
Plan for skjøtsel av skogholt og trær på 
Skogmo Vel 2017 
Dette dokumentet beskriver planen for skjøtsel av skogholtene og enkelttrær på Skogmo Vel sin 
eiendom for året 2017. 

Bakgrunn 
Skogmo Vel ligger vakkert til med mye natur rundt oss. Det er større og mindre skogholt mellom 
boligene med varierende utseende, tilstand og alder. Skogmo Vel har prioritert områder som 
vist i kartet nedenfor for 2017 og vil eksekveres i sekvens fra 1 til 5. Detaljer om hvert enkelt 
område kommer senere i dokumentet. 

 
Kart 0: Oversiktskart Skogmo vel trefellingsplan og prioriterte områder for  2017 



Hva vi ønsker å oppnå 
Vi ønsker at skogholtene skal være av type “pleid skog” og eksempel kan sees i grøntområdet 
/gangvei mellom Tyttebærlia og Skogmorabben. Her er det luftig og trærne har forskjellig 
størrelse og skogbunnen kommer frem. 

 
Bilde 0: Eksempel på “pleid skog” fra grøntområdet ved gangveien mellom Tyttebærlia og 
Skogmorabben. 

Plan for 2017 
● Vi setter av ca. 100.000,- NOK i 2017 til skjøtselsarbeidet.  
● Vi har inngått avtale med Viken Skog v/Bent Smukkestad. Hogstmann Rune Pedersen 

jobber og melder fra til oss når ca 50.000,- er nådd, så gjør vi en replanlegging for 
resterende 50.000. 

● Når vi ikke har mer midler igjen stoppes jobben for så å starte opp igjen påfølgende år. 
● Se inngått avtale fra 2016. 



Prioritet 1 
● Området nord i midtre gangvei – nord for tunnelen. Her skal Viken skog tynne skogen og 

fjerne tømmeret. 
● I området gangveien sør for tunnelen mellom Tyttebærlia og Skomorabben skal det 

hogges noen trær som er merket. Disse ble avklart i 2016. 

 
Kart 1: Prioritet 1 - Skogholtet sør for gangvei mellom Tyttebærlia og Skogmorabben 
 



 
Bilder 1 og 2: Bilder tatt fra gangvei nord for skogholtet. 

Prioritet 2 
● Området fra tunnelen og nordover langs bekken og forbi fotballbanen. Her skal man 

fortsette hogsten fortløpende, med tett dialog med Skogmo vel, for å sikre beboernes 
ønsker underveis i hogsten. 

● Vi har en avtale med Sameie B4 at de skal fjerne gjerdet som går langs bekken. Gjerdet 
står på Skogmo vel sin grunn, men de har fått lov til å sette det i stand etter hogsten 
igjen for å unngå gjennomfartstrafikk. 

● Vi har også sagt at det er greit at vi går en befaring sammen med B4 og merker ut trær, 
men det er gitt tydelig beskjed om at alles ønsker neppe kan innfris. 



 
Kart 2: Området fra tunnelen langs bekken og forbi fotballbanen 

 
Bilde 3 og 4 - Skogholtet fra tunnelen og nordover mot fotballbanen 

Prioritet 3 
● Forlengelsen av området fotballbane – vinkel innover mot Blåbærtråkket – helt til den 

møter gangveien langs innkjøringen til Skogmo 



 
Kart 3: Området vinkel inn mot Blåbærtråkket 
 

 
Bilder 4 og 5: Området Prioritet 3 
 

Prioritet 4 
● Krysset Skogmoveien – Kongletoppen 
● Her er det siktlinjer som er i ferd med å gro igjen 



 
Kart 4: Krysset Skogmovegen - Kongletoppen 
 

 
Bilde 6 og 7: Krysset Skogmovegen - Kongletoppen 



Prioritet 5 
● Skogbelte fra veikrysset Skogmoveien – Kongletoppen mot Blåbærtråkket 

 
 

 
Kart 5: Skogbelte Skogmovegen-Kongletoppen mot Blåbærtråkket 



 
Bilde 8: Skogholtet Prioritet 5 
 

Erfaringer så langt (ultimo Mai 2017) 

Skogholtet Tyttebærlia 
Vi har startet med skogholtet sør-øst for Tyttebærlia og sør for gangveien mellom Tyttebærlia og 
Skogmorabben. Dette er området som leder inn til Jessheim-marka sør-øst i Skogmo Vel. 
Hogstmennene har rapportert følgende: 

● Skogen har kommet veldig langt og det er vanskelig å få til uttynning da skogen har 
vokst sammen og trærne støtter seg på hverandre. 

● De har latt noen trær stå igjen, men det er noe usikkerhet om kvaliteten på rotsystemene 
og robustheten til disse trærne siden, som nevnt over, trærne har støttet seg på 
hverandre. 



 
Bilde 10: Bilde tatt etter felling Mai 2017 i området Prioritet 1.  
 
Som bildet over viser så er skogbunnen nå åpnet opp, og lys vil komme til og skape 
undervegetasjon. Noen større trær står igjen. 

Blåbærtråkket 8 og felling 
Vi har tatt noe skog ad-hoc ved Blåbærtråkket 8 og der fikk vi (styret) noen utfordringer knyttet til 
prosess, forankring og forventningsstyring. Vi er selvfølgelig glade for deltagelsen i diskusjonen 
om denne fellingen både på styrets epost og på Facebook, og vi benytter anledningen til å 
minne om årsmøtene våre og at det er fullt mulig å bli medlem i styret og være med i forkant av 
slike beslutninger. 
 
På bakgrunn av ovennevnte har vi derfor besluttet at vi ikke fortsetter å gjøre ad-hoc fellinger og 
all felling/pleie av skog vil gjøres ihht. denne planen. Noen enkelttrær kan man sikkert vurdere, 
men ikke mindre eller større skogholt/samlinger av trær. 

Oppsummering 
Vi har satt ambisjonene for 2017 både mhp. ressurser og tidsplan. Så langt har vi fått noen bra 
reaksjoner og noen mindre bra. Skogmo Vel, som grunneier, er ansvarlig for skogen og trærne 
på våre fellesområder og må forvalte disse og all felling av skog vil være en brå forandring. 
 
Styret inviterer til dialog med våre medlemmer og ønsker innspill og forslag velkommen. Bruk 
epost styret@skogmovel.no eller Facebook for kommunikasjon. 
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