Hallo!
Skogskjøtsel - Veien-Bagler - kommunale eiendommer 49/256 og 49/276
Eiendommene 49/256 og 49 /276 er kommunale eiendommer. Disse benyttes i dag
til nærturområder for beboere i lokalmiljøet. Eiendommene har ikke vært skjøttet på
lang tid. Skal skogbilde og kvalitetene bli ivaretatt for framtida må det gjøres tiltak.
I utgangspunktet skal område forvaltningen som et nærturområde. Det vil si at
skogskjøtselen skal i den grad det er mulig utføres på en slik måte at det oppleves
som et område folk ønsker å benytte.
Det meste av skogen skal overholdes. Skogen må tynnes for å sette den i stand til å
vokse i lang tid framover, uten at den kollapser og faller ned. I hovedsak vil det bli
fokus på å bygge på treslag med utholdende vekst, som furu, selje og rogn. Bjørk og
osp må i noen grad brukes, der det ikke finnes annet. Gran vil vi i størst mulig grad
tas ut.
I et område langs stien fra Jernbaneundergangen til Baglerveien, mot tidligere
fotballbane, vil ikke granskogen lengre kunne ivaretas. Den er råtten og på tur til å
falle ned. Her vil det bli hogd og plantet ny skog.
Område som skal skjøttes har en utfordrende topografi med tanke på maskinell drift.
Enklere blir det ikke da kommunen har solgt tomter slik at område ikke lengre er
tilgjengelig fra bunn av skråningene. Tømmeret må tas opp mot Veiginveien,
Sagaveien og Baglerveien. Dette gjør at tidligere driftsveier, som nå er turstier, vil
måtte rustes opp og benyttes som driftsveier. Disse vil etter at driften er avsluttet bli
satt i stand til turveier.
Det er et utfordrende terreng og grunnforhold. Drifta må derfor gjennomføres på det
mest gunstige tidspunktet for i størst mulig grad å unngå skader på veier og terreng.
Det vil si at drifta må gjennomføres på frossen bakke og med noe snødekke eller når
det er tørt på sommerstid. Vedvarer kulda nå kan det bli aktuelt å begynne ganske
snart.
For at dette skal være mulig å gjennomføre må det etableres midlertidige
velteplasser for tømmeret. Det arbeides med å finne de områdene som gjør drifta
enklest, som ligger mest skjermet fra bebyggelsen og gir minst inngrep.
Tømmerveltene er ikke en lekeplass for barn. Vi ber om tilbakemelding om disse
plassene på vinterstid er mye bruk av barn. Vi vil prøve å få ut tømmeret fortløpende
så det ikke blir store lunner.
Vedlagt følger et enkelt kart som viser plasseringen av tømmerveltene og
hoveddriftsveiene.
Er det spørsmål om tiltaket stilles de til Landbrukskontoret for Ringerike og Hole v/
Eiliv Kornkveen. Tlf. 409 17 847, e-post eiliv.kornkveen@ringerike.kommune.no
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