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Vättersö Nya Samfällighetsförening
Att röja på samfälld mark
Fastställt på styrelsemöte den 13 september 2009

Det här gäller när man vill röja träd och sly på samfälld mark
Samfälld mark heter Vättersö 1:1, och har sedan ytterligare en beteckning på kartan. Även 1:26 och
1:53 ägs samfällt. Observera att det finns några stora fastigheter som inte ägs samfällt utan är
privata, t.ex. 1:22 och 1:197.

Bakgrund
Sedan våren 2009 finns en skogsbruksplan för den del av stamfastigheten Vättersö 1 som ligger på
huvudön Vättersö. Planen är beställd och bekostad av Vättersö Nya Samfällighetsförening, och
omfattar inte öarna runt omkring. Den omfattar inte heller privat mark, men kan ge riktlinjer för hur
enskilda fastighetsägare kan tänka kring sin mark.

Föreningen har ett ansvar för övergripande planering och ev. större avverkning. Styrelsen anser att
det finns ett värde i att vi själva röjer sly kontinuerligt för att åstadkomma/hålla kvar det utseende vi
vill ha på den samfällda marken. I planen finns några prioriterade områden, där vi börjat ett
gemensamt jobb med röjning (Lindbacken och Norrgärdet). Området runt midsommarängen och
ängen söder om Norrgärdet står på tur.

I dagsläget utgör inte vår skog någon ekonomiskt realiserbar tillgång. Om vi vill få träd nedtagna får
vi, såvitt styrelsen har kunnat undersöka, betala för det: vi är inte intresserade av annat än gallring,
och våra vägar bär inte stora maskiner. Styrelsen undersöker om det finns alternativ som ger låg eller
ingen kostnad. Även att köpa in slyrensning som tjänst tycks vara mycket svårt (att få röjt och
undanstädat, t.ex. eldat, på ett genomtänkt sätt).

Säkerhet och ansvar vid eget, ideellt arbete
VNSF har genom REV, Riksföreningen för enskilda vägar, en försäkring hos IF som gäller
verksamhet i samfällighetsföreningar. Försäkringen omfattar bl.a. ansvar och olycksfall.
(Olycksfallsdelen står inte med i de allmänna försäkringsvillkoren utan i försäkringsbeskedet för
aktuellt år, just nu 2009.) Vi har frågat försäkringsmäklarna vilka krav som ställs för att försäkringen
ska gälla och fått till svar att den gäller när medlemmar, på sin fritid, deltar i arbete som föreningen
arrangerar. Vidare att man ska iaktta normal försiktighet. Inga formella krav på utbildning och
körkort på motorsåg finns, vilket är en fråga vi haft uppe.

Styrelsen har diskuterat var ”försiktighet” innebär, och kommit fram till att full skyddsutrustning,
dvs hjälm, kängor med stålhätta, sågbyxor och handskar krävs när man fäller större träd. Dessutom
krävs att man då är minst två personer, och att man har god vana vid att hantera motorsåg och ta ner
stora träd.

Vid röjning av mindre sly anser styrelelsen inte att man kan kräva full skyddsutrustning men att
det naturligtvis rekommenderas. Varje medlem måste själv ta ansvar för att avgöra om man har rätt
kompetens och utrustning och sätta sig in i villkoren för försäkringar, både föreningens och ev. egna
hem- samt olycksfallsförsäkringar som kan gälla vid ideellt arbete på samfälld mark.

Säkerhet och ansvar när någon anlitas för att ta ner träd
Om en medlem vill anlita någon för att fälla träd på samfälld mark ska man till att börja med söka
tillstånd hos styrelsen, se nedan. Den som anlitas ska kunna visa upp en egen ansvarsförsäkring för
den typen av arbete.
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Trädavverkning
Medlem kan ansöka hos styrelsen om tillstånd att få fälla enstaka träd på samfälld mark nära den
egna tomten. Man ska skriva till styrelsen, förklara vilka träd man vill ta ner och varför. Man ska
också informera sina grannar om att man vill ta ner träd.

Ansökan ska lämnas i god tid. Styrelsen måste få möjlighet att tala med alla grannar innan frågan tas
upp på styrelsemöte. Styrelsen fattar beslut vid styrelsemöte och tillstånd ges skriftligt. Muntliga
tillstånd gäller ej.

Hänsyn ska tas till om grannarna misstycker, eller om trädet/träden är av stort allmänintresse.
Styrelsen ansvarar för att grannar tillfrågas. I första hand ska man lyssna på de grannar som bor i
närheten. Ska vi i större omfattning ta hand om vår samfällda mark genom ideellt arbete måste de
som bor närmast ha störst inflytande.

Om man själv vill ta ner träden ska reglerna för säkerhet och ansvar ovan följas. Styrelsen och
förslagsställaren ska gemensamt besluta om tid för fällning, så att arbetet sker ”i föreningens regi”.

Om tomtägaren anlitar någon för avverkningen skall styrelsen godkänna avverkaren, så att denne har
en egen ansvarsförsäkring, se ovan.

Kostnaden för avverkning och bortforsling av det avverkade skall betalas av den tomtägare som
ansökt om tillståndet.

Om man själv ska röja grenar etc. som blir kvar ska det göras snarast möjligt. Har träd fällts på
hösten ska man röja senast på våren, före sommaren.

Sly- och vassröjning
Medlemmarna uppmuntras att hålla efter sly och vass. För slyrensning behövs inte tillstånd så länge
de närmast berörda grannarna är överens. För slyrensning på större områden, som inte är i omedelbar
närhet till den egna fastigheten (t.ex. i anslutning till en badstrand), skall styrelsen lämna tillstånd
skriftligt (efter att ha hört de närmaste grannarna).

Som sly räknas träd med mindre diameter än 10 cm nederst på stammen.

Om man rensar mycket sly på en plats måste man vara beredd att ta småsly som snabbt kommer upp
igen under de närmaste åren.

Det går bra att elda sly om man gör det med försiktighet, dvs. det får inte vara eldningsförbud, det
bör vara vindstilla = inte risk för att elden sprider sig med vinden, det bör vara rejält blött om man
eldar på sommaren, man bör ha tillgång till vatten för att släcka ev. eld som sprider sig, man måste
kontrollera att elden slocknat och ej sprider sig via rötter etc. Be om hjälp om du ej är van att elda!

Det går också bra att lägga upp högar med sly eftersom det gynnar insekter: Högar ska i så fall ligga
väl ur vägen för stigar, vägar, bollplaner etc. De ska gärna ligga solbelyst eftersom det gynnar vissa
insekter som har svårt att klara sig i det moderna skogsbruket där död ved sällan lämnas kvar.


