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Policy avseende skötseln av LFT:s Allmänningar, särskilt beträffande
trädfällning
Allmänningarna inom LFT utgör en gemensam resurs för samtliga medlemmar inom LFT.
Allmänningarna, skog, ängsmark och brukad mark, vatten och öar omger våra fastigheter. Där
finns promenadstigar och områden för gemensamma aktiviteter, exempelvis badstrand,
dansbana och fotbollsplan. Där finns också bryggor och sjöbodar och område för brevlådor.
Vackra och välskötta omgivningar till våra fastigheter höjer värdet på dessa och bidrar
dessutom till ökad trivsel och samhörighet mellan LFT:s medlemmar.
På Årsmöte inom LFT har fastställts Områdesplan jämte Skogsskötselplan för hur underhållet
av Allmänningarna skall utföras. Tillsynsmännen inom respektive område spelar härvid en
viktig roll. LFT:s stadgar anger vad som gäller beträffande Allmänningarna. Bland annat sägs
följande i § 2:
”Medlem har inte rätt att på något sätt göra åverkan på eller förstöra föreningens mark eller vatten,
exempelvis genom att fälla träd, uppföra byggnad, inhägna eller stänga av mark eller dumpa föremål
eller avfall i föreningens vatten eller på föreningens mark. Medlem svarar gentemot föreningen för
den skada som härvid uppkommer. Styrelsen kan, när särskilda skäl föreligger och efter skriftlig
ansökan, medge undantag från förbudet att fälla träd eller att uppföra byggnad på föreningens mark.”

Det är varje medlems i LFT ansvar att följa dessa regler. Det bidrar till att kvaliteten på
Allmänningarna hålls så hög som möjligt. Överträdelser såsom olaga avverkning på
Allmänningarna beivras genom åläggande att erlägga skadestånd.
Huvudregeln beträffande trädfällning på Allmänningarna är således att den inte är tillåten, men
LFT:s styrelse kan medge undantag från denna regel. För att sådant undantag skall kunna
behandlas av LFT:s styrelse, måste följande procedur följas av Tillsynsmän och enskild medlem:
- Tillsynsmannen inom aktuellt område märker upp träd som föreslås fällas, antingen på
förslag av Tillsynsmannen själv eller av enskild medlem, och dokumenterar detta på
föreskrivet sätt.
- De till fällning föreslagna träden anslås av Tillsynsmännen på LFT:s anslagstavla eller
på LFTs sajt, senast på Midsommardagen.
- LFT:s medlemmar har rätt att inkomma med synpunkter till LFT:s styrelse senast den
31 augusti på den förslagna trädfällningen.

- LFT:s styrelse fattar beslut under hösten (vanligtvis på första styrelsemötet efter den
31 augusti) om den förslagna trädfällningen skall genomföras. Sådant beslut innefattar
också beslut om vem som skall utföra och bekosta trädfällningen och bortforslande av
trädet samt i förekommande fall hur trädfällningen skall ske.
- Avverkningen äger vanligtvis rum på höstens Naturvårdsdag eller under vintern.
Tillsynsmännen har rätt att själva besluta om att avverkning av sly, buskar eller mindre träd
kan förekomma. Sådant beslut skall inte föreläggas LFT:s styrelse annat än om särskilda
skyddsintressen finns.
På Naturvårdsdagarna höst och vår utförs av medlemmarna, under Tillsynsmännens
överinseende, gallring och röjning på Allmänningarna. Ju fler medlemmar som deltar i detta
arbete, desto bättre resultat. Information om Naturvårdsdagarna brukar lämnas i Sommarbrev
respektive Jul-och nyårsbrev samt anslås på LFT:s anslagstavla.
Ett särskilt avtal har träffats med Vägföreningen beträffande avverkning av träd i anslutning till
LFT:s vägnät.
Enskild jakt på Allmänningarna är förbjuden. Däremot kan LFT:s styrelse besluta om
skyddsjakt.
Styrelsen för LFT i december 2015
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