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Hvorfor skjøtselsplan?
Bakgrunn
NordreGullhellable byggetut i dsperioden2000-2010.De re sameienei området;Korpefaret,
Korpeplassen,
Korpåsenog Norddalplassenhar fram l høsten2017ikkeha skjøtselsplanerfor
uteområdenesine.Skjøtselenhar i alle sameienestort se vært sporadiskog dugnadsbasert,i llegg l at
vaktmestertjenestehar ta segav elementæreoppgaversom brøy ng og gressklipping.Skjøtselhar bli
forsømt,og det gis u rykk for at man nå må ta tak for å oppre holde a rak ve uteområdersom ivaretar
nærmiljøetsulikebehovpå en god måte.

Utarbeidelse
Påbakgrunnav overnevntehar skjøtselsplanen
for NordreGullhellabli utarbeideti løpet av 2015-2017.
Planener u ormet i samarbeidmellom de re sameiene,og ved hjelp av landskapsarkitekt.
Beboerehar
bli invitert l å delta med synspunkterunderveis.Planense es ut i live fra og med sommersesongen
2018,e er at de re sameieneog kommunenhar godkjentden.

Målse ng
Skjøtselsplanen
er utarbeidetfor å:
- fortelle hvordanuteområdenepå NordreGullhellaframståri dag, og hvordanman ønskerat
de skalframståi fram den
- forklarehvilkenskjøtselsommå l for å oppnådissemålse ngene
- Sørgefor at krav i reguleringsplanen
og bebyggelsesplanen
for friområdene lhørendeNordre
Gullhellablir fulgt opp vedskjøtsel(Reguleringsplan
for NordreGullhella,Askerkommune,plan datert 02.04.1996,
revidert02.02.1998,samt Bebyggelsesplan
for Nordregullhella,datert 07.03.2000)

Overordnetplan
Kommunenhar underveisi prosessensignalisertat de for godkjennelse,trengeret eget dokument
som tar for segplanlagtskjøtselkun for friarealeneomfa et av reguleringskravog arealenesom i
bebyggelsesplanen
er skravertsom arealerfor “bevaringav eksisterendemarkdekkeog selek v bevaring
av buskerog solitærtrær”.Påbakgrunnat de e er denneoverordnedeskjøtselplanenutarbeidet,som
angiroverordnetskjøtselsregime
for dissearealene.Vårdetaljerteskjøtselsplansom tar for segalle
utearealerog alle skjøtseloppgaver,
må følgeden overordnedeplanen.

Rødlistedearter og verneinteresser
I arbeidetmed skjøtselsplanen
har det ikkekommetfram informasjonom rødlistedearter eller
andreverneinteresseri områdetskjøtselsplanen
dekker.Det er derfor ikkelagt inn hensynutover
reguleringsplanens
bestemmelseom at man skaloppre holde artsrikdommeni området.
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Reguleringsplan/bebyggelsesplan
Nordre Gullhella,med påført inndelingav skjøtselssoner
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Skjøtselav arealer med krav i
reguleringsplan og bebyggelsesplan
Overordnedemål for skjøtsel
Friarealenefra reguleringsplanfor NordreGullhella,har arealerbeståendeav bådeplen, grasbakke/eng,
kra arealerog skogsarealer.
I llegghar Korpåsenboligsameie re skogsarealerinnenforsin eiendom,og
Korpefaretbolig et skogsområdeinnenfor sin eiendom,som er markert spesielti bebyggelsesplanen
som
sonerfor bevaringav eksisterendemarkdekkeog selek v bevaringav buskerog solitærtrær.
Målet med skjøtselenfor alle arealeneer å oppnååpneutearealersom le kanbeny es som
lekeområder, l rekreasjonog ikkeminst som snarveieri nærmiljøet.I lleggskaluteområdene,og spesielt
skogsområdene:
- værevakreå se ut på fra boligene
- gi lstrekkeligskjermfor innsynmellom boliger
- gi spennenderammerfor utsikt, der øvrigehensyngir rom for det
- bedre lokalklimaetmed vinddempendee ekt
- dempestøyfra omgivelsene(i hovedtrekkRøykenveien)
- bidra posi vt l ernvirkning(boligfeltetvil på avstandframståsom grønt og ikkesom et sår i
landskapet)
- bidra l områdetsnatur- og artsmangfold

Områdeinndeling
Kartetpå forrige sideviserinndelingav uteområdeneinnefor de regulertefriarealeneog de skraverte
soneneangi i bebyggelsesplanen.
Inndelingener markertmed blå strek,og er nummerertmed bokstaver
og tall. Bekrivelseav skjøtselsom skalgjeldefor de ulike arealeneer angi på de følgendesidene,iht.
følgendeskjøtselskategorier:
A-Q:Skjøtselav skogsarealer(ulik skjøtselangi for hvert område)
1a: Gressarealer
2a-2f:Grasbakke/engarealer
3a: Ingenskjøtsel,utover erningav svartelistedearter
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Skjøtselav skogsa
realer – Delområde A
Mål for skjøtsel- Hensiktenmed området/formålet med vegetasjoneni området
Åpenskogsom le kanbeny es som lekeområde.Det skalogsåværele å gå gjennomskogensom
snarveii nærmiljøet.Skogenskalværevakkerå se ut på fra boligene,og gi spennenderammerog
muligheterfor utsikt, spesieltfra ballplassen.Skogenskalikkegi en betydelignega v innvirkningpå
solforholdfor Korpeplassen
sameie.Dennaturligevegetasjonssammensengeni områdetskalforøvrig
beholdes.
Dagenssituasjon (2017)- Beskrivelse
av eksisterende
vegetasjon/naturtype/vegetasjonssammense
ng
Områdetbrukesak vt av barnehagen,men bestårat te skogmed fortrinnsvisgran,selje,hassel,or og
bjørk. Rela vt mye te ungskog.Områdetbærerpregav manglendeskjøtselog gjengroing.
Kravfra reguleringsplanog/eller bebyggelsesplan
- Kommunenskalgodkjenneinngrepi terreng og vegetasjon.
Tiltak
Skogenbør tynnesfagmessighvert 5.-10.år.Når det har gå fem år sidenskjøtsel,bør det gjøresen
årlig, fagligvurderingav om tynningskalgjennomførespå ny .
- Sørgfor at trær av ulik alder og art tas ut, slik at man oppnåren eraldretskogbestandog en
bærekra ig skog,sam dig som man oppre holder artsrikdommeni området.Bevaringav eventuelle
eiketrærskalprioriteres.Eiketrærmed stammediameterover 30cmi brysthøyde,skalbarefelles
dersomde er påvistsyke,skaddeeller døende.Eventuelleeiketrærsom er av en slik størrelseat de
omfa es av Forskri om utvalgtenaturtyper- hule eiker,skalbevares.Forskri om utvalgtenaturtyper
e er naturmangfoldloven§ 3, pkt 3- hule eiker:Med hule eikermeneseiketrærsom har en diameter
på minst 63 cm, lsvarendeomkretspå 200cm,samt eiketrærsomer synlighuleog med en diameter
på minst 30 cm, lsvarendeomkretspå minst 95 cm. Diameterog omkretsmålesi brysthøyde(1,3m)
overbakken.Synlighulede neres l å væreeiketrærmed et indre hulrom somer størreenn åpningen
og der åpningener størreenn 5 cm. Unnta er huleeikeri produk v skog.
- Trærbør stammesopp for å sikreframkommelighet.De e gjelderspesieltfor tunge bartrær.
- Fellingav trær må ikkegjøresi hekkesesongen.
- Skjøtseli de e områdetigangse es av styret i det aktuellesameiet.Beboeremå ikkese e i gang
skjøtsels ltak selv,uten at det er klarert med styret.

