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SKRAVERT OMRÅDE NR 1 – 2:
Felt med lerketrær som står på kommunalt friareal. Beboere i nærområdet har redusert høyden på trærne for å få havutsikt fra sine boliger.
Ønsket om havutsikt vil for mange veie tungt ved valg av boligtomt. Når utsikten gradvis forsvinner mottar kommunen henvendelser med ønsker
om topping eller fjerning av trærne. Topping av trær kan være en farlig arbeidsoperasjon, og er hverken en fagmessig anbefalt løsning, eller en
varig løsning.  De markerte feltene, jfr. vedlagt kart, anbefales ryddet for trær.

SKRAVERT OMRÅDE NR 3 – 4:
Felt 3 og 4 er arealer som i sin tid ble tilplantet med sitkagran. Felt 3 er i hovedsak ryddet for sitkagran, mens felt 4 kun er delvis ryddet. Trærne
på felt 4 er nærmest fullvoksne og står tett opp mot bebyggelsen i Erlevegen. Hensynet til brannsikring, samt ønsker om å få tilbake tidligere 
havutsikt fra flere husstander i Erlevegen gjør at en vil anbefale å rydde felt 4 for sitkagran.

SKRAVERT OMRÅDE NR 5:
Denne delen av skogen kan synes å være til mindre sjenanse for nærmeste bebyggelse. Det er ikke notert henvendelser fra nærmeste bebyggelse 
med ønsker om havutsikt eller trefelling. Brannsikringen i forhold til denne del av skogen er også bedre ivaretatt på grunn av større avstand mellom 
skog og bebyggelse. Også miljømessige vurderinger som fugleliv og turstier for barnehage og skole tilsier at denne del av skogen kan stå slik den 
er inntil videre. På sikt må også dette arealet med skog gjennomgå en endring på grunn av begrenset livssyklus på trærne, men inntil dette skjer 
kan skogen fungere som leveområde for relevant fugle- og insektsliv etc.

SKRAVERT OMRÅDE NR 6:
For å ivareta brannsikring og forbedre lys / solforholdene for de nærmeste husene, foreslås å fjerne trær i en avstand på inntil 25 meter fra 
bebyggelsen.

FREMTIDIG SKJØTSEL PÅ OMRÅDENE 1 – 6:
Der det tidligere har vært tett skog og lite tilvekst med undervegetasjon av løvtrær, vil man etter hogging få en betydelig tilvekst med bjørk, selje 
og rogn. Det er derfor viktig med fortløpende skjøtsel og tynning av arealene slik at det oppnås en variert og luftig vegetasjon med rogn og bjørk, 
der god avstand gjør at også fjell og knauser i området blir synlige. Det er en kommunal oppgave å ivareta fremtidig skjøtsel, men en slik oppgave 
kan også, med samfunnmessige gevinster, utføres på dugnad i regi av det lokale vellaget evt. andre som har ledig fritid og ønsker kroppsarbeid. 
Opplæring og føringer for arbeidet må da gis av kommunen.


