
LANDSKAPSPLEIE 
– fra kratt til løype



FASE 1: Planlegging
• Bestem og definer behovet for reparasjon av sti 
   eller klargjøring av tidligløype.
• Kartlegg hvilke grunneiere som berøres.
• Opprett dialog med friluftsrådet.
• Opprett dialog med kommune, husk at selv små 
   tiltak kan kreve behandling i kommunen.
• Et kart med tegn og forklaringer sier mer enn 
   tusen ord.

FASE 2: Befaring
• Invitér til befaring.
• Gå opp trasé med GPS .
• Vurdér mengde av lokalt virke som kan nyttes 
   ved behov.
• Skriv en kort rapport av befaring med egne 
   vurderinger.

FASE 3: Budsjettering
• 1 kubikk flis per meter løype 
   (4m bredde, 25cm flisdekke).
• 10 kubikk hogstavfall, kvist og hageavfall gir 
   omtrent 5 kubikk flis.
• Virke kan ikke lagres etter flising grunnet 
   varmegang.
• Planlegg minst mulig håndtering og transport.
• Tilgang på virke er dimensjonerende, prioriter 
   behovet.
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FASE 4: Søk godkjenning
• Hos grunneiere.
• Hos kommune.

FASE 5: Kall inn til dugnad
• Noter ned antall personer og antall timer.
• Sørg for å ivareta sikkerhet på et hensiktsmessig 
   nivå.
• Legg opp virket som vist i «Fremgangsmåte» 
   (neste side).

FASE 6: Bestill entreprenør

FASE 7: Utkjøring og etterarbeid
• Lag et regnskap over timebruk og innkjøp.
• Skriv en kort rapport med lærdom til neste gang.
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Fremgangsmåte for å gjøre virket klart til flising

Det er meget viktig at det ikke følger med røtter, jord, stein, ståltråd eller annet enn trevirke når kvisthaugen 
skal flises opp. Dette vil kunne påføre flishuggeren betydelig skade og kostbare reparasjoner.
Jo bedre forarbeid som gjøres med tanke på flising og logistikk, desto rimeligere blir arbeidet. 
Ved å benytte veiledningen under minimeres risikoen for forurenset virke samtidig som at kostnadene 
holdes nede. 

1. Bestem en lagerplass for virket med adkomstvei som minst er 3,5 m bred.

2. Lagerplassen må være mest mulig fri for løs stein og grus.

3. Kutt ned og rydd vekk kjerr, kratt, småbusker og lignende slik at virket er lett å løfte og mate 

 inn i flishuggeren.

4. Løft virket som skal flises opp fra bakken ved å legge to stokker på tvers som underlag.

5. Legg virket 90 grader på adkomstvei med rotenden mot veien.

6. Legg til rette for å kjøre ut skogsflisa umiddelbart for å unngå varmegang. 
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Har du spørsmål eller ønske om mer informasjon?

Ta kontakt med Valdres Natur- og Kulturpark
Fredrik Holte Breien

E-post: fredrik.holte.breien@valdres.no

www.hytteivaldres.no
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