-

Fremmedearter
Arealetovervåkesfor fremmedearter fra år l år.Det er spesieltvik g å følgeopp spredningenav
Kanadagullrisog brunsnegle,som nnespå NordreGullhella(2017).Vedbehovse es det inn aktuelle
ltak. Tiltakeneskalikkeværekjemiskebekjempelsesmidler.
Areal: 3000m2
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Skjøtselav skogsa
realer – Delområde B
Mål for skjøtsel- Hensiktenmed området/formålet med vegetasjoneni området
Åpenskogsom le kanbeny es som lekeområde.Det skalogsåværele å gå gjennomskogensom
snarveii nærmiljøet.Skogenskalværevakkerå se ut på fra boligene,og gi spennenderammerog
muligheterfor utsikt. Dennaturligevegetasjonssammensengeni områdetskalbeholdes.
Dagenssituasjon (2017)- Beskrivelse
av eksisterende
vegetasjon/naturtype/vegetasjonssammense
ng
Områdetframstårsom rela vt åpent e er skjøtsels ltak sommeren2014.Bestårav en god del hasselog
eik, i llegg l innslagav andrearter og skogsbunn.
Kravfra reguleringsplanog/eller bebyggelsesplan
- Kommunenskalgodkjenneinngrepi terreng og vegetasjon.
- Delerav arealeter skraverti bebyggelsesplanen
og markertsom sonefor bevaringav markdekkeog
selek v bevaringav buskerog solitæretrær.
Tiltak
- Skogenbør tynnesfagmessighvert 5.-10.år.Når det har gå fem år sidenskjøtsel,bør det gjøresen
årlig, fagligvurderingav om tynningskalgjennomførespå ny .
- Sørgfor at trær av ulik alder og art tas ut, slik at man oppnåren eraldretskogbestandog en
bærekra ig skog,sam dig som man oppre holder artsrikdommeni området.Bevaringav eventuelle
eiketrærskalprioriteres.Eiketrærmed stammediameterover 30cmi brysthøyde,skalbarefelles
dersomde er påvistsyke,skaddeeller døende.Eventuelleeiketrærsom er av en slik størrelseat de
omfa es av Forskri om utvalgtenaturtyper- hule eiker,skalbevares.Forskri om utvalgtenaturtyper
e er naturmangfoldloven§ 3, pkt 3- hule eiker:Med hule eikermeneseiketrærsom har en diameter
på minst 63 cm, lsvarendeomkretspå 200cm,samt eiketrærsomer synlighuleog med en diameter
på minst 30 cm, lsvarendeomkretspå minst 95 cm. Diameterog omkretsmålesi brysthøyde(1,3m)
overbakken.Synlighulede neres l å væreeiketrærmed et indre hulrom somer størreenn åpningen
og der åpningener størreenn 5 cm. Unnta er huleeikeri produk v skog.
- Fellingav trær må ikkegjøresi hekkesesongen.
- Skjøtseli de e områdetigangse es av styret i det aktuellesameiet.Beboeremå ikkese e i gang
skjøtsels ltak selv,uten at det er klarert med styret.
Fremmedearter
Arealetovervåkesfor fremmedearter fra år l år.Det er spesieltvik g å følgeopp spredningenav
Kanadagullrisog brunsnegle,som nnespå NordreGullhella(2017).Vedbehovse es det inn aktuelle
ltak. Tiltakeneskalikkeværekjemiskebekjempelsesmidler.
Areal: 1000m2
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Skjøtselav skogsa
realer – Delområde C
Mål for skjøtsel- Hensiktenmed området/formålet med vegetasjoneni området
Åpenskogsomle kanbeny es somlekeområde.Det skalogsåværele å gågjennomområdetsom
snarveii nærmiljøet.Trærog buskerskalgi lstrekkeligskjermfor innsynmellomboliger,sam dig somman
oppre holderbalansei sol-/skyggeforhold.
Vegetasjonen
skalværevakkerå seut på fra boligene,og gi
spennenderammerog muligheterfor utsikt. Områdetskalha sammenhengende
naturligvegetasjon,med høye
trær langsteigen.
Leilighetenepå Tun5 skalha skjermingmot innsynfra Tun4 i hageneog i etasjeninnenfor.Leilighetene
på beggesiderskalha lys,sol og skyggei hageneog etasjeninnenfor.Leilighetenei Tun4 skalha utsikt fra
balkongene.Dissehensyneneskalveiesmot hverandre.

Dagenssituasjon (2017)- Beskrivelse
av eksisterende
vegetasjon/naturtype/vegetasjonssammense
ng
Områdetframstårsomrela vt åpent.I motsetning l de andreskogsområdene
er de e områdetplantet l,
og trær og buskerstår sammeni grupper.Furu,hasselog noe eik er framtredende,i llegg l grasbakkesom
undervegetasjon.
Det er behovfor å tynne i eksisterendegrupper,sam dig somdet plantesinn nyetrær på
andrestederinnenforområdet.
Kravfra reguleringsplanog/eller bebyggelsesplan
- Skraverti bebyggelsesplanen
som sonefor bevaringav eksisterendemarkdekkeog selek v bevaring
av buskerog trær
Tiltak
- Det bør tas ut furu fra eksisterendegrupper,sam dig somdet lplantesfuru andrestederinnenfor
området.Somhovedregelbør områdetut i fra areal,ha minimum25 trær i god vekst(storeog små,
med inntakttoppskudd).Det er spesieltvik g å ta varepå og lplantemed furu. Disseblir høye,
lu ige trær,uten at det oppstårskyggeproblemakk for boliger.Bevaringav eventuelleeiketrærskal
prioriteres.Eiketrærmed stammediameterover 30cmi brysthøyde,skalbare fellesdersomde er
påvistsyke,skaddeeller døende.Eventuelleeiketrærsom er av en slik størrelseat de omfa es av
Forskri om utvalgtenaturtyper- hule eiker,skalbevares.Forskri om utvalgtenaturtypere er
naturmangfoldloven§ 3, pkt 3- hule eiker:Med huleeikermeneseiketrærsomhar en diameterpå
minst 63 cm, lsvarendeomkretspå 200cm,samt eiketrærsom er synlighuleog med en diameterpå
minst 30 cm, lsvarendeomkretspå minst 95 cm. Diameterog omkretsmålesi brysthøyde(1,3m)
overbakken.Synlighulede neres l å væreeiketrærmed et indre hulrom somer størreenn åpningen
og der åpningener størreenn 5 cm. Unnta er huleeikeri produk v skog.
- Områdetbør tynnesfagmessighvert 5.-10.år.Når det har gå fem år sidenskjøtsel,bør det gjøresen årlig,
fagligvurderingav om tynningskalgjennomførespå ny .
-

-

Trærkanved behov stammesopp, for å åpneopp for utsikt og framkommelighet.
Fellingav trær må ikkegjøresi hekkesesongen.
Skjøtseli de e områdetigangse es av styret i det aktuellesameiet.Beboeremå ikkese e i gang
skjøtsels ltak selv,uten at det er klarert med styret.

Fremmedearter
Arealetovervåkesfor fremmedearter fra år l år.Det er spesieltvik g å følgeopp spredningenav
Kanadagullrisog brunsnegle,som nnespå NordreGullhella(2017).Vedbehovse es det inn aktuelle
ltak. Tiltakeneskalikkeværekjemiskebekjempelsesmidler.
Areal: 1025m2
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Skjøtselav skogsa
realer – Delområde D
Mål for skjøtsel- Hensiktenmed området/formålet med vegetasjoneni området
Åpenskogsom fortrinnsviskanbeny es som snarveii nærmiljøet.Vegetasjonenskalvære
vakkerå se ut på fra boligene,og gi spennenderammerog muligheterfor utsikt. Dennaturlige
vegetasjonssammensengeni områdetskalbeholdes.
Dagenssituasjon (2017)- Beskrivelse
av eksisterende
vegetasjon/naturtype/vegetasjonssammense
ng
Områdetbeny es i dagsom snarvei,men bærerpregav manglendeskjøtselog gjengroing.Rela vt mye
te ungskog/kra – mest hasselog eik.
Kravfra reguleringsplanog/eller bebyggelsesplan
- Kommunenskalgodkjenneinngrepi terreng og vegetasjon.
Tiltak
Skogenbør tynnesfagmessighvert 5.-10.år.Når det har gå fem år sidenskjøtsel,bør det gjøresen
årlig, fagligvurderingav om tynningskalgjennomførespå ny .
- Sørgfor at trær av ulik alder og art tas ut, slik at man oppnåren eraldretskogbestandog en
bærekra ig skog,sam dig som man oppre holder artsrikdommeni området.Bevaringav eventuelle
eiketrærskalprioriteres.Eiketrærmed stammediameterover 30cmi brysthøyde,skalbarefelles
dersomde er påvistsyke,skaddeeller døende.Eventuelleeiketrærsom er av en slik størrelseat de
omfa es av Forskri om utvalgtenaturtyper- hule eiker,skalbevares.Forskri om utvalgtenaturtyper
e er naturmangfoldloven§ 3, pkt 3- hule eiker:Med hule eikermeneseiketrærsom har en diameter
på minst 63 cm, lsvarendeomkretspå 200cm,samt eiketrærsomer synlighuleog med en diameter
på minst 30 cm, lsvarendeomkretspå minst 95 cm. Diameterog omkretsmålesi brysthøyde(1,3m)
overbakken.Synlighulede neres l å væreeiketrærmed et indre hulrom somer størreenn åpningen
og der åpningener størreenn 5 cm. Unnta er huleeikeri produk v skog.
- Trærbør stammesopp for å sikreframkommelighet.De e gjelderspesieltfor tunge bartrær.
- Fellingav trær må ikkegjøresi hekkesesongen.
- Skjøtseli de e områdetigangse es av styret i det aktuellesameiet.Beboeremå ikkese e i gang
skjøtsels ltak selv,uten at det er klarert med styret.

