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Til hytte- og tomteeiere i Luseter Fritidsgrend
Oppfordring til tynning/hugst på egen tomt.
Jeg refererer til utsendt orientering til årsmøtet 26.07.2014 vedrørende hugst og
tynning på egen tomt.
Det ble på årsmøtet vedtatt at Vellet skal forsøke å få til en organisert tynning i
hyttegrenda så alle igjen kan få følelsen av å ha hytte på fjellet.
Vurder utsikten fra tomta
Hugging av trær er for mange et vanskelig tema. Man vil gjerne ha utsikt og
man vil gjerne bevare trær. For å gjøre det litt lettere for hver enkelt tomteeier
har jeg gjort en omtrentlig vurdering av hvor det er forholdsvis tett furu og
bjørkeskog som med fordel kan tynnes. Jeg vises til vedlagte «Kart over
«skog» i hytteområdet».
Jeg henstiller til hver enkelt tomteeier å se nøye over egen tomt med tanke på at:
 Utsikten til fjellene rundt skal bli bedre for en selv.
 Utsikten skal bli bedre også for naboene og folk som ferdes i
hyttegrenda.
Som det fremgår av vedlagte kart har mange vært flinke til å hugge trær i en
smal sektor på egen tomt så de selv får et gløtt av fjell. At en også kunne ha
hugget for at naboen bak og på siden skulle fått utsikt later det til at mange har
glemt. At naboen ikke har klaget behøver ikke bety at han ikke kan være sjenert
av trær på din tomt.
Ubebygde tomter
I hyttegrenda er det 19 ubebygde tomter pluss ca 7 utenfor bommen. Kun ca 5
av disse tomteeierne (innenfor bommen) har tynnet. Mange av disse tomteeierne
har også hytte i grenda. Jeg anmoder derfor tomteeiere som ikke har vært her på
noen år om å tynne skogen på tomta. Dette gir høyere omsetningsverdi på din
tomt. God utsikt øker attraktiviteten for hele hyttefeltet, samtidig som også dine
naboer blir mer fornøyd. Det er dessverre ikke slik lenger at man sitter på en
voksende formue når man lar trærne gro fritt på hyttetomta. Tømmerprisen har
aldri vært lavere. Til eksempel nevnes at en favn med ved koster omtrent det
samme i kroner i dag som for 40 år siden.
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Status mht. tynning
Luseter fritidsgrend har 103 hyttetomter og en del fellesareal.
 Ca 35 tomte-/hytteeiere har etter mitt syn gjort en god innsats og tynnet på
egen tomt.
 Til nå har 9 hytteeiere gitt tilbakemelding til meg vedrørende tynning. Av
disse er det kun 1 - 2 som har vist interesse for å få noen til å tynne for
seg.
I lys av dette, og med henvisning til vedlagte «Kart over skog i hytteområdet»,
vil jeg be om at de resterende ca 67 tomteeierne følger opp årsmøteinitiativet og
selv tynner på egen tomt eller får noe til å gjør det for seg. Hugst av trær og
opprydding etterpå er for de fleste tungt og farlig arbeid.
Skogsjef Bragelien i Sel kommune har gitt tillatelse til at vi kan tynne på deres
veigrunn i hytteområdet. Større arealer som på Nyborghaugen og øst for b.nr
246, ønsker Bragelien å se på før det tynnes.
Svært mange har de senere årene klaget over at vi gror igjen og at det må
hugges i grenda så vi igjen får sett fjellene. Jeg oppfordrer derfor alle, med
unntak av de nevnte 35, om å gjøre noe med det!
Tilbud om tynning
Vedlagt finner dere navn på 2 erfarne gårdbrukere i bygda som kan påta seg å
tynne. De kan starte allerede i oktober/november.
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