
 Motion ”Skötselplan Alholmens allmänningar” 

 (enl årsmöte 2015 Alholmens ekonomiska tomtägarförening) 

 

1. Arbetsgruppen anser att ”Förslag på skogliga åtgärder på Alholmen 1:1” 

från Skogsstyrelsen 2013-08-12 bör gälla som grund för en översiktlig 

skötselplan och ska definiera inriktningen på skötseln av Alholmens 

allmänningar på 10 års sikt och framåt. Med utgångspunkt från ovan 

samt aktuella omständigheter (igenväxta stigar, vindfällen etc) tas årligen 

fram detaljerad skötselplan för varje säsongs röjning.  

Skötselplanens syfte är att skapa ett underlag för hur vi praktiskt ska 

sköta Alholmen 1:1 för att säkerställa framkomlighet på allmänna 

stigarna runt hela ön, ta fram fram vackra platser utefter våra stränder, 

gynna mångfalden av djur och växter samt skapa miljöer som påminner 

om gamla tiders ängar, betes och slåttermarker. Speciella hänsyn ska tas 

till ädellövträd, stora hasselbuketter, stora/gamla övriga träd, sällsynta 

växter (ex mistlar, tibast, orkide´er mm), artrikedom samt död ved och 

solitära täta buskar och snår dvs skydd och boplats för fåglar och andra 

djur. Samtidigt skapar vi ett varierat öppet, levande och vackert 

landskap. 

Observera att vi ej avser att skapa ett parklandskap eller skogsbruk, 

målet är ett naturligt artrikt landskap som är bra för både människor och 

naturen. 

 

2. Röjning 2016 bör prioritera stigarnas framkomlighet över hela Alholmen 

och fortsätta arbetet med att ta fram stora ädellövträd samt slagning av 

ängar enl: 

 

- Fortsätta röja sträckan Telefonängen-Midsommarängen. Gynna 

ädellövträd, hagtorn, skogsolvon, nyponrosor, slån, stora try etc. Röja 

stigar. 

- Röjning av ängen mot Fiskarviken på sydvästra delen av Alholmen. 

Fälla träd och buskar. Röja stigar. Elda ris etc. Gynna ädellövträd, 



hagtorn, skogsolvon, nyponrosor, slån, stora try etc. Frilägga stora 

ekar på södra delen av ängen. 

 

 

 

3. Arbetsgruppen föreslår att skötsel av allmänningarna skall organiseras 

enl: 

- Alholmen 1:1 blir ett röjningsområde 

- Tre röjledare som ansvarar gemensamt för hela Alholmen 1:1 

- Tre röjdagar. Två under hösten och en på våren. Frivilligt deltagande 

på en två eller tre röjningar. 

- Röjningsavgift höjs till 500 kr (300 kr idag), per helår. 

-  Återbetalning per deltagen röjning och fastighet 200 kr. 

Medlemmar väljer själva att delta på en två eller tre röjningar och 

återbetalas 200-600 kr. 

-  Röjledarna arvoderas med 200 kr per röjning(utöver återbetalning). 

Vi vill höja krav och statusen röjledarna. Röjledarna ska vara väl 

insatta i skötselplanen. Röjledarna skall aktivt leda arbetet. 

-  Nokåsbidrag ska sökas årligen av styrelsen så länge möjlighet finns. 

Nokåsröjningar kan delvis ingå i ovanstående röjningar men kan ev 

kräva ytterligare röjningar. Röjledarna ansvarar då även för Nokås 

röjningar utöver röjdagarna. Röjledare och övriga deltagare arvoderas 

enl Nokås. 

- Föreningen äger idag 2 st röjsågar som idag används 1 gång om året, 

dvs 2 st arbetsdagar.                                                                                 

Med ovan förslag utnyttjas dessa 3 gånger istället. Vi vill att 

föreningen dessutom köper 2 motorsågar. Då får vi möjlighet att 

använda 6 arbetsdagar med röjsåg och 6 arbetsdagar med motorsåg. 

- Med ”Röjdag” för underlag av återbetalning menas en arbetsinsats 

(enl var och ens förmåga) på minst 5 timmar exl lunch.  

Ex, samling på angiven plats kl 10.00 och avslut kl 16.00 med lunch på 

en timme.  

 

 



 

 

 

Ekonomi 

Nuvarande  

Idag betalar medlemmarna 300 kr i röjningsavgift och återbetalas 150 kr per 

fastighet som deltagit i röjning på röjningsdagen. 

Dvs : 100 medlemmar x 300 kr = 30 000 kr 

Ca 50 fastigheter deltar i röjning 50 x 150 kr = 7 500 kr (kvar 22 500 kr) 

 

Enl förslaget ovan några exempel: 

100 medlemmar betalar 500 kr i röjningsavgift  = 50 000 kr 

Ex 1: 3 röjningstillfällen med totalt 50 deltagande röjare. Dvs 50 x 200 kr = 

10 000 kr + 1 800 arvode = 11 800 kr (kvar 38 200 kr) 

Ex 2: 3 röjningstillfällen med totalt 100 deltagande röjare. Dvs 100 x 200 kr = 

20 000 kr + 1 800 i arvode = 21 800 kr (kvar 28 200 kr) 

Ex 3: 3 röjningstillfällen med totalt 150 deltagande röjare. Dvs 150 x 200 =  

30 0 00 kr+  1 800 kr i  arvode  = 31 800 kr (kvar 18 200 kr) 

 

Med ovan exempel vill vi visa att ekonomin håller med marginal för 3 gånger så 

många röjningsinsatser som görs i dagsläget.   

Vi har utgått från dagens ca 50 deltagande fastigheter per höströjning. 

 

 



 


