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Bakgrund
Parkenheten får ofta förfrågningar om att fälla träd som står på Region Gotlands mark och
som på ett eller annat sätt upplevs som en olägenhet för angränsande fastighetsägare.
Denna trädfällningsstrategi reglerar vilka förfrågningar som bör prövas för en eventuell
fällning.
Strategipunkter:
-

-

-

En ansökan ska lämnas till parkenheten om en önskan finns att Region Gotland ska
fälla träd på regionens mark. En ansökan ska lämnas till parkenheten även om
ärendet gäller hamling/trädbeskärning av ett träd som står på Region Gotlands
mark. Information och nedladdningsbar blankett ska finnas på hemsidan
Gotland.se. Ansökan ska sedan handläggas och beslut fattas om eventuella åtgärder
för varje enskilt fall. Denna bedömning ska utföras av regionens arbetsledare på
teknikförvaltningens parkenhet. Ärendena som handläggs ska registreras i
datorsystemet W3D3.
Hamling/trädbeskärning genomförs inte på äldre träd. Hamling görs endast på
mycket unga träd och beskärning görs för att avlasta trädet om farliga grenar finns.
Den som önskar fällning av ett träd som står på regionens mark ska resonera och
komma överens med sina närmaste grannar innan ansökan skickas in till
teknikförvaltningens parkenhet.
Trädfällningar ska normalt utföras under vintersäsong (november-februari). Om
trädet anses vara farligt kan en fällning ske vid annan tidpunkt på året.
Det är inte tillåtet att som privatperson, fälla träd på Region Gotlands mark. Det är
inte heller tillåtet att som privatperson omhänderta nedfallna träd på mark som ägs
av Region Gotland.

Följande ska regionen ta hänsyn till vid bedömning:
-

Är trädet farligt för husägaren/allmänheten eller finns risk för stormskador?
Hur påverkas landskapsbilden i området om vi fäller efter önskemål?
Hur påverkar en fällning undervegetationen? Kommer det att uppstå problem p.g.a.
tillväxt av sly?
Är trädet skyddsvärt? T.ex. värnar vi extra om alla träd i innerstaden – och alldeles
särskilt om karaktärsträden mullbär, valnöt och robinia. På hela Gotland värnar vi
extra om bland annat alm och ek.

Följande ska inte betraktas som giltiga skäl för fällning av träd på regionens mark:
-

Att löv, kottar, barr eller liknande från Regionens träd blåser in på privatägd mark.
Att träd står i vägen för paraboler och stör mottagningen.
Att träd skuggar uteplats eller dylikt.
Att träd skymmer utsikt/havsutsikt.