-

Fremmedearter
Arealetovervåkesfor fremmedearter fra år l år.Det er spesieltvik g å følgeopp spredningenav
Kanadagullrisog brunsnegle,som nnespå NordreGullhella(2017).Vedbehovse es det inn aktuelle
ltak. Tiltakeneskalikkeværekjemiskebekjempelsesmidler.
Areal: 650m2
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Skjøtselav skogsa
realer – Delområde E
Mål for skjøtsel- Hensiktenmed området/formålet med vegetasjoneni området
Åpenskogsom fungerer nt som bu er mellom boligfeltetog øvrigbebyggelse,samtstøybarriere
mot Røykenveien.
Skogenvil muligensbeny es som lekearealfor barn lførendeGullhellabarne-og
familiesenter.Vegetasjonenskalværevakkerå se ut på fra boligene,og gi spennenderammerog
muligheterfor utsikt. Dennaturligevegetasjonssammensengeni områdetskalbeholdes.
Barnevernsenteret
skalha skjermingmot innsynfra Tun5, og lys,sol og skygge l sin eiendom.
Leilighetenei Tun5 skalha utsikt fra hageneog overliggendeetasjer,i den gradterrengetog hensyn l
vegetasjon llater det.
Dagenssituasjon (2017)- Beskrivelse
av eksisterende
vegetasjon/naturtype/vegetasjonssammense
ng
Områdetbestårat te skogav ulike løvtrærog bartrær.Rela vt mye te ungskogog kra dannelse.
Områdetbærerpregav manglendeskjøtselog gjengroing.
Kravfra reguleringsplanog/eller bebyggelsesplan
- Kommunenskalgodkjenneinngrepi terreng og vegetasjon.
Tiltak
- Skogenbør tynnesfagmessighvert 5.-10.år.Når det har gå fem år sidenskjøtsel,bør det gjøresen
årlig, fagligvurderingav om tynningskalgjennomførespå ny .
- Sørgfor at trær av ulik alder og art tas ut, slik at man oppnåren eraldretskogbestandog en
bærekra ig skog,sam dig som man oppre holder artsrikdommeni området.Bevaringav eventuelle
eiketrærskalprioriteres.Eiketrærmed stammediameterover 30cmi brysthøyde,skalbarefelles
dersomde er påvistsyke,skaddeeller døende.Eventuelleeiketrærsom er av en slik størrelseat de
omfa es av Forskri om utvalgtenaturtyper- hule eiker,skalbevares.Forskri om utvalgtenaturtyper
e er naturmangfoldloven§ 3, pkt 3- hule eiker:Med hule eikermeneseiketrærsom har en diameter
på minst 63 cm, lsvarendeomkretspå 200cm,samt eiketrærsomer synlighuleog med en diameter
på minst 30 cm, lsvarendeomkretspå minst 95 cm. Diameterog omkretsmålesi brysthøyde(1,3m)
overbakken.Synlighulede neres l å væreeiketrærmed et indre hulrom somer størreenn åpningen
og der åpningener størreenn 5 cm. Unnta er huleeikeri produk v skog.
- Fellingav trær må ikkegjøresi hekkesesongen.
- Skjøtseli de e områdetigangse es av styret i det aktuellesameiet.Beboeremå ikkese e i gang
skjøtsels ltak selv,uten at det er klarert med styret.
Fremmedearter
Arealetovervåkesfor fremmedearter fra år l år.Det er spesieltvik g å følgeopp spredningenav
Kanadagullrisog brunsnegle,som nnespå NordreGullhella(2017).Vedbehovse es det inn aktuelle
ltak. Tiltakeneskalikkeværekjemiskebekjempelsesmidler.
Areal: 3350m2
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Skjøtselav skogsa
realer – Delområde F
Mål for skjøtsel- Hensiktenmed området/formålet med vegetasjoneni området
Åpenskogsom skalværehyggeligå beny e l rekreasjonsom f.eks.hundelu ing. Områdeter også
«toppenav åsen»og vik g i forhold l ernvirkningog silhue nevnt i reguleringsbestemmelsene
under frilu område.Vegetasjonenskalværevakkerå se ut på fra boligene.Dennaturlige
vegetasjonssammensengeni områdetskalbeholdes.
Dagenssituasjon (2017)- Beskrivelse
av eksisterende
vegetasjon/naturtype/vegetasjonssammense
ng
Områdetframstårsom rela vt åpent,uten framtredendebusksjikt.Områdeter ak vt i bruk l rekreasjon
som hundelu ing.
Kravfra reguleringsplanog/eller bebyggelsesplan
- Kommunenskalgodkjenneinngrepi terreng og vegetasjon.
Tiltak
- Skogenbør tynnesfagmessighvert 5.-10.år.Når det har gå fem år sidenskjøtsel,bør det gjøresen
årlig, fagligvurderingav om tynningskalgjennomførespå ny .
- Sørgfor at trær av ulik alder og art tas ut, slik at man oppnåren eraldretskogbestandog en
bærekra ig skog,sam dig som man oppre holder artsrikdommeni området.Det er spesieltvik g
å ta varepå furuer.Disseblir høye,lu ige trær,uten at det oppstårskyggeproblemakk. Bevaringav
eventuelleeiketrærskalprioriteres.Eiketrærmed stammediameterover 30cmi brysthøyde,skalbare
fellesdersomde er påvistsyke,skaddeeller døende.Eventuelleeiketrærsom er av en slik størrelse
at de omfa es av Forskri om utvalgtenaturtyper- hule eiker,skalbevares.Forskri om utvalgte
naturtyper e er naturmangfoldloven§ 3, pkt 3- hule eiker:Med huleeikermeneseiketrærsomhar
en diameterpå minst 63 cm, lsvarendeomkretspå 200cm,samt eiketrærsomer synlighuleog
med en diameterpå minst 30 cm, lsvarendeomkretspå minst 95 cm. Diameterog omkretsmålesi
brysthøyde(1,3m)overbakken.Synlighule de neres l å væreeiketrærmed et indre hulrom somer
størreenn åpningenog der åpningener størreenn 5 cm. Unnta er huleeikeri produk v skog.
- Fellingav trær må ikkegjøresi hekkesesongen.
- Skjøtseli de e områdetigangse es av styret i det aktuellesameiet.Beboeremå ikkese e i gang
skjøtsels ltak selv,uten at det er klarert med styret.
Fremmedearter
Arealetovervåkesfor fremmedearter fra år l år.Det er spesieltvik g å følgeopp spredningenav
Kanadagullrisog brunsnegle,som nnespå NordreGullhella(2017).Vedbehovse es det inn aktuelle
ltak. Tiltakeneskalikkeværekjemiskebekjempelsesmidler.
Areal: 4400m2
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Skjøtselav skogsa
realer – Delområde G
Mål for skjøtsel- Hensiktenmed området/formålet med vegetasjoneni området
Åpenskogsomle kanbeny es somlekeområde.Det skalogsåværele å gågjennomområdetsom
snarveii nærmiljøet.Trærog buskerskalgi lstrekkeligskjermfor innsynmellomboliger,sam dig somman
oppre holderbalansei sol-/skyggeforhold.
Vegetasjonen
skalværevakkerå seut på fra boligene,og gi
spennenderammerog muligheterfor utsikt. Områdetskalha sammenhengende
naturligvegetasjon,med høye
trær langsteigen(Gog H). Dennaturligevegetasjonssammensengeni områdetskalbeholdes.
Leilighetenepå Tun4 skalha skjermingmot innsynfra Tun3 i hageneog i etasjeninnenfor.Leilighetenepå
beggesiderskalha lys,sol og skyggei hageneog etasjeninnenfor.Leilighetenei Tun3 skalha utsikt fra 2.
etasje.Dissehensyneneskalveiesmot hverandre.Hagenei Tun3 skalha utsikt i den gradterrengetog hensyn
l vegetasjon llater det.

