedleggnr.*:
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i n Form asjon om om rådet som s Kal ti lplan tes

i n Form asjon om om rådet ru n d t u tsetti n gsom rådet

9. Beskrivnaturtypen(e)i området som skal tilplantes, dersomdette er kjent for søker*:

11. Oppgi forekomster av verdifull natur i utsettingsområdet:

12. Oppgi forekomster av verdifull natur på eiendommen:

Finnesdet prioriterte arter i utsettingsområdet? Ja: Nei: Vet ikke:

Finnesdet arter ført opp som truet (CR,ENog/eller VU)eller nær truet (NT)
i rødlisten1 på eiendommen? Ja: Nei: Vet ikke:

Finnesdet naturtyper ført opp som truet (CR,ENog/eller VU)eller nær truet (NT)
i rødlisten2 i utsettingsområdet? Ja: Nei: Vet ikke:

Finnesdet utvalgte naturtyper i utsettingsområdet? Ja: Nei: Vet ikke:

Finnesdet MiS-figurer i utsettingsområdet? Ja: Nei: Vet ikke:

Finnesdet biologisk viktige områder (BVO)i utsettingsområdet? Ja: Nei: Vet ikke:

Finnesdet prioriterte arter i eiendommen? Ja: Nei: Vet ikke:

Finnesdet arter ført opp som truet (CR,ENog/eller VU)eller nær truet (NT)
i rødlisten1 på utsettingsområdet? Ja: Nei: Vet ikke:

Finnesdet naturtyper ført opp som truet (CR,ENog/eller VU)eller nær truet (NT)
i rødlisten2 på eiendommen? Ja: Nei: Vet ikke:

Finnesdet utvalgte naturtyper på eiendommen? Ja: Nei: Vet ikke:

Finnesdet MiS-figurer på eiendommen? Ja: Nei: Vet ikke:

Finnesdet biologisk viktige områder (BVO)på eiendommen? Ja: Nei: Vet ikke:

10. Tilfør eventuelt ytterligere informasjon om utsettingsområdet.Relevantinformasjon kan f.eks.værehvilkedyre- og plantearter
som lever i området, landskapetsutforming og/eller hovedvindretningi området:

Punkt 10 til og med 19 er valgfritt å fylle ut.

1 Dethenvisestil «Norskrødlistefor arter 2010».CR,EN,VUogNTerkategoriersomangiri hvilkengradartener truet.
2 Dethenvisestil «Norskrødlistefor naturtyper2011».CR,EU,VUogNTerkategoriersomangiri hvilkengradnaturtypener truet.Forordforklaringsebakersti søknadsskjemaet.

Informasjonundergjelderutsetting av treslag i område
vitenskapelignavn gårds-og bruksnr.
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i n Form asjon om om rådet ru n dt u tsetti n gsom rådet

13. Finnesdet verneområde(r)i nærhetenav utsettingsområdet? Ja: Nei: Vet ikke:

14. Finnesdet plantefelt innenfor en 200 m bred randsonerundt utsettingsområdet? Ja: Nei: Vet ikke:

Dersomdu svarte ja, nevntreslag plantet i plantefelt, dersomdette er kjent:

15. Kryssav for type landskapinnenfor en 200 m bred randsonerundt utsettingsområdet. Vedforekomst av flere enn ett av
alternativene,velg de to som utgjør størst areal.

Innmark Utmark Annentype mark

16. Dersomdu kryssetav for innmark,kryssav for relevant alternativ under.Vedforekomst av flere enn ett av alternativene,velg de
to som utgjør størst areal.

Fulldyrketeng Brakklagt jordbruksområde Åkermark

Annentype mark/bruk Innmarksbeite

17. Kryssav for type natur som finnes innenfor en 200m bred randsonerundt utsettingsområdet. Vedforekomst av flere enn ett av
alternativene,velg de to som utgjør størst areal.

