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Gjengroing er en stor trussel i mange verneområder. Tynning av skog er ofte et viktig tiltak for å
ivareta verneverdier. Da åpnes tresjiktet og mer lys vil slippe ned til feltsjiktet. I tillegg kan tynning gi
mindre oppslag av kratt enn hva fullstendig rydding vil føre til. Viktige momenter ved tynninger:
 Tynning skal som hovedregel utføres i flere omganger. Tynningen skal alltid foretas ut fra
hensynet til gjenværende trær og annen vegetasjon. Dette betyr ofte at tynningen foretas
nedenfra, men i en del tilfeller må det også tynnes i det øvre kronesjiktet for å sikre
nødvendig foryngelse av skogen, samtidig som gjenværende trær kan oppnå store
dimensjoner
 En overvekt av eldre, livskraftige trær settes igjen da disse hindrer for sterkt oppslag av
småskog
 Alle frittstående trær settes igjen da disse utvikler fin krone og hogst av slike trær fører ofte
til mye oppslag
 I en bjørkeklynge med flere trær ut fra samme rot settes ”mortreet” som en hovedregel igjen
 Tynning foretas vanligvis i flere omganger med flere års intervaller
 Orienter grunneier før oppstart. Husk at grunneier etter naturmangfoldloven skal ha tilbud
om å utføre arbeidet selv.
Ved oppstart av tynning bør det foreligge en skjøtselsplan for selve gjennomføringen av tiltaket og
for oppfølginga videre (beiting og/eller slått). Relevant utstyr er: ryddesag med sagblad eller
krattkniv, motorsag, verneutstyr og førstehjelpsutstyr. Husk fotodokumentasjon både før, under og
etter arbeidet og bruk av sporlogg for å få rydda areal inn på kart.
Før tynning
 Skjøtselshjemmel gjennom verneforskrift eller NML § 47, og bestilling fra
forvaltningsmyndigheten skal foreligge
 Unngå hekke- og ferdselsforbudstid der dette forkommer
 Orienter grunneier før oppstart
Under tynningsarbeidet
 Alle stubber skal være lavest mulig
 Hvis området skal slås, kan ikke stubber stå igjen. Stubber må da rykkes opp eller kuttes
under markoverflata
 Ved beiting i området må stubber ha tilnærmet vannrett snitt. Dette for å unngå klauv-,
mule- og jurskader på beitende/liggende dyr
 Virke som er nyttbart til ved kvistes, kappes i handterbare lengder og legges i hauger for
framtransport der dette er mulig. Ved tilbys primært grunneier for vederlagsfri henting på
hogststed
 Bruk faste bålplasser. Hogstavfall legges i passende hauger. Bygg kvisthaugen kompakt i
bunnen slik at flammene kan få skikkelig tak (følg retningslinjer for brenning av hogstavfall)
 Hvis trevirke skal flises, må flisa fraktes ut av verneområdet
 Hvis hogstavfall skal komposteres må dette samles sammen i hauger og legges på mest mulig
triviell vegetasjon. Bruk landskapet slik at haugene blir minst mulig synlig
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Prøv å unngå store kjøreskader ved bruk av tunge maskiner. Framkjøring av virke skal
skje på frossen mark der dette er praktisk mulig

Etter tynning
 Påse at arbeidet er godt utført og at punktene ovenfor er fulgt