Dagenssituasjon (2017)- Beskrivelse
av eksisterende
vegetasjon/naturtype/vegetasjonssammense
ng
De e områdethar varierendehøydeforskjellog avstandmellomtunene.Områdetbestårav te skogog kra ,
men har ere ne furuer,hasselog eik. Områdetbærerpregav manglendeskjøtselog gjengroing.
Kravfra reguleringsplanog/eller bebyggelsesplan
- Skraverti bebyggelsesplanen
som sonefor bevaringav eksisterendemarkdekkeog selek v bevaring
av buskerog trær.
Tiltak
- Områdetbør tynnesfagmessighvert 5.-10.år.Når det har gå fem år sidenskjøtsel,bør det gjøresen årlig,
fagligvurderingav om tynningskalgjennomførespå ny .
- Somhovedregelbør områdetut i fra areal,ha minimum15 trær i god vekst(storeog små,med inntakt
toppskudd).Sørgfor at trær av ulik alderog art tas ut, slikat man oppnåren eraldretskogbestand
og
en bærekra ig skog,sam dig somman oppre holder artsrikdommeni området.Huskat det er vik g
å sparenok av de minsteplantene- de er morgendagens
trær.Det er spesieltvik g å ta varepå furuer.
Disseblir høye,lu ige trær,uten at det oppstårskyggeproblemakk. Bevaringav eventuelleeiketrær
skalprioriteres.Eiketrærmed stammediameterover 30cmi brysthøyde,skalbarefellesdersomde
er påvistsyke,skaddeeller døende.Eventuelleeiketrærsom er av en slik størrelseat de omfa es
av Forskri om utvalgtenaturtyper- hule eiker,skalbevares.Forskri om utvalgtenaturtyper e er
naturmangfoldloven§ 3, pkt 3- hule eiker:Med huleeikermeneseiketrærsomhar en diameterpå
minst 63 cm, lsvarendeomkretspå 200cm,samt eiketrærsom er synlighuleog med en diameterpå
minst 30 cm, lsvarendeomkretspå minst 95 cm. Diameterog omkretsmålesi brysthøyde(1,3m)
overbakken.Synlighulede neres l å væreeiketrærmed et indre hulrom somer størreenn åpningen
og der åpningener størreenn 5 cm. Unnta er huleeikeri produk v skog.
- Om ikkegrantrærnepå områdetfelles,bør disse stammesopp. Greineropp l ca.2m eller noe høyere
ernes.Andretrær i områdetmed lav kronekanogsåmed fordel stammesopp.
- Fellingav trær må ikkegjøresi hekkesesongen.
- Skjøtseli de e områdetigangse es av styret i det aktuellesameiet.Beboeremå ikkese e i gang
skjøtsels ltak selv,uten at det er klarert med styret.

Fremmedearter
Arealetovervåkesfor fremmedearter fra år l år.Det er spesieltvik g å følgeopp spredningenav
Kanadagullrisog brunsnegle,som nnespå NordreGullhella(2017).Vedbehovse es det inn aktuelle
ltak. Tiltakeneskalikkeværekjemiskebekjempelsesmidler.
Areal: 700m2
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Skjøtselav skogsa
realer – Delområde H
Mål for skjøtsel- Hensiktenmed området/formålet med vegetasjoneni området
Åpenskogsomle kanbeny es somlekeområde.Det skalogsåværele å gågjennomområdetsom
snarveii nærmiljøet.Trærog buskerskalgi lstrekkeligskjermfor innsynmellomboliger,sam dig somman
oppre holderbalansei sol-/skyggeforhold.
Vegetasjonen
skalværevakkerå seut på fra boligene,og gi
spennenderammerog muligheterfor utsikt. Områdetskalha sammenhengende
naturligvegetasjon,med høye
trær langsteigen(Gog H). Dennaturligevegetasjonssammensengeni områdetskalbeholdes.
Leilighetenepå Tun4 skalha skjermingmot innsynfra Tun3 i hageneog i etasjeninnenfor.Leilighetenepå
beggesiderskalha lys,sol og skyggei hageneog etasjeninnenfor.Leilighetenei Tun3 skalha utsikt fra 2.
etasje.Dissehensyneneskalveiesmot hverandre.Hagenei Tun3 skalha utsikt i den gradterrengetog hensyn
l vegetasjon llater det.

Dagenssituasjon (2017)- Beskrivelse
av eksisterende
vegetasjon/naturtype/vegetasjonssammense
ng
De e områdethar varierendehøydeforskjellog avstandmellomtunene.Områdetframståri dagsomåpent
uten trær,men har god lvekstav småfurutrær i engvegetasjonen.
Vik g at man i årenesomkommerlar disse
slippeopp og bli l trær.
Kravfra reguleringsplanog/eller bebyggelsesplan
- Skraverti bebyggelsesplanen
som sonefor bevaringav eksisterendemarkdekkeog selek v bevaring
av buskerog trær.
Tiltak
- Påsikt, når trevegetasjonen
har kommetopp, bør områdettynnesfagmessighvert 5.-10.år.Når det har
gå fem år sidenskjøtsel,bør det gjøresen årlig, fagligvurderingav om tynningskalgjennomførespå ny .
- Somhovedregelbør områdetut i fra areal,ha minimum10 trær i god vekst(storeog små,med inntakt
toppskudd).Sørgfor at trær av ulik alderog art tas ut, slikat man oppnåren eraldretskogbestand
og
en bærekra ig skog,sam dig somman oppre holder artsrikdommeni området.Huskat det er vik g
å sparenok av de minsteplantene- de er morgendagens
trær.Det er spesieltvik g å ta varepå furuer.
Disseblir høye,lu ige trær,uten at det oppstårskyggeproblemakk. Bevaringav eventuelleeiketrær
skalprioriteres.Eiketrærmed stammediameterover 30cmi brysthøyde,skalbarefellesdersomde
er påvistsyke,skaddeeller døende.Eventuelleeiketrærsom er av en slik størrelseat de omfa es
av Forskri om utvalgtenaturtyper- hule eiker,skalbevares.Forskri om utvalgtenaturtyper e er
naturmangfoldloven§ 3, pkt 3- hule eiker:Med huleeikermeneseiketrærsomhar en diameterpå
minst 63 cm, lsvarendeomkretspå 200cm,samt eiketrærsom er synlighuleog med en diameterpå
minst 30 cm, lsvarendeomkretspå minst 95 cm. Diameterog omkretsmålesi brysthøyde(1,3m)
overbakken.Synlighulede neres l å væreeiketrærmed et indre hulrom somer størreenn åpningen
og der åpningener størreenn 5 cm. Unnta er huleeikeri produk v skog.
- Områdetbestårmyeav eng.Denneser ut l å klaresegselv,men dersomdet blir behovkanslå
gjennomføres.Huskda å verneom de småtrærnepå vei opp.
- Fellingav trær må ikkegjøresi hekkesesongen.
- Skjøtseli de e områdetigangse es av styret i det aktuellesameiet.Beboeremå ikkese e i gang
skjøtsels ltak selv,uten at det er klarert med styret.