Myr Havstrandeller kyst Kultur- eller jordbrukslandskap

Ferskvanneller våtmark Skog

18. Dersomdu kryssetav for skog,kryssav for relevant alternativ under.Vedforekomst av flere enn ett av alternativene,velg de to
som utgjør størst areal.

Granskog Bjørkeskog Furuskog

Edelløvskog Annentype skog

Dersomdu kryssetav for «Annentype skog»,oppgi skogstypendersomden er kjent:

19. Tilfør eventuelt ytterligere informasjon om området rundt utsettingsområdet. Relevantinformasjon er f.eks.hvilkedyre- og
plantearter som lever i området, landskapetsutforming og/eller hovedvindretningi området.

Informasjonundergjelderutsetting av treslag i område
vitenskapelignavn gårds-og bruksnr.
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Vurdering a V risi Ko For s Kade og planlagte tilta K

20. Vurderhvilke følger utsettingen, av omsøkttreslag, kan medførefor det biologiskemangfoldet i og rundt utsettingsområdet.
Vurderingenbør inneholdeen beskrivelseav hvilkearter og økosystemsom blir berørt av aktiviteten. Vurdervidere hvilkeninnvirkning
utsettingen kan regneså ha på disse*:

21. Beskrivplanlagte tiltak for å hindre spredningav det gitte treslaget fra utsettingsområdet (inklusiveinternkontroll, dersomdet er
relevant for søknaden)*:

Informasjonundergjelderutsetting av treslag i område
vitenskapelignavn gårds-og bruksnr.
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22. Kartfest kjente forekomster av utenlandsketreslag på eiendommen,på eget ark, og før opp antall kartvedleggunder*:

Antall kartvedleggav kjente forekomster av utenlandsketreslag: stk.*.

23. Somvedleggtil søknadsskjemaetkan du legge ved dokumentasjonsom støtter opp om søknaden.Eksempelpå dokumentasjon
kan være:økologiskrisikovurderingav omsøktetreslag, konsekvensutredninger,rapporter, vitenskapeligepublikasjoner,faktaark,
MiS-figurer som ikke ligger i databasentil Skogog landskap,bilder, tiltaksplaner for hindring av spredningog dokumentasjonpå
internkontroll.

Angi hvilke typer vedleggdu velgerå legge ved søknaden:

22. Jegbekrefter med min underskrift at jeg har oppgitt så riktige opplysningersom mulig. Dersomforutsetningene for søknaden
blir endret etter at søknadener sendt inn, vil jeg meldefra om dette så snart som mulig. Jeger kjent med at kostnadersom måtte
oppstå i forbindelsemed innhentingav opplysningerog/eller undersøkelserskal dekkesav søkerså langt det ikke er urimelig*.

Dato Sted Søkersunderskrift

Søknadensendestil miljøvernavdelingenhos fylkesmanneni ditt fylke, sammenmed kartvedleggog evt. andrevedlegg.

