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Sak 2018/49: Skjøtselsplan for Vestre Saltstein - Tangbukta
Bakgrunn
I forvaltningsplan for nasjonalparken er det lagt opp til å utarbeide skjøtselsplaner Vestre
Saltstein/Tangbukta, Tårnskogen og Øytangen nord.
Befaring av Vestre Saltstein/Tangbukta ble gjennomført 01.06.18. Viggo Nicolaysen fra styret
og forvalter deltok sammen med Kulturlandskapssenteret. Det ble inngått avtale i etterkant.
Planutkast ble mottatt 04.10.18. Etter gjennomgang ble planforslaget godkjent av forvalter i
midten av oktober i henhold til oppdragsbeskrivelsen.
Planen er sendt grunneier som foreløpig ikke har hatt merknader.
Det kan bli aktuelt å starte hogst i delfelt B5 førstkommende vinter på en tredel til halvparten
av arealet. Det kan også bli aktuelt å rydde delfelt B4 for oppslag etter hogst for en del år
siden. Befaring med AT Skog er avtalt 21.11.18.
Forvalters vurdering
Den sørlige delen består av naturbeitemark med kantkratt med mange rødlistearter. Den
nordlige delen er preget av gjengroing med nordiske treslag, men har potensiale til å bli
artsrik naturbeitemark (eng), noe forvaltningsplanen legger opp til.
Vurderingen er at det er levert et planforslag i henhold til oppdragsbeskrivelsen.
Det foreslås hogst i deler av delfelt B5 og rydding av oppslag i delfelt B4 etter rydding for
noen år siden i regi av Utvalgte kulturlandskap. Det er hensiktsmessig at hogsten og
eventuelt ryddingen gjøres av AT Skog førstkommende vinter i sammenheng med oppdraget
i Tårnskogen. Som i Tårnskogen bør hogstavfall tas ut. Avfallet kan med fordel fliskuttes
lokalt og brukes på stiene.
Hogst og rydding i felt B må/bør følges opp med beiting påfølgende beitesesonger for å
hindre/redusere nye oppslag av trær og busker, slik at området over en del år blir omdannet
til relativt åpen eng. Pr. nå har ikke forvalter klart for seg hvordan beitingen skal
gjennomføres når det gjelder type beitedyr, beiteperioder, inngjerding, vann med mer.
Innstilling
Forslag til skjøtselsplan for vestre Saltstein – Tangbukta godkjennes. Det tas sikte på hogst i
deler av delfelt B5 og rydding i delfelt B4 førstkommende vinter som en oppstart av
gjennomføringen. Hogstavfall tas ut av området og fliskuttes lokalt til bruk på stiene.

Forvalter bes om å komme tilbake med ny sak før beitesesongen 2019 om videre
gjennomføring av planen.
Vedtak
Forslag til skjøtselsplan for vestre Saltstein – Tangbukta godkjennes. Det tas sikte på hogst i
deler av delfelt B5 og rydding i delfelt B4 førstkommende vinter som en oppstart av
gjennomføringen. Hogstavfall tas ut av området og fliskuttes lokalt til bruk på stiene.
Forvalter bes om å komme tilbake med ny sak før beitesesongen 2019 om videre
gjennomføring av planen.
Vedlegg:
-Forslag til skjøtselsplan, Kulturlandskapssenteret i Telemark