Fremmedearter
Arealetovervåkesfor fremmedearter fra år l år.Det er spesieltvik g å følgeopp spredningenav
Kanadagullrisog brunsnegle,som nnespå NordreGullhella(2017).Vedbehovse es det inn aktuelle
ltak. Tiltakeneskalikkeværekjemiskebekjempelsesmidler.
Areal: 500m2
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Skjøtselav skogsa
realer – Delområde I
Mål for skjøtsel- Hensiktenmed området/formålet med vegetasjoneni området
Åpenskogsom le kanbeny es som lekeområde.Det skalogsåværele å gå gjennomområdetsom
snarveii nærmiljøet.Trærog buskerskalgi lstrekkeligskjermfor innsynmellomboliger,sam dig som
man oppre holder balansei sol-/skyggeforhold.
Vegetasjonenskalværevakkerå se ut på fra boligene,og
gi spennenderammerog muligheterfor utsikt. Områdetskalha sammenhengende
naturligvegetasjon,
med høyetrær langsteigen.Dennaturligevegetasjonssammensengeni områdetskalbeholdes.
Behovetfor skjerminger mindre enn på de andreteigene,på grunn av terrenget.Leilighetenepå begge
sider skalha lys,sol og skyggei hageneog etasjeninnenfor,og utsikt fra balkongene.Dissehensyneneskal
veiesmot hverandre.Hagene l Tun2 og Tun3 skalha utsikt i den gradterrengetog hensyn l vegetasjon
llater det.
Dagenssituasjon (2017)- Beskrivelse
av eksisterende
vegetasjon/naturtype/vegetasjonssammense
ng
Tuneneliggerlike høyt, med noe skjermingfra terrenget.Områdetframstårsom sværtvelholdtog vakkert
å se på. Områdethar skogsbunn,fremstårsom åpent uten kra , og har et åpent tresjikt beståendeav
stort se furu og eik. Manglermindre trær,klar l å ta over når størreskalfelles.Områdetbør trossde e
seespå som referanseområdeom man er usikkerpå skjøtsels ltak for øvrigeområder.
Kravfra reguleringsplanog/eller bebyggelsesplan
- Skraverti bebyggelsesplanen
som sonefor bevaringav eksisterendemarkdekkeog selek v bevaring
av buskerog trær.
Tiltak
Områdetbør tynnesfagmessighvert 5.-10.år.Når det har gå fem år sidenskjøtsel,bør det gjøresen
årlig, fagligvurderingav om tynningskalgjennomførespå ny .
- Somhovedregelbør områdetut i fra areal,ha minimum20 trær i god vekst(storeog små,med
innsakttoppskudd).Sørgfor at trær av ulik alder og art tas ut, slik at man oppnåren eraldret
skogbestandog en bærekra ig skog,sam dig som man oppre holder artsrikdommeni området.Husk
at det er vik g å sparenok av de minsteplantene- de er morgendagenstrær.Det er spesieltvik g å
ta varepå furuer.Disseblir høye,lu ige trær,uten at det oppstårskyggeproblemakk. Bevaringav
eventuelleeiketrærskalprioriteres.Eiketrærmed stammediameterover 30cmi brysthøyde,skalbare
fellesdersomde er påvistsyke,skaddeeller døende.Eventuelleeiketrærsom er av en slik størrelse
at de omfa es av Forskri om utvalgtenaturtyper- hule eiker,skalbevares.Forskri om utvalgte
naturtyper e er naturmangfoldloven§ 3, pkt 3- hule eiker:Med huleeikermeneseiketrærsomhar
en diameterpå minst 63 cm, lsvarendeomkretspå 200cm,samt eiketrærsomer synlighuleog
med en diameterpå minst 30 cm, lsvarendeomkretspå minst 95 cm. Diameterog omkretsmålesi
brysthøyde(1,3m)overbakken.Synlighule de neres l å væreeiketrærmed et indre hulrom somer
størreenn åpningenog der åpningener størreenn 5 cm. Unnta er huleeikeri produk v skog.
- Fleretrær på området,kanmed fordel stammesopp, for å åpneopp for utsikt og framkommelighet.
- Fellingav trær må ikkegjøresi hekkesesongen.
- Skjøtseli de e områdetigangse es av styret i det aktuellesameiet.Beboeremå ikkese e i gang
skjøtsels ltak selv,uten at det er klarert med styret.

-

Fremmedearter
Arealetovervåkesfor fremmedearter fra år l år.Det er spesieltvik g å følgeopp spredningenav
Kanadagullrisog brunsnegle,som nnespå NordreGullhella(2017).Vedbehovse es det inn aktuelle
ltak. Tiltakeneskalikkeværekjemiskebekjempelsesmidler.
Areal: 1025m2
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Skjøtselav skogsa
realer – Delområde J
Mål for skjøtsel- Hensiktenmed området/formålet med vegetasjoneni området
Åpenskogsom le kanbeny es som lekeområde.Det skalogsåværele å gå gjennomområdetsom
snarveii nærmiljøet.Trærog buskerskalgi lstrekkeligskjermfor innsynmellomboliger,sam dig som
man oppre holder balansei sol-/skyggeforhold.
Vegetasjonenskalværevakkerå se ut på fra boligene,og
gi spennenderammerog muligheterfor utsikt. Dennaturligevegetasjonssammensengeni områdetskal
beholdes.
Hageneog etasjeninnenfor på Tun1 skalha skjermingmot innsynfra Tun2. Hagenei Tun1 og Tun2
og etasjeninnenforskalha lys,sol og skygge.Leilighetenei Tun2 skalha utsikt fra 2. og 3. etasje.Disse
hensyneneskalveiesmot hverandre.Hagene l Tun1 og Tun2 skalha utsikt i den gradterrengetog
hensyn l vegetasjon llater det.
Dagenssituasjon (2017)- Beskrivelse
av eksisterende
vegetasjon/naturtype/vegetasjonssammense
ng
Områdetskrånermot sørøst,med en rela v stor høydeforskjellmellom tunene.Avstandenmellom
tunene varierer.Områdetbestårav mye kra , men har ere ne furuer,hasselog noe eik. Områdethar
ogsånoen mindre hagetrærsom prydepleog plomme.Områdetbærerpreg av manglendeskjøtselog
gjengroing.
Kravfra reguleringsplanog/eller bebyggelsesplan
- Skraverti bebyggelsesplanen
som sonefor bevaringav eksisterendemarkdekkeog selek v bevaring
av buskerog trær.
Tiltak
Områdetbør tynnesfagmessighvert 5.-10.år.Når det har gå fem år sidenskjøtsel,bør det gjøresen
årlig, fagligvurderingav om tynningskalgjennomførespå ny .
- Somhovedregelbør områdetut i fra areal,ha minimum30 trær i god vekst(storeog små,med
inntakt toppskudd).Sørgfor at trær av ulik alder og art tas ut, slik at man oppnåren eraldret
skogbestandog en bærekra ig skog,sam dig som man oppre holder artsrikdommeni området.Husk
at det er vik g å sparenok av de minsteplantene- de er morgendagenstrær.Det er spesieltvik g å
ta varepå furuer.Disseblir høye,lu ige trær,uten at det oppstårskyggeproblemakk. Bevaringav
eventuelleeiketrærskalprioriteres.Eiketrærmed stammediameterover 30cmi brysthøyde,skalbare
fellesdersomde er påvistsyke,skaddeeller døende.Eventuelleeiketrærsom er av en slik størrelse
at de omfa es av Forskri om utvalgtenaturtyper- hule eiker,skalbevares.Forskri om utvalgte
naturtyper e er naturmangfoldloven§ 3, pkt 3- hule eiker:Med huleeikermeneseiketrærsomhar
en diameterpå minst 63 cm, lsvarendeomkretspå 200cm,samt eiketrærsomer synlighuleog
med en diameterpå minst 30 cm, lsvarendeomkretspå minst 95 cm. Diameterog omkretsmålesi
brysthøyde(1,3m)overbakken.Synlighule de neres l å væreeiketrærmed et indre hulrom somer
størreenn åpningenog der åpningener størreenn 5 cm. Unnta er huleeikeri produk v skog.
- Fleretrær på området,kanmed fordel stammesopp, for å åpneopp for utsikt og framkommelighet.
- Fellingav trær må ikkegjøresi hekkesesongen.
- Skjøtseli de e områdetigangse es av styret i det aktuellesameiet.Beboeremå ikkese e i gang
skjøtsels ltak selv,uten at det er klarert med styret.

-

Fremmedearter
Arealetovervåkesfor fremmedearter fra år l år.Det er spesieltvik g å følgeopp spredningenav
Kanadagullrisog brunsnegle,som nnespå NordreGullhella(2017).Vedbehovse es det inn aktuelle
ltak. Tiltakeneskalikkeværekjemiskebekjempelsesmidler.
Areal: 1350m2
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Skjøtselav skogsa
realer – Delområde K
Mål for skjøtsel- Hensiktenmed området/formålet med vegetasjoneni området
Åpenskogsom fungerersom lekeområdeog vik g snarveii nærmiljøet.Vegetasjonenskalvære
vakkerå se ut på fra boligene,og gi spennenderammerog muligheterfor utsikt. Dennaturlige
vegetasjonssammensengeni områdetskalbeholdes.
Dagenssituasjon (2017)- Beskrivelse
av eksisterende
vegetasjon/naturtype/vegetasjonssammense
ng
Områdetframstårsom rela vt åpent,uten framtredendebusksjikt.Områdethar en del hassel,i llegg
l furu, bjørk, eik og rogn. Områdeter ak vt i bruk som snarveimed grusets , og fungerergodt som
lekeareal.
Kravfra reguleringsplanog/eller bebyggelsesplan
- Kommunenskalgodkjenneinngrepi terreng og vegetasjon.
Tiltak
- Områdetbør tynnesfagmessighvert 5.-10.år.Når det har gå fem år sidenskjøtsel,bør det gjøresen
årlig, fagligvurderingav om tynningskalgjennomførespå ny .
- Somhovedregelbør områdetut i fra areal,ha minimum25 trær i god vekst(storeog små,med
inntakt toppskudd).Sørgfor at trær av ulik alder og art tas ut, slik at man oppnåren eraldret
skogbestandog en bærekra ig skog,sam dig som man oppre holder artsrikdommeni området.Husk
at det er vik g å sparenok av de minsteplantene- de er morgendagenstrær.Det er spesieltvik g å
ta varepå furuer.Disseblir høye,lu ige trær,uten at det oppstårskyggeproblemakk. Bevaringav
eventuelleeiketrærskalprioriteres.Eiketrærmed stammediameterover 30cmi brysthøyde,skalbare
fellesdersomde er påvistsyke,skaddeeller døende.Eventuelleeiketrærsom er av en slik størrelse
at de omfa es av Forskri om utvalgtenaturtyper- hule eiker,skalbevares.Forskri om utvalgte
naturtyper e er naturmangfoldloven§ 3, pkt 3- hule eiker:Med huleeikermeneseiketrærsomhar
en diameterpå minst 63 cm, lsvarendeomkretspå 200cm,samt eiketrærsomer synlighuleog
med en diameterpå minst 30 cm, lsvarendeomkretspå minst 95 cm. Diameterog omkretsmålesi
brysthøyde(1,3m)overbakken.Synlighule de neres l å væreeiketrærmed et indre hulrom somer
størreenn åpningenog der åpningener størreenn 5 cm. Unnta er huleeikeri produk v skog.
- Fleretrær på området,kanmed fordel stammesopp, for å åpneopp for utsikt og framkommelighet.
- Fellingav trær må ikkegjøresi hekkesesongen.
- Skjøtseli de e områdetigangse es av styret i det aktuellesameiet.Beboeremå ikkese e i gang
skjøtsels ltak selv,uten at det er klarert med styret.
Fremmedearter
Arealetovervåkesfor fremmedearter fra år l år.Det er spesieltvik g å følgeopp spredningenav
Kanadagullrisog brunsnegle,som nnespå NordreGullhella(2017).Vedbehovse es det inn aktuelle
ltak. Tiltakeneskalikkeværekjemiskebekjempelsesmidler.
Areal: 1250m2