Fylkesmann Postadresse Telefon
Fylkesmanneni Aust-Agder Postboks788 Stoa,4809 Arendal 37 01 73 00
Fylkesmanneni Buskerud Postboks1604, 3007 Drammen 32 26 66 00
Fylkesmanneni Finnmark Statenshus,Damsveien1, 9815 Vadsø 78 95 03 00
Fylkesmanneni Hedmark Postboks4034, 2306 HAMAR 62 55 10 00
Fylkesmanneni Hordaland Postboks7310, 5020 Bergen 55 57 20 00
Fylkesmanneni Møreog Romsdal Fylkeshuset,6404 Molde 71 25 84 43
Fylkesmanneni Nordland StatensHus,Moloveien10, 8002 Bodø 75 53 15 00
Fylkesmanneni Nord-Trøndelag Postboks2600, 7734 Steinkjer 74 16 80 00
Fylkesmanneni Oppland Postboks987, 2626 Lillehammer 61 26 60 00
Fylkesmanneni Osloog Akershus Statenshus,Tordenskioldsgate 12, Postboks8111 Dep.,0032 Oslo 22 00 35 00
Fylkesmanneni Rogaland Postboks59, 4001 Stavanger 51 56 87 00
Fylkesmanneni Sognog Fjordane Statenshus,Njøsavegen2, 6863 Leikanger 57 64 30 00
Fylkesmanneni Sør-Trøndelag Statenshus,Postboks4710, Sluppen,7468 Trondheim 73 19 90 00
Fylkesmanneni Telemark Postboks2603, 3702 Skien 35 58 61 10
Fylkesmanneni Troms Postboks6105, 9291 Tromsø 77 64 20 00
Fylkesmanneni Vest-Agder Postboks513, Lundsiden,4605 Kristiansand 38 17 60 00
Fylkesmanneni Vestfold Postboks2076, 3103 Tønsberg 33 37 10 00
Fylkesmanneni Østfold Postboks325, 1502 Moss 69 24 70 00

d o Ku m en tasjon

Vi l Kår

m otta Ker

Nr. Type vedlegg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Art Enart er en grupperingav organismersom potensielt kan forplante seg med hverandre,og gi forplantningsdyktige
avkom.

Biologisk mangfold Mangfoldet av økosystemog arter, genetiskevariasjoner innenfor artene, og de økologiskesammenhengenemellom
disse.

Biologisk viktige områder Biologiskviktige områder (BVO)inkludererandre skogområderutover det som defineressom nøkkelbiotoperi henhold
til Miljøregistreringer i Skog(MiS),som på sikt kan utvikle seg til nøkkelbiotop.Det kan værekantsoner,kalkskog,
edelløvskogeller andre typer skogsområder.

Bruksnummer Nummersom sammenmed gårdsnummerog kommunenavnidentifiserer en fast eiendom.Gamleeiendommerhar
fortløpendegårdsnummeri hver kommune,disseeiendommeneer i dag delt opp i en rekkebruk som har fortløpende
bruksnummerundersammegitte gårdsnummer.

Edelløvskog Skogdominert av varmekjæreog ofte næringskrevendearter. Somedle løvtrær regnesalm, lind, lønn,ask,hassel,eik,
bøkog svartor.

Form Form(f.) er en sjeldenbrukt kategori underart, brukt til å skille arter som er forskjellig fra hverandremed ett vesentlig
karaktertrekk (f.eks.form på blad eller albinisme).

Geografisk opprinnelse Naturlig geografisk opprinnelseviser til landet der treslaget har sin opprinnelseeller avstamming.

Gårdsnummer Nummersom sammenmed bruksnummerog kommunenavnidentifiserer en fast eiendom.

Havstrand/kyst Omfatter naturtyper som er knyttet til saltvannog saltvannpåvirkedeområder.

Hovedvindretning Hovedvindretningangir hvilkenretning vindeni hovedsakblåser fra.

Hybrid Resultatet av en krysningmellom to ulike arter eller underarterav en organisme.

Innmark Innmarkutgjør dyrkingslandskapet,opprinneligofte inngjerdet mark ofte omtalt som heimebøen.

Kulturlandskap Områderder dagensnaturtyper/kulturmarkstyperog artsutvalg er betinget av tidligere og nåværendearealbrukog
driftsformer.

MiS-figur EnMiS-figur er en kartavgrensingav en nøkkelbiotop,kartlagt i henholdtil Miljøregistreringer i Skog(MiS).
Nøkkelbiotoperer særlig viktige for det biologiskemangfoldet i og med at de inneholdernaturtyper, nøkkelelementer
eller arter som er sjeldnei landskapet.

Naturtype Med naturtype menesen ensartet type natur som omfatter alt plante- og dyreliv samt de miljøfaktorene som virker
der, for eksempelkystlyngheiog slåttemark.

