SKÖTSELAVTAL
§1

Avtalet omfattar möjlighet till skötsel av kommunalt ägd naturmark på xxx, avgränsningar
enligt bifogad plan.
§2

Avtalet omfattar 3 år från och med det datum avtalet undertecknas av kommunen.
Avtalstiden förlängs därefter med 3 år i sänder om uppsägning ej sker 6 månader före den
löpande avtalstidens utgång. Förändras markens nyttjande enligt politiskt beslut eller om
kommunen så begär, upphör detta avtal att gälla i alla sina delar.
§3

Någon ersättning för skötseln av aktuell naturmark utgår ej från kommunen.
§4
Allmäntillgängligheten av aktuellt område får inte hindras eller försvåras genom stängsling,
skyltning eller annan åtgärd. Skriftligt godkännande från berörda grannar ska bifogas
undertecknat avtal.
§5

Underhåll och skötsel av aktuellt område skall ske enligt bifogad skötselbilaga.
§6

Uppstår större förändring inom aktuellt område skall detta rapporteras till kommunen.
Exempel på detta kan vara vindfälle av eller skada på större träd eller eventuell
vandalisering.
§7

Var part ansvarar mot sig själv och mot tredje man om skada skulle uppstå i samband med
utförandet av egen arbetsinsats.
§8

Vid varje årsslut ska en kort redovisning av vilka åtgärder som gjorts inom skötselområdet
under året skriftligen sändas till kommunen.
§9

Avtalet får inte överlåtas. Om avtalet innehas av förening eller organisation ska
avtalsinnehavaren meddela kommunen vid eventuellt byte av kontaktperson.
§ 10

Kontaktpersoner i frågor som rör detta avtal är på Nacka kommun Elin Ösby
tel. 718 93 85. Kontaktperson för xxx är xxx tel. xxx
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar där parterna erhållit var sitt.
Nacka den………………………….

Nacka den……………………………

…………………………………………
För Nacka kommun

…………………………………………
Namn
…………………………………………
Namnförtydligande

…………………………………………
Telefonnummer
Bilagor: Skötselområdets avgränsningar samt skötselbilaga.

SKÖTSELBILAGA
Det aktuella området finns beläget vid xx-vägen, Nacka kommun.
Analys
Naturmark belägen i anslutning till villatomter.
Målsättning
Bevarade av befintlig skogskaraktär, där inväxande sly hålls tillbaka
Skötselåtgärder av engångskaraktär
Uppväxande sly röjs bort för att gynna stora uppvuxna träd samt öka ljusinsläppet till
buskar och markflora. Som sly räknas skott av trädarter med en diameter som
understigen 10 cm på en höjd av 1,3 meter. Det röjda slymaterialet ska städas bort
från platsen.

Då man slyröjer är det viktigt att se skillnad på trädsly och buskskikt. Bärande
buskar och mindre träd såsom hassel, nypon, fläder, rönn, try etc. ska inte
röjas bort utan ska lämnas kvar för att gynna djurlivet.
Skötselåtgärder årliga
Årlig nertagning av nytt uppväxande sly så att befintlig karaktär bibehålls. Kan ske
genom att de årliga skotten klipps med sekatör.
Tillsyn över området så att marken ej nyttjas för annat ändamål än enligt
målsättningen. Uppstädning av ev. nedskräpning.

