
Fjerning av trær på hyttetomter på Sjusjøen 

 

Veiledning for hytteeiere. Fastsatt i februar 2022.  
 

Gjelder i Pihl AS og Brøttum Almenning   

Sjusjøen Vel anbefaler sine medlemmer å rydde rundt egen hytte i tråd med denne   

veiledningen. På den måten kan vi sammen bidra til å beholde et mer åpent landskap i   

hytteområdene.   

Grunneierne Pihl AS og Brøttum Almenning har gitt tillatelse til at det fjernes mindre   

granplanter/trær på egen tomt i tråd med det som er beskrevet nedenfor.   

Hytteeiere kan på egen tomt og på egen hånd fjerne granpanter/trær som er lavere enn 3   

meter («mindre trær»). Husk at trærne skal kappes så langt ned mot bakken som praktisk   

mulig.   

Mindre trær – lavere enn 3 meter – kan også fjernes langs stikkveg inn til den enkelte hytte, 

inntil 3 meter fra vegkant.  Trær som står nærmere annen hytte enn 30 meter kan ikke   

fjernes uten etter uttrykkelig godkjennelse fra berørt hytteeier.   

Når trær fjernes, bør det på hver hyttetomt på 1 dekar (1000 kvadratmeter) til enhver tid   

minimum stå igjen:   
  5 granplanter med høyde mindre enn 0,5 meter,   
  3 granplanter/trær med høyde 0,5 – 1,5 meter,   
  2 trær med høyde 1,5 – 2,5 meter.   
For mindre tomter brukes tallene forholdsmessig.   

 

Fjerning av trær høyere enn 3 meter («større trær») kan kun skje etter avtale med grunneier.   

Grunneierne vil sørge for at det til enhver tid finnes en enkel løsning for å søke om slik   

tillatelse. (Se https://pihlske.no/diverse/traer for hytteeiere i Pihl   
eller  https://b-a.no/hytteeiere/felling-av-traer  for hytteeiere i Brøttum Almenning.)   

Grunneier kan kreve dekning for kostnader hvis de skal fjerne større trær etter ønske fra   

hytteeier. Hytteeier kan fritt benytte felte trær til ved. Eventuell hjelp til bortkjøring av felte   

trær må avtales og betales separat.    

Grunneier kan kreve at berørte hyttenaboer høres før man fjerner større trær. Slik tillatelse   

fra naboer kan gis ved at naboer sender en epost til Pihl/BA om saken.   

Ønske om fjerning av trær som står utenfor/mellom hyttetomter rettes til grunneier eller den   

som grunneier har utpekt.    

I forbindelse med varslet gjennomhugst utført av grunneier, skal hytteeierne gis mulighet til å  

påvirke hvilke trær som hogges og hvilke trær som blir stående igjen.  Det er likevel den som  

forestår hogsten som tar den endelige beslutningen.  Merking av trær ved slik gjennomhogst  

avtales i hvert enkelt tilfelle. 
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