STI – RYDDING AV VEGETASJON
FORMÅL.
Lette framkommeligheten/ferdsel,
kanalisere ferdselen.

Bruksområde:
Utbedring av tilgrodd sti og etablering av ny
sti.

Terrengtilpasning:
Rydding av vegetasjonen vurderes opp
imot hensynet il naturvennlig
tilrettelegging, slik at ikke stien framstår
som ei overdimensjonert gate i terrenget.

Planlegging:

Figur 1. Illustrasjon fra Merkehåndboka

Vurder tiltaket opp mot de naturinngrep
de innebærer og behov for vedlikehold og
ettersyn. Ved etablering av nye stier bør
hele traséen vurderes grundig. Det vil ofte
være lurt å innhente råd fra grunneier og
lokale kjentfolk. Utgangspunktet for
ryddebredden må være den avtalen en har
med grunneier. Felling av trær krever
særskilt samtykke fra grunneier. En må
også vurdere om det er trær eller busker
som er sjeldne eller har annen verdi som
tilsier at de får stå. Husk å avtale hvem
som har ansvaret for vedlikeholdet før en
setter i gang med tiltak.
HUSK:

Utstyr:
•
•
•
•

Greinsaks eller fintannet sag.
Øks og gjerne brekkjern til bruk som
hakke, spett o.l.
Buesag til bruk på grovere virke.
Motorsag og verneutstyr blir ofte
brukt ved rydding av rotvelter,
toppbrekk o.l.
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✓ Vurder om nytteverdien av tiltaket er
større enn mulige negative virkninger for
naturmiljø og andre interesser
✓ Sjekk at tiltaket ikke kommer i konflikt
med kulturminner eller sårbar vegetasjon.
✓ Plasser tiltaket slik at det i minst mulig
grad skjemmer natur og kulturlandskapet.
✓ Bruk mest mulig miljøvennlige materialer
✓ Alle tilretteleggingstiltak krever tillatelse
fra grunneier
✓ Informer kommunen

Utforming
Ryddebredden på stier bør være 1,5 – 2
meter og ryddehøyden minst 2,25 meter.
En bør rydde slik at det er greit å ta seg
fram. Kratt/greiner og busker som henger
ned og skjuler tidligere merking, skjæres
bort slik at merkene blir godt synlig på
avstand.
Greiner og busker som lett vil vokse inn i
traséen i løpet av kort tid bør fjernes.
Rotvelt, toppbrekk og vindfall i stien
kappes og legges til side slik at det er lett å
passere. Hovedregelen er at store trær
som står inntil sti kvistes, mens små trær
fjernes. Det er viktig at busker og trær i
traséen kappes helt ned mot bakken, slik
at det ikke blir snublefeller.
Ved kvisting skal greina kappes inntil
stammen, men uten at barken skades. Sag
greina av ved greinputa. Det legges inn et
underliggende snitt på greina før du sager
den av. Da reduseres faren for
barkflekking. Trær, busker og kvist som
kappes, legges godt ut til siden for stien.

Drift og vedlikehold
Vi anbefaler årlig ettersyn.
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