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Sak 2018/48: Skjøtselsplan for Tårnskogen
Bakgrunn
I forvaltningsplan for nasjonalparken er det lagt opp til å utarbeide skjøtselsplaner for Vestre
Saltstein/Tangbukta, Tårnskogen og Øytangen nord.
Det ble inngått avtale med Asplan Viak i november 2017 om skjøtselsplan Tårnskogen.
Befaring ble gjennomført 04.05.18. Viggo Nicolaysen fra styret og forvalter deltok sammen
med Asplan Viak.
Planarbeidet har tatt lengre tid enn forventet og forvalter mottok planutkast 04.11.18.
Forvalter hadde gjennomgang med Asplan Viak 07.11.18. Justert planforslaget sendes styret
seinest 14. november.
Styret har i sak 2018/36 vedtatt å betale et forskudd til AT Skog i 2018 med sikte på
gjennomføring av hogst førstkommende vinter. Befaring med AT Skog er avtalt 21.11.18.
Forvalters vurdering
Tårnskogen med Tårntjenna er et av de mest brukte områdene i nasjonalparken, og det er
viktig at skjøtselen forener hensynene til naturmangfold og friluftsliv, noe planen synes å
ivareta.
Planen viser en betydelig spredning av edelgran, sitkagran og lerk med frø. Forvalter er enig
i at uttak av fremmede bartre bør være prioritert. En del edelgran og sitkagran, samt noe lerk
kan ha kvalitet som sagtømmer. Etter som Utvalgte kulturlandskap har et mobilt sagbruk på
Jomfruland, bør UKL ha anledning til å bruke noe av dette tømmeret til avtalt pris tilsvarende
kostnadene til utdriving, eksklusiv fjerning av kvist og transport videre fra Hovedveien
Planen går relativt langt når det gjelder rydding etter hogst, da den anbefaler at alt
hogstavfall fjernes, noe som innebærer større kostnader enn om ryddingen begrenses til
belter langs stiene. Planen går også langt når det gjelder å legge til rette for ny, mer variert
vegetasjon, ved at den anbefaler fjerning av topplag med gammelt strø i områder dominert
av bartre.
Innstilling
Forslag til skjøtselsplan for Tårnskogen godkjennes. Det tas sikte på hogst av fremmede
bartre førstkommende vinter som en oppstart av gjennomføringen. Alt hogstavfall tas ut av
området. Forvalter bes om å komme tilbake med ny sak i 2019 om videre gjennomføring av
planen.

Behandling
Viggo Nicolaysen foreslo at det skal brukes flis og ikke grus som toppdekke på stiene, samt
at det ikke bør legges ut rein tang/tare på Tangvegen da det kan bli for glatt.
Torstein Kiil foreslo at det bør legges opp til etterbehandling over flere år med rydding av
oppslag av busker og kratt. Han nevnte også at kompostert tang/tare blandet med flis kan
være egnet som toppdekke på stiene.
Vedtak
Forslag til skjøtselsplan for Tårnskogen godkjennes. Det tas sikte på hogst av fremmede
bartre førstkommende vinter som en oppstart av gjennomføringen. Alt hogstavfall tas ut av
området. Det legges opp til etterbehandling over flere år med rydding av oppslag av busker
og kratt etter behov. Det skal brukes flis som toppdekke på stiene. Det legges ikke ut rein
tang/tare på Tangvegen. Bruk av en blanding av kompostert tang/tare og flis kan prøves ut.
Forvalter bes om å komme tilbake med ny sak i 2019 om videre gjennomføring av planen.
Vedlegg:
-Forslag til skjøtselsplan, Asplan Viak