16

Skjøtselav skogsa
realer – Delområde L
Mål for skjøtsel- Hensiktenmed området/formålet med vegetasjoneni området
Åpenskogsom fungerer nt som bu er mellom tun 1 Korpåsenog tun 2 Korpefaret.Det er ønsketat
man får opp trær og buskerskalgi lstrekkeligskjermfor innsynmellom boliger,sam dig som man
oppre holder balansei sol-/skyggeforhold.
Vegetasjonenskalværevakkerå se ut på fra boligene.Den
naturligevegetasjonssammensengeni områdetskalbeholdes.
KorpefaretsTun2 og 3 skalha skjermingmot innsynfra leilighetenei KorpåsensTun1. KorpåsensTun1
skalha lys,sol og skygge l 1. etasjeog hageneutenfor,og utsikt fra 2. og 3. etasje.Dissehensyneneskal
veiesmot hverandre.Hagene l Tun1 skalha utsikt i den gradterrengetog hensyn l vegetasjon llater
det.
Dagenssituasjon (2017)- Beskrivelse
av eksisterende
vegetasjon/naturtype/vegetasjonssammense
ng
Områdeter en bra sørøstvendtskråning,med stor høydeforskjellog ganskestor avstandned l
Korpefaretstun. Områdetframstårsom helt åpent uten tre- og busksjikt,kun grasvegetasjon.
Kravfra reguleringsplanog/eller bebyggelsesplan
- Kommunenskalgodkjenneinngrepi terreng og vegetasjon.
Tiltak
Områdetbør lplantesmed furutrær,slik at det blir en del av vegetasjonsbueren mellom tun 1
Korpåsenog tun 2 Korpefaret.Somhovedregelbør områdetut i fra areal,ha minimum10 trær i god
vekst(storeog små,med inntakt toppskudd).Det er spesieltvik g å ta varepå og lplantemed furu.
Disseblir høye,lu ige trær, uten at det oppstårskyggeproblemakk for boliger.Bevaringav eventuelle
eiketrærskalprioriteres.Eiketrærmed stammediameterover 30cmi brysthøyde,skalbarefelles
dersomde er påvistsyke,skaddeeller døende.Eventuelleeiketrærsom er av en slik størrelseat de
omfa es av Forskri om utvalgtenaturtyper- hule eiker,skalbevares.Forskri om utvalgtenaturtyper
e er naturmangfoldloven§ 3, pkt 3- hule eiker:Med hule eikermeneseiketrærsom har en diameter
på minst 63 cm, lsvarendeomkretspå 200cm,samt eiketrærsomer synlighuleog med en diameter
på minst 30 cm, lsvarendeomkretspå minst 95 cm. Diameterog omkretsmålesi brysthøyde(1,3m)
overbakken.Synlighulede neres l å væreeiketrærmed et indre hulrom somer størreenn åpningen
og der åpningener størreenn 5 cm. Unnta er huleeikeri produk v skog.
- Påsikt, når trevegetasjonenhar kommetopp, bør områdettynnesfagmessighvert 5.-10.år.Når det
har gå fem år sidenskjøtsel,bør det gjøresen årlig, fagligvurderingav om tynningskalgjennomføres
på ny .
- Fellingav trær må ikkegjøresi hekkesesongen.
- Skjøtseli de e områdetigangse es av styret i det aktuellesameiet.Beboeremå ikkese e i gang
skjøtsels ltak selv,uten at det er klarert med styret.

