
Gjengroing av Venabygdsfjellet.

Et tilbakevennende tema på årsmøtene til Venabygdsfjellet Vel, er gjengroing av fjellet.
Skoggrensen har flyttet seg flere titalls høydemeter oppover fjellet de siste tiårene,
fjellbjørka har blitt større og vokser tettere og det er granskog der det tidligere var lav

fjellbjørk. Det er frykt for at hele Venabygdsfjellet kan bli dekket av skog på lang sikt, hvis det

ikke iverksettes tiltak for å forsinke utviklingen.

I følge forskere er det først og fremst reduksjon i antall beitedyr som er årsaken til dette,

selv om også klimaendring spiller en viss rolle. Det er lite sannsynlig at antall beitedyr ifjellet
vil øke i tiden fremover. Og da er det få andre løsninger på problemet med gjengroing enn

at vi som bruker fjellet gjør noe av den jobben beitedyra kunne ha gjort.

Venabygdsfjellet Vel vil oppfordre velforeninger og veilag på Venabygdsfjellet til å ta opp

med sine medlemmer problemet med gjengroing, og i fellesskap med sine medlemmer finne
praktiske løsninger for å forsinke gjengroingen. Her følger noen eksempler på hva som kan

gjøres:

Hytteeierne kan blioppfordret til å fjerne all bjørk på tomta over en viss størrelse, og

tynne ut der hvor bjørka står for tett. Kvister kan drar til et felles samlingspunkt i

hyttefeltet eller ut mot vei slik at de kan fjernes av f.eks. en innleid traktorfører.
Alternativt kan man leie kvistemaskin for oppmaling av kvister og små trær.

All smågran bør fjernes før de når juletrehØyde. Gran er et problem fordi den frør seg

kraftig og vokser fort, og store graner blir lett et uhåndterlig problem for den enkelte

hytteeier.
Store graner som ikke har noe «funksjon», f.eks. som vern mot innsyn, vei eller
lignede bør også fjernes. lmidlertid er det en større utfordring for hytteeierne da det

ofte vil være behov for profesjonell hjetp til felling og bort kjøring. Hytteeiere med

stor gran inntil hytta, bør uansett oppfordres til å tenke på sikkerheten. Røttene på

grana vokser ikke dypt, og vindfall kan forårsake stor skade.

Dugnader kan avholdes for å hjelpe hyttenaboer med trefelling og kvisting, eller

rydding av fellesareal.

Noen hytteeiere er interessert i å felle trær for å samle ved. Det er flere av de større

grunneierne på Venabygsdfjellet som gjerne gir tillatelse til vedhugst til en lav

kostnad. Velforeningen/veilaget kan ta kontakt med grunneier av omkringliggende
skog for å forhøre seg om medlemmene kan få tilbud om vedhugging.

Dette er noen eksempler på hva som kan gjØres. Det finnes sikkert mange i de enkelte
velforeninger som har gode ideer.

Vår oppfordring er altså at de enkelte velforeninger setter gjengroing av fjellet på dagsorden

på medlemsmøter eller årsmøter for å bevisstgjØre hytteeierne til en innsats. Vi ønsker alle å
gå fjellturer og at våre hytter fortsatt skal være fjellhytter - ikke skogshytter.

Lykke til!
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Mvh Venabygdsfjellet Vel.


