
Skogspolicy f«ir Tuna Samfällighet

lnledninq:
Samfälligheten äger mark, "allmänningar", i tomtområdet Tuna Samtällighet.
Större del av marken är beväxt med skog och det åligger samfälligheten att sköta denna enligt
kraven i Skogsvårdslagen och medlemmarnas önskemål. Målsättning skall vara att den upplevs
som ekonomiskt hållbar rekreationsmiljö.

Samfällighetens styrelse ska verka för en ökad förankring bland medlemmarna i skötseln av
skogen. Verksamheten ska vara långsiktig.

För att öka medinflytandet i samfällighetens skötsel av skogen krävs information for att göra
medlemmarna uppmärksamma på den resurs skogen utgör. Det behöver även finnas bra
information och möjlighet till dialog i samband med skogsåtgärder. Föreningen bör därför följa
nedanstående rutiner vid större åtgärder i skogen.

Mål för skoqens skötsel:

1. Hänsyn bör tas till medlemmarnas synpunkte

- 2. Skogen bör skötas så att befintliga arter och naturtyper bevaras och utuecklas.

3. Har fastighetsägare synpunkter på träd utanför fastigheten ska styrelsen kontaktas, ingen
awerkning får ske innan dess. Hänsyn bör tas till hur mycket träden skuggar eller stör
fastigheten. Styrelsen skall besvara förfrågan inom två månader.

4. Planerade awerkningar och gallringar planeras om möjligt en gång om året.

5. Avverkning och framkörning bör anpassas till rådande markförhållande för att undvika
skador på strövstigar och vägar. Riset efter awerkning bör snarast bortforslas till avsedd
plats för flisning.

6. Flisning bör utföras under den del av året då detta minst påverkar djurlivet.

7. lnformation om planerade åtgärder sker på föreningens hemsida. Md åtgärder nära
fastigheter informeras berörd ägare på lämpligt sätt.

8. Säkerhet prioriteras t ex farliga och skymmande träd vid väg tas bort.

9. Naturlig föryngring bör ske iförsta hand, annars återplantering med rätt trädslag med
hänsyn till markförhållanden. Skötseln bör medverka till att skapa en mera stormfast skog.

10. Kemiska bekämpningsmedelfår ej användas inom skogsbruket.

1 1. Skogsbruket skall bedrivas på ett så ekonomiskt hållbart sätt som möjligt.

12. Förfrågan om awerkning skall göras på speciellt utformad blankett till styrelsen via mail
eller brev.

13.Vid beviljad fällning av föreningens träd för enskild medlem skall en avgift tas ut på 150-
300:-/träd. Samtidigt är medlemmen själv ansvarig för fällning samt bortforslande av ris och
virke.