-

Fremmedearter
Arealetovervåkesfor fremmedearter fra år l år.Det er spesieltvik g å følgeopp spredningenav
Kanadagullrisog brunsnegle,som nnespå NordreGullhella(2017).Vedbehovse es det inn aktuelle
ltak. Tiltakeneskalikkeværekjemiskebekjempelsesmidler.
Areal: 375m2
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Skjøtselav skogsa
realer – Delområde M
Mål for skjøtsel- Hensiktenmed området/formålet med vegetasjoneni området
Åpenskogsom fungerer nt som bu er mellom tun 1 Korpåsenog tun 3 Korpefaret.I lleggvil
områdetmuligensbeny es noe som lekearealog for snarveieri nærmiljøet,men er sværtbra .
Trærog buskerskalgi lstrekkeligskjermfor innsynmellom boliger,sam dig som man oppre holder
balansei sol-/skyggeforhold.
Vegetasjonenskalværevakkerå se ut på fra boligene.Dennaturlige
vegetasjonssammensengeni områdetskalbeholdes.
KorpefaretsTun2 og 3 skalha skjermingmot innsynfra leilighetenei KorpåsensTun1. KorpåsensTun1
skalha lys,sol og skygge l 1. etasjeog hageneutenfor,og utsikt fra 2. og 3. etasje.Dissehensyneneskal
veiesmot hverandre.Hagene l Tun1 skalha utsikt i den gradterrengetog hensyn l vegetasjon llater
det.
Dagenssituasjon (2017)- Beskrivelse
av eksisterende
vegetasjon/naturtype/vegetasjonssammense
ng
Områdeter en bra sørøstvendtskråning,med stor høydeforskjellog ganskestor avstandned l
Korpefaretstun. Områdetbestårav mye kra , og bærerpreg av manglendeskjøtselog gjengroing.
Kravfra reguleringsplanog/eller bebyggelsesplan
- Kommunenskalgodkjenneinngrepi terreng og vegetasjon.
Tiltak
- Skogenbør tynnesfagmessighvert 5.-10.år.Når det har gå fem år sidenskjøtsel,bør det gjøresen
årlig, fagligvurderingav om tynningskalgjennomførespå ny .
- Somhovedregelbør områdetut i fra areal,ha minimum25 trær i god vekst(storeog små,med
inntakt toppskudd).Sørgfor at trær av ulik alder og art tas ut, slik at man oppnåren eraldret
skogbestandog en bærekra ig skog,sam dig som man oppre holder artsrikdommeni området.Husk
at det er vik g å sparenok av de minsteplantene- de er morgendagenstrær.Det er spesieltvik g å
ta varepå furuer.Disseblir høye,lu ige trær,uten at det oppstårskyggeproblemakk. Bevaringav
eventuelleeiketrærskalprioriteres.Eiketrærmed stammediameterover 30cmi brysthøyde,skalbare
fellesdersomde er påvistsyke,skaddeeller døende.Eventuelleeiketrærsom er av en slik størrelse
at de omfa es av Forskri om utvalgtenaturtyper- hule eiker,skalbevares.Forskri om utvalgte
naturtyper e er naturmangfoldloven§ 3, pkt 3- hule eiker:Med huleeikermeneseiketrærsomhar
en diameterpå minst 63 cm, lsvarendeomkretspå 200cm,samt eiketrærsomer synlighuleog
med en diameterpå minst 30 cm, lsvarendeomkretspå minst 95 cm. Diameterog omkretsmålesi
brysthøyde(1,3m)overbakken.Synlighule de neres l å væreeiketrærmed et indre hulrom somer
størreenn åpningenog der åpningener størreenn 5 cm. Unnta er huleeikeri produk v skog.
- Fellingav trær må ikkegjøresi hekkesesongen.
- Skjøtseli de e områdetigangse es av styret i det aktuellesameiet.Beboeremå ikkese e i gang
skjøtsels ltak selv,uten at det er klarert med styret.
Fremmedearter
Arealetovervåkesfor fremmedearter fra år l år.Det er spesieltvik g å følgeopp spredningenav
Kanadagullrisog brunsnegle,som nnespå NordreGullhella(2017).Vedbehovse es det inn aktuelle
ltak. Tiltakeneskalikkeværekjemiskebekjempelsesmidler.
Areal: 1200m2
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Skjøtselav skogsa
realer – Delområde N
Mål for skjøtsel- Hensiktenmed området/formålet med vegetasjoneni området
Åpenskogsom fungerer nt som bu er mellom tun 1 Korpåsenog tun 3 Korpefaret.I lleggvil
områdetmuligensbeny es noe som lekearealog for snarveieri nærmiljøet,men er sværtbra .
Trærog buskerskalgi lstrekkeligskjermfor innsynmellom boliger,sam dig som man oppre holder
balansei sol-/skyggeforhold.
Vegetasjonenskalværevakkerå se ut på fra boligene.Dennaturlige
vegetasjonssammensengeni områdetskalbeholdes.
KorpefaretsTun2 og 3 skalha skjermingmot innsynfra leilighetenei KorpåsensTun1. KorpåsensTun1
skalha lys,sol og skygge l 1. etasjeog hageneutenfor,og utsikt fra 2. og 3. etasje.Dissehensyneneskal
veiesmot hverandre,som forklart ovenfor.Hagene l Tun1 skalha utsikt i den gradterrengetog hensyn l
vegetasjon llater det.
Dagenssituasjon (2017)- Beskrivelse
av eksisterende
vegetasjon/naturtype/vegetasjonssammense
ng
Områdeter en bra sørøstvendtskråning,med stor høydeforskjellog ganskestor avstandned l
Korpefaretstun. Områdetframstårsom rela vt åpent,mest med ungskogav i hovedsakfuru, eik og rogn.
Kravfra reguleringsplanog/eller bebyggelsesplan
- Kommunenskalgodkjenneinngrepi terreng og vegetasjon.
Tiltak
- Områdetbør tynnesfagmessighvert 5.-10.år.Når det har gå fem år sidenskjøtsel,bør det gjøresen
årlig, fagligvurderingav om tynningskalgjennomførespå ny .
- Somhovedregelbør områdetut i fra areal,ha minimum10 trær i god vekst(storeog små,med inntakt
toppskudd).Sørgfor at trær av ulik alder og art tas ut, slik at man oppnåren eraldretskogbestandog
en bærekra ig skog,sam dig som man oppre holder artsrikdommeni området.Huskat det er vik g
å sparenok av de minsteplantene- de er morgendagenstrær.Det er spesieltvik g å ta varepå furuer.
Disseblir høye,lu ige trær, uten at det oppstårskyggeproblemakk. Bevaringav eventuelleeiketrær
skalprioriteres.Eiketrærmed stammediameterover 30cmi brysthøyde,skalbarefellesdersomde
er påvistsyke,skaddeeller døende.Eventuelleeiketrærsom er av en slik størrelseat de omfa es
av Forskri om utvalgtenaturtyper- hule eiker,skalbevares.Forskri om utvalgtenaturtyper e er
naturmangfoldloven§ 3, pkt 3- hule eiker:Med huleeikermeneseiketrærsomhar en diameterpå
minst 63 cm, lsvarendeomkretspå 200cm,samt eiketrærsom er synlighuleog med en diameterpå
minst 30 cm, lsvarendeomkretspå minst 95 cm. Diameterog omkretsmålesi brysthøyde(1,3m)over
bakken.Synlighulede neres l å væreeiketrærmed et indre hulromsom er størreenn åpningenog
der åpningener størreenn 5 cm. Unnta er huleeikeri produk v skog.
- Fellingav trær må ikkegjøresi hekkesesongen.
- Skjøtseli de e områdetigangse es av styret i det aktuellesameiet.Beboeremå ikkese e i gang
skjøtsels ltak selv,uten at det er klarert med styret.
Fremmedearter
Arealetovervåkesfor fremmedearter fra år l år.Det er spesieltvik g å følgeopp spredningenav
Kanadagullrisog brunsnegle,som nnespå NordreGullhella(2017).Vedbehovse es det inn aktuelle
ltak. Tiltakeneskalikkeværekjemiskebekjempelsesmidler.
Areal:475m2
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Skjøtselav skogsa
realer – Delområde O
Mål for skjøtsel- Hensiktenmed området/formålet med vegetasjoneni området
Åpenskogsom skogbryn/overgang
mot bakenforliggendeskog.Områdeter del av «toppenav åsen»og
vik g i forhold l ernvirkningog silhue nevnt i reguleringsbestemmelsene.
Vegetasjonenskalvære
vakkerå se ut på fra boligene.Dennaturligevegetasjonssammensengeni områdetskalbeholdes.
Dagenssituasjon (2017)- Beskrivelse
av eksisterende
vegetasjon/naturtype/vegetasjonssammense
ng
Områdetbeståri dagav te ungskog,stedvismangesmåfurutrær.Områdetbærerpregav manglende
skjøtselog gjengroing
Kravfra reguleringsplanog/eller bebyggelsesplan
- Kommunenskalgodkjenneinngrepi terreng og vegetasjon.
Tiltak
Skogenbør tynnesfagmessighvert 5.-10.år.Når det har gå fem år sidenskjøtsel,bør det gjøresen
årlig, fagligvurderingav om tynningskalgjennomførespå ny .
- Sørgfor at trær av ulik alder og art tas ut, slik at man oppnåren eraldretskogbestandog en
bærekra ig skog,sam dig som man oppre holder artsrikdommeni området.Det er spesieltvik g
å ta varepå furuer.Disseblir høye,lu ige trær,uten at det oppstårskyggeproblemakk. Bevaringav
eventuelleeiketrærskalprioriteres.Eiketrærmed stammediameterover 30cmi brysthøyde,skalbare
fellesdersomde er påvistsyke,skaddeeller døende.
- Det er spesieltvik g å tynne i furutrærne,slik at noen ne eksemplarerkanfå voksesegstore
og o e. Eventuelleeiketrærsom er av en slik størrelseat de omfa es av Forskri om utvalgte
naturtyper- hule eiker,skalbevares.Forskri om utvalgtenaturtypere er naturmangfoldloven§ 3,
pkt 3- hule eiker:Med hule eikermeneseiketrærsomhar en diameterpå minst 63 cm, lsvarende
omkretspå 200cm,samt eiketrærsomer synlighuleog med en diameterpå minst 30 cm, lsvarende
omkretspå minst 95 cm. Diameterog omkretsmålesi brysthøyde(1,3m)overbakken.Synlighule
de neres l å væreeiketrærmed et indre hulrom somer størreenn åpningenog der åpningener
størreenn 5 cm. Unnta er hule eikeri produk v skog.
- Fellingav trær må ikkegjøresi hekkesesongen.
- Skjøtseli de e områdetigangse es av styret i det aktuellesameiet.Beboeremå ikkese e i gang
skjøtsels ltak selv,uten at det er klarert med styret.

