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Fylkesmannens miljøvernavdeling 
 

Grua 15.01.13 
 
Rapport utført skjøtsel på Slåttemyra 2012 
 
Viser til figur: ”Slått med tohjulstraktor og ryddesag 2012.” Slått med tohjulstraktor (i nord) 
foregikk i perioden 29/8–1/9. Bruk av tohjulstraktor førte til at ujevnt bunnsjikt med 
torvmoser ble ”høvlet bort” med slåttekniven. Ryddesagslåtten foregikk i perioden 3/9–27/10. 
Raking varte fram til 23/10 og fjerning av grashauger pågikk til 13/11. I nord ble ikke 
rakingen og fjerningen av grashaugene fullført. Dette må derfor utsettes til våren 2013. 
 
Orkanen ”Dagmar” felte i desember 2011 rundt 20 store grantrær langs kantene av 
slåttemarka i nord og sør. Disse trærne ble ryddet for kvist og delvis fjernet. I nord ble 
grantrær ringbarket langs kanten mot vest. Dette blir gjort for å gradvis slippe til mer lys til 
felt- og bunnsjiktet i slåttemarka. Dessuten gir dette en ”mykere” overgang mot skogsmarka 
innenfor. Ellers skjedde rydding av trær og busker rundt omkring på Slåttemyra der det er 
behov for dette. 
 
Stubber (dette blir lettere for hvert år, etter hvert som de råtner), store tuer og steiner blir 
kontinuerlig fjernet. Store stubber og tuer blir brent (stubbebål), eller blir fjernet med enkle 
redskaper. 
 
Antall blomstrende myrflangre: 6 (-94: 8, -95: 40, -96: 2, -97: 0, -98: 12, -99: 9, -00: 16, -01: 
13, -02: 13, -03: 6, -04: 26, -05: 4, -06: 7, -07: 5, -08: 1, -09: 13, -10: 2, -11: 19) 
 
 
Jeg viser også til utførte vegetasjonsanalyser. 
 
Antall timer fysisk arbeid på Slåttemyra 2012: 551t.  
 
Følgende har bidratt: Tor Øystein Olsen: 354t, Rita Wiik: 88t, Thor Furuholmen: 79t og Eirik 
Stangeland: 30t. (-97: 220t + x antall timer to skogsarbeidere, -98: 583t, -99: 569t, -00: 745t, -
01: 641t, -02: 720t, -03: 514t, -04: 434t, -05: 663t, -06: 584t, -07: 444t, -08: 479t, -09: 519t, -
10: 562t, -11: 607.) 
 
Skjøtselsbehov 2013: Se forslag slått og raking i 2013. Rydding av trær og busker, fjerning av 
tuer og stubber, vil i 2013 skje rundt omkring på Slåttemyra der det er behov for dette. 
 
 
Tor Øystein Olsen 
 

 
 
Vedlegg: ”Slått med tohjulstraktor og ryddesag i 2012. Raking og fjerning av gras.” ”Forslag 
slått med tohjulstraktor og ryddesag i 2013. Raking og fjerning av gras.”
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