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Hej alla ö-grannar!
Nu är det mitten av februari och det är nog fler än jag som längtar efter att våren ska komma
igång på riktigt.
Vi vill börja med att göra er uppmärksamma på att inte mindre än tre stycken
naturvårdsrapporter är inskickade till Länsstyrelsen med mycket gott mottagande. Alla rapporter
finner du när du loggar in på www.applaro.se
Styrelsen för ÄNF har i visionsarbetet uppfattat ett behov av en uppdaterad trädpolicy och här
kommer den.
Uppdatering på hemsidan kommer ske snarast och i tuppstugan som senast till påsk.
Observera att denna "upplättning" av policy baseras på ett förtroende att eventuell röjning
kommer ske på ett ansvarsfullt, enhetligt och snyggt sätt och inte endast gynna enstaka
siktlinjer. Policyn kommer att utvärderas under våren 2021.
Våriga hälsningar från ÄNFs styrelse genom Helena

"Riktlinjer för trädfällning på Äpplarö
En viktig del av Naturvårdsföreningens åtagande är att vårda öns öppna och vackra
kulturlandskap. Föreningens årliga gemensamma röjningsdagar är ett sätt att bidra till detta
syfte men för att hindra igenväxning av ön kan även kompletterande insatser behövas.
Runt vägar och etablerade stigar:
Det går bra att utan styrelsens godkännande fälla träd vars stam är max 30 cm i diameter upp
till två meter från väg eller etablerad stig. Undantag gäller för ädellöv*, fruktträd och björk som
även i fortsättningen kräver styrelsens godkännande.
Vid strandkant eller klipphäll:
Det går bra att utan styrelsens godkännande fälla träd vars stam är under 10 cm i diameter upp
till 10 meter från strandkant eller klipphäll.
Undantag gäller för ädellöv*, fruktträd och björk som även i fortsättningen kräver styrelsens
godkännande.
(Observera att all röjning måste ske på ett enhetligt och snyggt sätt och inte endast gynna enstaka
siktlinjer. De nya riktlinjerna kommer utvärderas under våren 2021)

All trädfällning utanför ovan nämnda undantag (Väg och strandkant) och mer omfattande
slyröjning på föreningens mark är otillåten utan protokollförd avstämning och godkännande av
styrelsen, helst på plats. Alla former av röjning inom beteshagarna kräver dessutom tillstånd
från arrendatorerna. Styrelsen för Äpplarö Naturvårdsförening
*Ädla lövträd är alm, ask, bok, avenbok, ek, fågelbär, lind och lönn.
Från <https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/olika-satt-att-skota-din-skog/lovskogsskotsel/adellovsskog/>"

