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SKJØTSEL AV SKOG OG TREFELLING PÅ LYE 

 

Saksgang: 

Utval Saksnummer Møtedato 

Senior- og Brukarrådet 025/20 20.04.2020 

Ungdomsrådet 011/20 21.04.2020 

Utval for lokal utvikling 040/20 23.04.2020 

 

Framlegg til vedtak: 

 
Utvalg for lokal utvikling godkjenner vedlagte kart av 03.03.2020 med forslag til felling 
og fremtidig skjøtsel av områdene med bestand av skog/samling av trær på Lye. 

 

Senior- og Brukarrådet 

Framlegget vart samrøystes vedtatt (8 røyster). 
 

SBR-025/20 Framlegg: 

Utvalg for lokal utvikling godkjenner vedlagte kart av 03.03.2020 med forslag til felling 
og fremtidig skjøtsel av områdene med bestand av skog/samling av trær på Lye. 

 

Ungdomsrådet 

Framlegget vart samrøystes vedtatt. 
 

UNG-011/20 Framlegg: 

Utvalg for lokal utvikling godkjenner vedlagte kart av 03.03.2020 med forslag til felling 
og fremtidig skjøtsel av områdene med bestand av skog/samling av trær på Lye. 

 

Utval for lokal utvikling 

Forslag frå Andreas Vollsund (H): 
Utvalg for lokal utvikling godkjenner å legge forslaget av vedlagte kart av 03.03.2020 
med forslag til felling og fremtidig skjøtsel av områdene med bestand av 
skog/samling av trær på Lye ut på høyring. 
 
Forslaget frå Andreas Vollsund vart samrøystes vedtatt. 
 

 

 

 



ULK-040/20 Vedtak: 

Utvalg for lokal utvikling godkjenner å legge forslaget av vedlagte kart av 03.03.2020 
med forslag til felling og fremtidig skjøtsel av områdene med bestand av 
skog/samling av trær på Lye ut på høyring. 
 

  



SKJØTSEL AV SKOG OG TREFELLING PÅ LYE 

 
SAKEN GJELDER 

Føringer for fremtidig skjøtsel av skog og trefelling på Lye. 

SAKSOPPLYSNINGER 

Bebyggelsen på Lyefjell er oppført i tidsrommet 1979 – 2018. Det opprinnelige 
området var i hovedsak uten vesentlige innslag av trevegetasjon. Mange av tomtene 
hadde flott havutsikt, men samtidig var de utsatte for vind. For å bidra til bedre 
lokalklima og lunere forhold ble det på egnede kommunale friarealer plantet til med 
vindsterke treslag som sitkagran, lerk og buskfuru. 

De tilplantede områdene har i dag hatt god tilvekst, og for enkelte husstander er 
trærne nå en kilde til irritasjon fordi de har mistet sin tidligere havutsikt, eller fått mer 
skygge/mindre sol. Enkelte nye tomteområder har også blitt etablert med beliggenhet 
som gir mulighet for havutsikt dersom trærne fjernes, og dermed blir trefelling et 
sterkt ønske. 

Også aspektet i forhold til brannsikring og forebygging med etablering av 
sikkerhetssone mellom bebyggelse og skog er forhold som vurderes ved konkrete 
henvendelser. Sommeren 2018 med vanningsrestriksjoner og tørke har også 
aktualisert dette behovet. 

Kommunen mottar hvert år et større antall henvendelser fra beboere på Lye med 
forespørsler om felling eller beskjæring av trær som står på kommunale friarealer. 
Oftest er det ønsket om bedre utsikt, mindre skygge eller mer sol som ligger til grunn 
for henvendelsene. De enkelte forespørslene skal vurderes og følges opp med 
konkrete avtaler, trær skal merkes, berørte naboer varsles etc. Prosessen med 
avklaringer av ulike detaljer oppleves å være unødig tids- og ressurskrevende.  

Det er også tilfeller der enkeltpersoner har hatt sterke meninger om trærne, og 
dermed, midlertidig, forhindret en helhetlig løsning i tråd med vedlagte kart. 

Lyefjell Vellag har fått kartet til vurdering, og signaliserer at de er enige i rydding av 
felt 1, 2, 3 og felt 5. For felt 6 ber de om at alt vurderes ryddet mellom skravert areal 
og Lyevegen. For felt 4 bes kommunen vurdere å ta hensyn til trærne som står i 
ytterkant av Lyeparken. 

VURDERING 

Ved politisk godkjenning i henhold til vedlagte forslag, vil kommunen få mulighet til å 
oppnå en helhetlig og fremtidsrettet skjøtsel av arealene. Beboerne sikres lik og 
forutsigbar behandling, og skjøtsel kan utføres rasjonelt og effektivt. 

Dersom forslaget blir politisk vedtatt, vil det danne et godt grunnlag med tanke på 
håndtering av fremtidig drift og skjøtsel av arealene for kommunens driftspersonell. 
Blant beboerne på feltet vil det forhåpentlig også bidra til felles aksept og respekt for 



fremtidig trevegetasjon på Lye. 

KONKLUSJON 

Rådmannen anbefaler at Utvalg for lokal utvikling godkjenner forslag til fremtidig 
skjøtsel av områdene med bestand av skog/samling av trær på Lye, jf. vedlagt kart 
av 03.03.2020, som viser de aktuelle arealene med trær/skog, avstand til bebyggelse 
og anbefalt skjøtsel med tynning. 

 

 

Rådmannen i Time, den 30.03.2020  

  

  

Trygve Apeland  

  
 

 

Vedlegg: 

Lye, skog, med tekst, A3 format 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent i systemet og krev derfor ikkje signatur 

 

 


