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GANGBANE AV HALVKLØYVINGER

 

 

 

 

Bruksområde: 
Våtmark, myrområder eller over vannløp. 

Terrengtilpasning:  
Tilpass plassering av gangbanene til 

terrengets linjer og unngå lange rette 

strekninger.  

Planlegging:  
Begynn befaring i terrenget under en våt 

periode for å kartlegge hvor det er behov 

for gangbaner. Merk av GPS-posisjoner 

hvor de skal plasseres. Ta stilling til 

materialvalg, lengde, transportmuligheter, 

arbeidsmengde, tid på året/tidspunkt for 

transport og utførelse. Vær oppmerksom 

på lang leveringstid ved bruk av 

spesialvirke.  

 

 

 

 

 

Materialer:  
Vi velger helst malmede eller sentvokste 

materialer. Eksempler på dette er 

halvkløyving av kjerneved av treslagene 

furu (malmfuru) og gran. (Halvkløyving 

utgjør den ene halvparten av en kløyvet 

rundstokk). Ved bruk av stedegne 

materialer, som gran og furu, kan en 

unngå mye transport.  

Bindhaker til å feste halvkløyvingene.  

Utstyr: 
Generelt: Motorsag og verneutstyr, øks, 

spade, hakke, hammer, vinsj, liten slegge 

og spett.   

 

HUSK: 
✓ 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  

                      FORMÅL 
Lette ferdselen over myr og andre våte  

partier. Skåne området for slitasje.  

 



Utforming:  
Halvkløyvinger legges rett ned på bakken 

uten underliggere og bindes sammen med 

bindhaker av jern, dette passer best i 

fuktig jevnt terreng. Det er viktig at en 

låser med bindhaker, slik at 

halvkløvingene ikke vrir seg opp på 

kantene. Lås gjerne en bindhake eller to 

på undersiden. Ved bruk av 

halvkløyvninger, der det går småbufe, bør 

en unngå sprekk imellom. Anbefalt bredde 

på gangbanen er fra 40 cm og oppover, 

avhengig av lokale forhold.  

Ved ujevnt terreng kan underliggere 

brukes. Disse må skjæres slik at den runde 

siden på stokken ligger godt og stabilt 

Drift og vedlikehold  

Anlegget bør etterses årlig. Gangbaner bør 

justeres dersom deler av den har kommet 

ut av posisjon, eventuelle spiker eller 

bindhaker bør slås ned ved behov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


