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Svar på henvendelse om furuvegetasjon langs Jessnesstranda
Viser til henvendelse med spørsmål om gjeldende reguleringsbestemmelser om vegetasjon
fortsatt gjelder. Svaret er at bestemmelsene gjelder. Vegetasjonsbildet generelt og
furutrærne spesielt, er et viktig element i områdekarakteren og et særtrekk for mange
strandstrekninger langs Mjøsa, så også Jessnes. I henvendelsen er det referert til punkt 5.1.3
og 5.1.4. En gjør oppmerksom på bestemmelse 5.1.5 som også omhandler vegetasjon:
5.1.3 Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. I området nedenfor Strandvegen skal
eksisterende vegetasjon bevares og alle tiltak som fører til endring av denne skal bare skje etter
samråd/godkjenning av kommunen.
5.1.4 I området mellom Dovrebanen og Mjøsa skal eksisterende furuvegetasjon vises på
situasjonsplanen som følger byggesøknaden.
5.1.5 Krattvegetasjon o.l. i strandsonen skal bevares av hensyn til estetikk og biologisk mangfold.
Eventuell rydding skal bare skje etter samråd/godkjenning av kommunen.

Bestemmelsene i punkt 5.1.3 er formulert slik at de omfatter all vegetasjon. Kommunen har
fokus på furutrær og naturlig vegetasjon og det forventes at naturpregede områder bevares
så langt det er mulig. Ved ønske om reduksjon av eller endringer i områder med naturlig
eller naturpreget vegetasjon og/eller overflate skal kommunen kontaktes for samråd. Det vil
ikke bli stilt krav om tilsvarende samråd ved endringer i hagebeplantning så lenge det ikke
berører furuer, furuers rotsone eller naturpregede områder. En ser at teksten i 5.1.3 bør
nyanseres i arbeidet med områdereguleringsplanen, slik at det kommer klarere fram at
hovedfokus er furuer og naturvegetasjon.
Det er ønskelig at det legges til rette for furuvegetasjon i området. Dette omfatter gode
livsvilkår for store furutrær og mulighet for at yngre furuer får vokse opp. Kommunen har
tatt sikte på å videreføre furupreget med planting av furuer i det offentlige friområdet på
tidligere «potetmelfabrikken». Det er positivt om også private grunneiere, innen rimelige
grenser, bidrar til at det vokser opp nye, yngre furutrær.
Med hilsen
Anne Gunn Kittelsrud
Plansjef

Johanne Aasnæs Sørum
Planrådgiver

Brevet godkjennes elektronisk og sendes uten signatur.

Postadresse:
Postboks 13
2381 BRUMUNDDAL
Epost: postmottak@ringsaker.kommune.no

Kontoradresse:
Brugata 2
2381 BRUMUNDDAL

Telefon: 62 33 50 00
Facebook: ringsakerkommune
Organisasjonsnummer: 864 950 582
Nett: ringsaker.kommune.no / ringsaker.no

