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§ 66 2019.014 MN

Projekt Naturminnen (E 2019-673)
Ärendebeskrivning
Miljöskyddskontoret har under år 2019 arbetat fram förslag till 6 stycken nya naturminnen.
Eftersom de redan befintliga sex naturminnena i Alingsås kommun är inrättade av
Länsstyrelsen önskar Miljöskyddsnämnden att Länsstyrelsen i Västra Götalands län även
beslutar om att inrätta dessa sex föreslagna naturminnena.
Beredning
I Tillsyns- och verksamhetsplan 2019 (MN § 15 2019 (MR 2019-0235)) anges som en av
arbetsuppgifterna inom hälsateamet 2019 ”Tillsyn naturvård”. Fokus år 2019 har varit
naturminnen och att ta fram förslag på nya naturminnen.
Naturminne är en skyddsform som kan användas för särpräglade naturföremål som behöver
skyddas eller vårdas särskilt (MB kap 7 § 10). Skyddet får även omfatta det område på
marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme. Enligt 7 kap.
10 § miljöbalken ska det som i 7 kap. 5-8 §§ miljöbalken föreskrivs om naturreservat även
gälla för naturminnen.
Definitionen av naturminne i detta projekt är ett träd som har ett stort värde för den biologiska
mångfalden och därmed är särskilt skyddsvärt. Med ett särskilt skyddsvärt träd avses
jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd av naturligt förekommande trädslag.
I Alingsås kommun finns sedan tidigare 6 stycken naturminnen beslutade av Länsstyrelsen,
som därmed också har tillsynsansvaret. De befintliga naturminnena är:
Olsaeken
Djurgårdseken
Ek i Sjöbo
Fyra ekar i Gräfsnäs
Brogärdeseken
Ek i Kärret
Under våren 2019 besöktes och mättes 25 träd. Bland annat 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.
Förslagen för nya naturminnen har sänts till Länsstyrelsen för samråd i enlighet med
25 § Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Länsstyrelsen anger i samrådsyttrande (Dnr 511-37362-2019) att de ser positivt på
inrättandet av nya naturminnen i Alingsås kommun. Två av de föreslagna träden ingår i
Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd, och samtliga träd uppfyller kriterierna för
skyddsvärda träd. Fyra av träden ligger dessutom inom värdetrakt för skyddsvärda träd.
Länsstyrelsen påpekar också att eventuella konflikter med detaljplaner och den planerade
byggnationen av vindkraftverk i Upplo ska beaktas vid ett inrättande av naturminne.
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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 processen för 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.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår miljöskyddsnämnden besluta:
Miljöskyddsnämnden beslutar att de sex förslagen på nya naturminnen sänds över till
Länsstyrelsen i Västra Götalands län med önskan om att Länsstyrelsen beslutar om
inrättande av naturminnen.
Expedieras till
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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