Nær truede (NT) arter Arter som har status som «NT»i «Norskrødliste 2010» regnessom nær truet. Artene man finner i dennekategorien
regnesikke som en rødlistet art, men dersomfå forhold endrer seg kan artene i dennekategorien tilfredsstille
rødlistekriterieneCR,EN eller VU,nå eller i nær fremtid.

Nær truede (NT) naturtyper Naturtyper med status som NT regnessom nær truet. Naturtypenei dennekategorien regnesikke som en rødlistet
naturtype, men dersomfå forhold endresvil dissenaturtypenekunnetilfredsstille kriteriene for rødlistekategoriene
CR,ENeller VU,nå eller i nær fremtid.

Prioriterte arter Enprioritert art er en art som med hjemmel i naturmangfoldlovener spesielt beskyttet.

Pyntegrønt Trærog buskerprodusert til dekor.

Randsone Ytterkant av utsettingsområdet som grensertil omkringliggendenatur.

Slekt Systematiskinndeling i biologien plassertover art, dvs.at flere arter kan tilhøre sammeslekt.Ett artsnavner alltid
sammensattav ett slektsnavnog ett navnsom presisererhvilkenart det er. For eksempeler det vitenskapeligenavnet
til furu Pinussylvesstris, der Pinuser lantin for furuslekta.

Truede arter i kategori CR, Kategorienefastslår i hvilkengrad artene regnessom truet i henholdtil «Norskrødliste for arter 2010».Enart i
EN og/eller VU kategori CRer kritisk truet og har ekstremt høyrisiko for utdøing.Dersomen art regnessom svært truet blir den

plassert i kategori EN,og har en svært høyrisiko for utdøing.Enart som er plassert i kategorien VUsom sårbar,og
har høyrisiko for utdøing.

Truede naturtyper i CR,ENog VUomfatter de rødlistedenaturtypene.Ennaturtype i kategori CRregnessom kritisk truet, og er i
kategori CR,EN og/eller VU stor grad utsatt for arealreduksjon,reduksjoni antall forekomster og/eller tilstandsreduksjonpå nasjonalt basis.

Ennaturtype med status EN er vurdert til å væresterkt truet, og er utsatt for arealreduksjon,reduksjoni antal
forekomster og/eller tilstandsreduksjon.Naturtyper som regnessom sårbar blir plassert i kategori VUpå grunn av
forekomst av ett eller flere av ovenfor nevntekriterium, men i mindre grad enn for naturtyper i CRog EN.

Utenlandsk treslag Arter, underartereller sorter av trær som ikke har sitt nåværendeeller historisk naturlige utbredelsesområdei Norge.

Utmark Udyrket mark som fungerer som høstingslandskap.

Utvalgt naturtype Naturtype som det med hjemmel i naturmangfoldlovenblir spesielt beskyttet. Perjuni 2012 er det vedtatt fem
utvalgte naturtyper. Disseer slåttemark, slåttemyr, kalksjøer,kalklindeskogog huleeiker.

Varietet Envarietet (var.)er forskjellig fra andre varieteter vedat et eller flere karaktertrekk har ulik utbredelseog eller økologi.

Verneområde Verneområderer natur som er vernet i henholdtil naturvernloven,naturmangfoldlovenog viltloven.Vernav natur får
ulike kategorier ut fra hva som skal vernesog hvor strengt vernet skal være.I Norge skiller vi mellomnasjonalparker,
landskapsvernområder,naturreservat,biotopvernområderog marine verneområder.

Vitenskapelig navn Enbeskrevetart har alltid et vitenskapelignavn,som er sammensattav to ord. Det første ordet viser hvilkenslekt
arten tilhører, og det andre definerer arten. For eksempeler det vitenskapeligenavnet på Furuer Pinussylvestris, der
Pinuser slektsnavnetog sylvestrispresisererarten.

o rd For K lari n ger


