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§ 43 2019.014 MN

Projekt Naturminnen (MR 2019-0673)
Ärendebeskrivning
I Tillsyns- och verksamhetsplan 2019 (MN § 15 2019 (MR 2019-0235)) anges som en av
arbetsuppgifterna inom hälsateamet 2019 ”Tillsyn naturvård”. Fokus år 2019 är naturminnen
och att ta fram förslag på nya naturminnen.
Beredning
Under våren 2019 har 25 träd besökts och mätts in. Bland annat de fyra träd som
allmänheten tipsade om efter miljöskyddskontorets förfrågan till allmänheten gällande
potentiella naturminnen. Av dessa 25 träd har 6 stycken valts ut för att gå vidare med.
Inför beslut om att förklara ett område som naturminne ska sakägare föreläggas att yttra sig
om förslaget och samråd ska ske med länsstyrelsen innan beslut fattas (24-25 §§
Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.).
I underlaget till ett beslut om ett naturminne ska det även finnas inventeringar som beskriver
naturminnets naturvärden.
Miljöskyddskontorets synpunkter
Syftet med att inrätta fler naturminnen är att det finns många fina gamla träd i kommunen
som kräver skydd. Skydd för att bevaras och för att få den skötsel de behöver. Under
inrättandet av naturminnena går det att göra pedagogiska satsningar för att öka kunskapen
om gamla träd bland kommunens invånare. Det är också en möjlighet att sprida stolthet över
den värdefulla naturen som finns inom kommunen.
Miljöskyddskontoret anser det rimligt att fastighetsägarna får information om vilket träd som
berörs och därmed möjlighet att bemöta det förslag som ligger, samt att Länsstyrelsen ges
möjlighet att yttra sig i tidigt skede.
Ekonomisk bedömning
Konsulter behöver anlitas för att kunna genomföra naturvärdesinventeringarna, speciellt med
avseende på lavar, mossor, svampar och insekter som kan tänkas ha sin livsmiljö på
trädstammen.
Inrättandet av naturminne medför en kostnad för inköp av skyltar samt uppsättning av dessa.
I samband med inrättandet vore det också lämpligt med en ceremoni/tillställning för att låta
medborgarna bli delaktiga i själva inrättandet.
Beslut
Miljöskyddsnämnden beslutar att förslagen på naturminnen skickas till Länsstyrelsen för
vidare hantering.
Miljöskyddsnämnden beslutar att behovet av ekonomiska medel förmedlas vidare till KS för
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budgetberedningen för 2020. Uppskattad kostnad är ca 300 000 tusen kronor. Dessa pengar
ligger utanför miljöskyddsnämndens budgetram.
Expedieras till
Länsstyrelsen
Kommunstyrelsen
KS
För kännedom
Exploateringsenheten
Hultskog 1:6
Leoparden 10
Lygnared 1:2
Myggebo 1:1
Upplo 1:1
Länsstyrelsen
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