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Til alle medlemmer av velforeningen! 
 
Styret har avholdt to møter i 2017. Det er lite nytt å melde, men vi lovet i julebrevet en tilbakemelding 
vedrørende regler for felling av trær. Dette infobrevet vil kun behandle denne sak. 
 
Det er forståelig at noen av oss ønsker mer sol og utsikt, og at det i denne forbindelse er ønskelig å få fjernet 
enkelte trær på egen og/eller på naboens eiendom. For de som fester er det fortsatt Eirik Nørgaard som 
bestemmer, og for trær på naboeiendom er det naboloven som gjelder.  
 
For de som er selveiere er det det slik vi har klart å lese oss frem til, ingen klare bestemmelser. Dog med 
unntak av LNF-området og hensynsone ned mot vannet. Her sier reguleringsbestemmelsene som følger 
(kort utdrag fra §§7 og 9): «Vegetasjon skal skjøttes slik at trær og undervegetasjon fremstår som 
naturmark» og «her skal den naturlige vegetasjonen i størst mulig grad være sammenhengende og bestå av 
stedegne arter». I denne sonen skal det ikke felles trær. Reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og 
reguleringskart finner man på hjemmesiden. 
 
Eirik Nørgaard har også sterke ønsker og meninger med hvordan hytteområdet skal fremstå. Han er også 
fagperson på temaet. Styret har vært i samtaler med Eirik og han har kommet med følgende innspill i saken 
som her gjengis i sin helhet: 
   
TRÆR I HYTTEFELTET 
Hyttefeltet er drøyt 50 år gammelt. I hele denne perioden har uttaket av trær skjedd etter nøye overveielser 
av hva som er positive mål og hva blir effekten av uttak av trær. 
 
Alle ønsker sol og utsikt men vi ønsker og natur og mangfold. Over tid har antall trær i feltet blitt vesentlig 
redusert, for eksempel ved gjennomføringen av VA-prosjektet. Da blir det bare enda viktigere hva det er som 
står igjen. I praksis er det og svært få nye trær som får vokse opp. 
 
«Livsløpstrær» er et begrep som er brukt i skogbruket. Disse skal få stå i hele sin levetid. I hyttefeltet er det i 
praksis furu som har solid pålerot og lang omløpstid. En fordel er at furu også gir vesentlig mindre skygge 
enn gran (forskjellige løvtrearter med hardved kan òg være livsløpstrær, for eksempel eik og ask). Hvis noen 
trær skal fjernes, er det verdifullt å beholde flest mulig av furutrærne. 
 
Hvis/når mange trær fjernes, er effekten at området «krymper». Og hvis dette blir en trend som griper om 
seg, forsvinner deler av de kvalitetene som antagelig er utgangspunktet for mange for å ha hytte på øya. Det 
den enkelte gjennomfører, får konsekvenser for alle i nærheten. 
 
I de nye reguleringsbestemmelsene er det forskjellige reguleringsformål (områder). Nærmest vannet er det 
en hensynssone hvor vegetasjonen skal forbli mest mulig urørt. Denne sonen overlapper i varierende grad 
med en annen sone som ligger opptil tomtene. Det kalles LNRF. Friluftsområde på land. Her kan det foretas 
noe skjøtsel (men ikke felling av trær). Området skal fremstå som naturmark. Området ligger i likhet med 
hensynsområdet foran tomtene. 
 
Med henhold til det å bevare flotte livsløpstrær og et antall trær som sikrer mangfoldet og naturkvalitetene, 
henstiller jeg til selveierne om å tenke på dette slik at feltet ikke fremstår i en redusert utgave etter hvert. 
 
Hilsen Eirik 
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Styret vil på det sterkeste anbefale alle om å bruke godt skjønn og aktsomhet i forbindelse med felling av 
trær og unngå snauhogst. Sikkert lurt å ta en prat med naboen. Det kan hende at de har gode innspill. Er 
man usikker på hvor mange trær man kan felle, kan styrets leder eller Eirik Nørgaard kontaktes for 
vurdering. 
 
 
10. februar 2017 / Trygve (leder) 