-

Fremmedearter
Arealetovervåkesfor fremmedearter fra år l år.Det er spesieltvik g å følgeopp spredningenav
Kanadagullrisog brunsnegle,som nnespå NordreGullhella(2017).Vedbehovse es det inn aktuelle
ltak. Tiltakeneskalikkeværekjemiskebekjempelsesmidler.
Areal: 1750m2
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Skjøtselav skogsa
realer – Delområde P
Mål for skjøtsel- Hensiktenmed området/formålet med vegetasjoneni området
Åpenskogsom le kanbeny es som lekeområde.Det skalogsåværehyggeligå gå gjennomområdet
som snarveii nærmiljøeteller å beny e området l rekreasjonsom f.eks.hundelu ing. Vegetasjonen
skalværevakkerå se ut på fra boligene,og ikkegi en nega v innvirkningpå solforhold.Dennaturlige
vegetasjonssammensengeni området skalbeholdes.
Dagenssituasjon (2017)- Beskrivelse
av eksisterende
vegetasjon/naturtype/vegetasjonssammense
ng
Områdetframstårsom åpentmed stedvisnoe kra . Tresjikteter nærmestfraværendemed kun tre voksne
furuer,alle uten stor prydverdi.Fåsmåtrærer å se.
Kravfra reguleringsplanog/eller bebyggelsesplan
- Kommunenskalgodkjenneinngrepi terreng og vegetasjon.
Tiltak
- Områdetbør lplantesmed furutrær.Somhovedregelbør områdetut i fra areal,ha minimum20
trær i god vekst(storeog små,med inntakt toppskudd).Det er spesieltvik g å ta varepå og lplante
med furu. Disseblir høye,lu ige trær,uten at det oppstårskyggeproblemakk for boliger.Bevaringav
eventuelleeiketrærskalprioriteres.Eiketrærmed stammediameterover 30cmi brysthøyde,skalbare
fellesdersomde er påvistsyke,skaddeeller døende.Eventuelleeiketrærsom er av en slik størrelse
at de omfa es av Forskri om utvalgtenaturtyper- hule eiker,skalbevares.Forskri om utvalgte
naturtyper e er naturmangfoldloven§ 3, pkt 3- hule eiker:Med huleeikermeneseiketrærsomhar
en diameterpå minst 63 cm, lsvarendeomkretspå 200cm,samt eiketrærsomer synlighuleog
med en diameterpå minst 30 cm, lsvarendeomkretspå minst 95 cm. Diameterog omkretsmålesi
brysthøyde(1,3m)overbakken.Synlighule de neres l å væreeiketrærmed et indre hulrom somer
størreenn åpningenog der åpningener størreenn 5 cm. Unnta er huleeikeri produk v skog.
- Kra (og på sikt øvrigtrevegetasjon),bør tynnesfagmessighvert 5.-10.år.Når det har gå fem år
sidenskjøtsel,bør det gjøresen årlig, fagligvurderingav om tynningskalgjennomførespå ny .
- Ved ellskjæringenmot garasjen lhørendeKorpefareter furu holdt nede for å lageen naturlig
barrierefor fall. Barrierenoppre holdesved at årsskuddenepå furubuskeneklippesav på midten. NB!
Ikkeklipp inn på eldre ved.Da blir buskenebrune og skyterikkepå ny .
- Fellingav trær må ikkegjøresi hekkesesongen.
- Skjøtseli de e områdetigangse es av styret i det aktuellesameiet.Beboeremå ikkese e i gang
skjøtsels ltak selv,uten at det er klarert med styret.
Fremmedearter
Arealetovervåkesfor fremmedearter fra år l år.Det er spesieltvik g å følgeopp spredningenav
Kanadagullrisog brunsnegle,som nnespå NordreGullhella(2017).Vedbehovse es det inn aktuelle
ltak. Tiltakeneskalikkeværekjemiskebekjempelsesmidler.
Areal: 2250m2
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Skjøtselav skogsa
realer – Delområde Q
Mål for skjøtsel- Hensiktenmed området/formålet med vegetasjoneni området
Åpenskogsom le kanbeny es som lekeområde.Det skalogsåværele å gå gjennomskogensom
snarveii nærmiljøet.Trærog buskerskalgi lstrekkeligskjermfor innsynmellomboliger,sam dig som
man oppre holder balansei sol-/skyggeforhold.
Vegetasjonenskalværevakkerå se ut på fra boligene.
Dennaturligevegetasjonssammensengeni områdetskalbeholdes.
Dagenssituasjon (2017)- Beskrivelse
av eksisterende
vegetasjon/naturtype/vegetasjonssammense
ng
Områdetble skjø et sommeren2016,og framstårsom ønsketmed bådestore og småtrær.Noen ne
eiker,bjørk og furu er særligframtredende.
Kravfra reguleringsplanog/eller bebyggelsesplan
- Skraverti bebyggelsesplanen
som sonefor bevaringav eksisterendemarkdekkeog selek v bevaring
av buskerog trær
Tiltak
Skogenbør tynnesfagmessighvert 5.-10.år.Når det har gå fem år sidenskjøtsel,bør det gjøresen
årlig, fagligvurderingav om tynningskalgjennomførespå ny .
- Somhovedregelbør områdetut i fra areal,ha minimum30 trær i god vekst(storeog små,med
inntakt toppskudd).Sørgfor at trær av ulik alder og art tas ut, slik at man oppnåren eraldret
skogbestandog en bærekra ig skog,sam dig som man oppre holder artsrikdommeni området.Husk
at det er vik g å sparenok av de minsteplantene- de er morgendagenstrær.Det er spesieltvik g å
ta varepå furuer.Disseblir høye,lu ige trær,uten at det oppstårskyggeproblemakk. Bevaringav
eventuelleeiketrærskalprioriteres.Eiketrærmed stammediameterover 30cmi brysthøyde,skalbare
fellesdersomde er påvistsyke,skaddeeller døende.Eventuelleeiketrærsom er av en slik størrelse
at de omfa es av Forskri om utvalgtenaturtyper- hule eiker,skalbevares.Forskri om utvalgte
naturtyper e er naturmangfoldloven§ 3, pkt 3- hule eiker:Med huleeikermeneseiketrærsomhar
en diameterpå minst 63 cm, lsvarendeomkretspå 200cm,samt eiketrærsomer synlighuleog
med en diameterpå minst 30 cm, lsvarendeomkretspå minst 95 cm. Diameterog omkretsmålesi
brysthøyde(1,3m)overbakken.Synlighule de neres l å væreeiketrærmed et indre hulrom somer
størreenn åpningenog der åpningener størreenn 5 cm. Unnta er huleeikeri produk v skog.
- Vedbehovkantrær stammesopp, for å sikreframkommelighetog utsikt.
- Fellingav trær må ikkegjøresi hekkesesongen.
- Skjøtseli de e områdetigangse es av styret i det aktuellesameiet.Beboeremå ikkese e i gang
skjøtsels ltak selv,uten at det er klarert med styret.

-

Fremmedearter
Arealetovervåkesfor fremmedearter fra år l år.Det er spesieltvik g å følgeopp spredningenav
Kanadagullrisog brunsnegle,som nnespå NordreGullhella(2017).Vedbehovse es det inn aktuelle
ltak. Tiltakeneskalikkeværekjemiskebekjempelsesmidler.
Areal: 1300m2
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Skjøtselav gressareal
er - Delområde 1a
Mål for skjøtsel- Hensiktenmed området/formålet med vegetasjoneni området
Arealetskalframståsom en velsteltplen gjennomhele sommersesongen.
Dagenssituasjon (2017)- Beskrivelse
av eksisterende
vegetasjon/naturtype/vegetasjonssammense
ng
Dagensordningfungereri forhold l ønsketsituasjon.
Kravfra reguleringsplanog/eller bebyggelsesplan
Kommunenskalgodkjenneinngrepi terreng og vegetasjon.
Arealeter avsa l skiløype.
Tiltak
Det klippesmed gressklipperpå arealenei hele sommersesongen.

Skjøtsel
avgrasbakke/eng
- Delområde
2a-2f
Ønsketsituasjon
Grasbakke-/engarealene
skalse velstelteut gjennomhele sommersesongen,
med stort artsmangfold.
Dagenssituasjon (2017)- Beskrivelse
av eksisterende
vegetasjon/naturtype/vegetasjonssammense
ng
Det har ikkevært gjennomførtregelmessigskjøtselav grasbakke-/engarealer
i sameiene.Det er inngå
avtalemed vaktmestersom nå tar segav de e for alle sameiene.Målet er å få grasbakkermed mer
blomstringog rikereartsmangfold,sam dig som uønskedearter,f.eks.kanadagullrisog kra vegetasjon
holdesunna.
Kravfra reguleringsplanog/eller bebyggelsesplan
Kommunenskalgodkjenneinngrepi terreng og vegetasjon.Noenav områdeneer skraverti
bebyggelsesplanen
som sonefor bevaringav eksisterendemarkdekkeog selek v bevaringav buskerog
trær.Delområde2e og 2f er avsa l skiløype.
Tiltak
Arealeneslåsmed kantklipper/ryddesag,
to gangeri løpet av sommersesongen,
i juni og i august.Avkapp
ernessenestto uker e er slå .

Ingenskjøtsel,
utenom erningaveventuelle
fremmedearter- Delområde
3a
Iht. reguleringsplanenskalkommunengodkjenneinngrepi terrengog vegetasjoninnenfor delområdet.
Observasjonover d viserat arealet(engvegetasjon)
skjø er segselv.Arealetovervåkesfor
fremmedearter fra år l år.Vedbehovse es det inn aktuelle ltak. Tiltakeneskalikkeværekjemiske
bekjempelsesmidler.
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