
Trädfällning inom MVSF 
 
 
Privatpersoner vill av olika skäl fälla träd på kommunens mark, som MVSF förvaltar enl. nya 
förvaltningsplanen. 

Kommunen och MVSF är mycket restriktiv då det gäller fällning av kommunens träd, 
eftersom träden fyller en rad mycket viktiga funktioner i vår närmiljö.  

Träden ger oss ett bra mikroklimat genom lä verkan och genom att de utjämnar 
temperaturtoppar.  

De renar vår luft genom att binda damm och partiklar och de producerar vårt syre. Såväl 
växter som djur är beroende av de stora träden som livsmiljö och för näring.  

Träden är också viktiga element i områden för rekreation och fritid.  

I vilka fall får man lov att fälla träd?  
Ibland kan det vara så att träden har växt upp alltför tätt och att de därför konkurrerar med 
varandra om luft och ljus.  

Fällnings lov ges då för inträngande arter som asp, björk och sälg. I vissa fall kan även 
fällning av gran medges, om den konkurrerar med andra stora träd som tallar och ekar.  

Bedömning görs utifrån platsens naturvärden och fällningslov ges inte p.g.a. önskad sjöutsikt 
eller att kommunens träd skuggar.  

Fällningslov ges även för sjuka eller skadade träd som bedöms vara eller kunna utvecklas till 
instabila riskträd. 

I vilka fall får man inte lov att fälla träd?  
Fällningslov ges inte för friska, vackra träd som växt upp med en lämplig täthet i beståndet.  

Kommunen/MVSF är mycket restriktiv då det gäller fällning av tall och ek, som är 
skärgårdslandskapets karaktärsarter. Andra ädellövträd som ask, lönn och lind får i regel inte 
heller fällas.  

Att fälla samtliga träd inom ett område behöver MVSF ett godkännande från Kommunen, det 
är alltid frågan om gallringar. Ett kalhugget område invaderas nämligen av slyskott och blir 
inom några år i det närmaste otillgängligt för friluftsliv.  

 

 



 

 

Aldrig tillåtet att kapa toppen av träd  
Kommunen/MVSF medger aldrig toppning eller stympning av höga välväxta träd som inte är 
ämnade för den sortens åtgärd.  

Detta ger på sikt riskträd, med osäkra greninfästningar och rötskador. Dessutom svarar träden 
nästan alltid med en mängd nya skott från kapningsstället, och inom några år har man ett 
tätare träd än vad som var fallet från början. Dock utan den skönheten som det naturliga 
växtsättet ger. 

Hur ansöker jag om fällningslov?  
Använd blanketten "ansökan om trädfällning" . 

 


