
FÖRVALTNINGSPLAN   FÖR   SAMFÄLLIGHET  LEKSAND, 
HJORTNÄS s:41 
Fastställd vid ordinarie årsmöte 2013-03-21 

 
 
Skog och mark skall förvaltas enligt miljö- och naturvårdsmässiga principer. 
 
Hänsyn skall tas till växt- och djurliv och en god miljö. 
 
Styrelsen kan fatta beslut vid mindre fastighetsregleringar i samråd med Lantmäterimyn-
digheten. 
 
Styrelsen kan ingå avtal om skötsel av vissa markområden med föreningar eller enskilda 
personer. 
 
Styrelsen är remiss- och beslutsinstans i markärenden, exempelvis vid bygglov eller andra 
markärenden. Besluten dokumenteras skriftligt. 
 
För markanläggningar exempelvis bryggor, båthamnar och båthus krävs följande: 
 
#   Tillstånd av markägaren  (Samfälligheten Leksand, Hjortnäs s:41) 
#   Tillstånd enligt miljöbalken (Strandskyddsdispens) 
#   Bygglov av Leksands kommun 
 
 
Förfarande vid bygglovsansökan. 
 
#   Sökanden lämnar bygglovs- och strandskyddsdispenshandlingarna till samfällighetens  
      styrelse. 
#   Styrelsen granskar handlingarna och utfärdar ett skriftligt avslag eller godkännande. 
#   Samtliga handlingar returneras till sökanden som sänder in dem till kommunen. 
 
 
Smärre ändringar och tillägg i förvaltningsplan och skötselplan får beslutas av styrelsen. 
Större ändringar vid årsmöte 
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SKÖTSELPLAN   FÖR   SAMFÄLLIGHET  LEKSAND, HJORTNÄS 
s:41.  Stranden. 
Fastställd vid ordinarie årsmöte  2013-03-21 
 
 
Till grund för skötselplanen ligger gällande ”Förvaltningsplan för samfällighet Leksand, Hjortnäs 
s:41”. 
 
Till skötselplanen hör bifogad karta: ”Samfällighet Hj s:41. Skötselplan”. 
 
Skötselplanen gäller endast mark som tillhör samfälligheten. Inte privat mark som gränsar mot Siljan. 
 
Undantagen är även mark som sköts av Hjortnäs Kamratförening eller Hjortnäs Båtklubb. 
 
Stranden är i denna plan uppdelad i delområden beroende på användning och karaktär. 
 
Dessa är: 
1    Naturområde  (gröngul markering).  Området lämnas orört för att främja djur- och fågelliv. 
2    ”Friluftsområden”  (gröna). 
3    Bad- och rekreationsområden  (blå). 
4    Båthusområden  (lila) 
 
Område 2-4  sköts i princip lika och på ett sådant sätt att en attraktiv rekreationsmiljö erhålls och 
främjar ett rikt djur- och fågelliv. 
Större träd i strandlinjen och dess närhet sparas för att motverka jorderosion 
 
Buskvegetation såsom nypon, olvon, brakved m.f.l sparas. 
 
Dungar av högre buskage exempelvis, sälj, rönn, och asp sparas. 
 
Större ”döda” träd sparas, även lövträd.  
 
Blommor, speciellt fridlysta och sällsynta växter sparas. 
 
I anslutning till båthus, badplatser, bryggor och båthamnar får gräs och årsskott av sly röjas. 
Med årsskott menas årets och föregående årets uppslag av sly. 
 
Strandstigen hålls i promenadvänligt skick med möjlighet att gå med barnvagn eller rollator på vissa 
avsnitt.  Ej motorfordon. 
 
Åtgärderna bör ske vid en sådan årstid att djur och fåglars fortplantning inte störs. 
 
Skogsvårdsåtgärder bör ske av auktoriserat företag med gällande försäkringar. Skulle någon olycka 
eller skada ske på person eller egendom kan s:41 bli skadeståndskyldig om ett uppdrags- eller 
anställningsförhållande kan anses föreligga. 
 
Att beakta även vid avverkning av enstaka träd på någons begäran. Beslut skall skrivas så att denne får 
samfällighetens medgivande att avverka träden, och att själv ansvara för avverkningen och anlitande 
av auktoriserat företag. 
 
Övriga åtgärder bereds och beslutas av styrelsen. 
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