
Regler och tips när det gäller trädfällning inom Västanvik 
 
 
 
Träd och buskar står antingen på samfälld mark eller på enskild tomt inom Västanviksområdet. Så 
här hanteras träd som vi vill fälla: 
 
Samfälld mark. 
Det kan synas märkligt, men Västanviks Samfällighetsförening/Skogsförening har inte rätt att hur 
som helst fälla träd på sin egen mark utan tillstånd från Kommunen. Detta för att Västanvik är ett 
detaljplanelagt område. Tillstånd att fälla, vilket kallas marklov, söks för definierade områden och 
har en begränsad livslängd. Detta är, för VSF, ett relativt krångligt och dessutom dyrt förfarande. 
VSF kommer genom den aviserade Grönområdesplanen att försöka utverka någon form av 
generellt fällningstillstånd, men kravet på marklov kommer vi nog inte helt kunna komma ifrån. 
Det finns några generella undantag från kravet på marklov. 

 Dels får man fälla träd som är döda eller torra och som hotar falla och därmed skada 
egendom. 

 Dels får man fälla träd som står inom vägrätten som hindrar sikt eller framkomlighet. 
Vägrätten omfattar själva vägen samt ett område på ömse sidor, på vägrenen. Detta 
område sträcker sig normalt mellan vägkant och enskild tomt. 

 
Alla träd som man som fastighetsägare av olika skäl önskar få bort kan man anmäla till 
skogsansvarig inom styrelsen. VSF:s skogsgrupp tar efter samråd bort de träd vi inte behöver 
tillstånd för, övriga får stå kvar tills marklov finns. Veden tas om hand och riset läggs i risupplagen 
för flisning. Flisen säljs och intäkterna kommer VSF till del – det brukar bli en slant som täcker 
kostnader för underhåll av skogsgruppens utrustning samt drivmedel till skogstraktorn. 
 
Kraftledningar inom Västanvik går huvudsakligen längs vägarna, således oftast inom vägrätten, 
eller tvärs genom skog eller över fält. Vattenfall, som är nätägare, gör röjningar då och då för att 
säkerställa elförsörjningen. Men det kan ju vara lite si och så med efterlevnaden. Träd intill tomt 
som står nära eller växer in i ledningarna, tar Vattenfall ner utan kostnad. Har du sådana träd du 
misstänker kan skada ledningarna, så ring Vattenfall så kommer de och besiktar och avgör vad 
som skall göras. Meddela även skogsgruppen, så att de kan närvara vid fällningen och ta hand om 
ved och ris. 
 
Enskild tomt: 
Här bestämmer du själv hur du vill göra med dina träd. Behöver du hjälp med fällning, så kan 
skogsgruppen ställa upp i privat regi och fälla mot taxa. Sådan verksamhet är helt frikopplad från 
föreningen. 
Fäller du själv, så se till att samfälld egendom inte skadas. Riset vill du sannolikt bli av med, även 
här kan skogsgruppen vara behjälplig med bortforsling mot taxa. VSF önskar att riset deponeras i 
risupplagen och inte eldas upp. Det är inte tillåtet att elda på samfälld mark. 
Du kommer överens med skogsgruppen om vad du vill ha gjort. Kontaktuppgifter finns i 
adresslistan. 
 
Risupplagen: 
Allt ris skall läggas på risupplagen i Löta eller vid Dämrudevägen. Det är inte tillåtet att deponera 
ris på annan samfälld mark. Årligen brukar vi ha en rishämtningskampanj före midsommar. Denna 
annonseras på hemsidan med instruktioner hur att få riset bortforslat. 
 
 
 



Vid risupplagen finns en gul instruktionsskylt uppsatt. Här ser 
man vad som får deponeras. Något olyckligt står även spikfria 
stockar. Flisningspersonalen är alltid misstänksam mot stockar 
och brukar lämna dessa, kanske har det suttit en fågelholk på 
den och spiken sitter kvar. 
Därför gäller inte detta. Ris och sly går bra, men inget annat. Allt 
ris skall läggas i parallella rader så att flismaskinen kommer åt 
riset. Flismaskinen är ganska stor och otymplig, oftast en större 
lastbil med flisningsaggregat och en container på flaket. Denna 
har svårt att komma åt allt ris om det inte ligger som på bilden 
nedan. 

 
 
Några skräckexempel på vad som dumpats på upplagen är skräpet, stubbarna och kärran på 
bilderna nedan. Varken skogsgruppen eller någon annan är städpatrull för mindre nogräknade. 
Stubbar, rötter, plank, rent skrot o.d. får var och en deponera på kommunens 
återvinningscentraler. Kärran finns för avhämtning vid risupplaget på Dämrudevägen. 
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