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Föreskrift om obligatoriskt samråd enligt 20 § naturvårds
lagen om arbetsföretag som kan skada stenmurar 

Beslut 

Med stöd av 20 § 1 st naturvårdslagen ( 1964:822) och 20 § naturvårds
förordningen (1976:484) föreskriver Länsstyrelsen att den som avser att 
inom Gotlands län - utanför område som omfattas av detaljplan - utföra 
arbetsföretag som kan medföra skada på sådan stenmur som ej omfattas av 
biotopskydd enligt 21 § naturvårdslagen och 19 a § naturvårdsförordningen 
skall vara skyldig att anmäla detta till Länsstyrelsen i Gotlands län för sam
råd enligt 20 § naturvårdslagen. 

Anmälan och samråd behöver dock ej ske vid arbetsföretag som berör sten
mur som i sin helhet är belägen på mark som utgör tomtmark 

Arbetsföretag som kan skada en stenmur är t ex borttagande av hela eller 
delar av muren eller uppläggande av avfall eller massor mot muren. 

Som stenmur definieras en uppbyggnad av sammanpassade, på varandra 
lagda stenar, som har en tydlig, långsträckt utformning i naturen. 

Motivering 

Stenmurar har höga naturvärden genom den variation de skapar i landska
pet, och utgör också ofta värdefulla livsmiljöer för ett flertal växt- och 
djurarter. De vittnar dessutom på ett påtagligt sätt om gångna tiders gränser 
och markanvändning och har därmed ett stort kulturhistoriskt värde. 

I takt med den rationalisering och effektivisering av jordbruket som har ge
nomförts framför allt sedan 1950-talet har många stenmurar tagits bort helt 
eller delvis eller skadats på annat sätt. 

Stenmurar belägna i jordbruksmark omfattas sedan den 1 januari 1994 av 
biotopskyddsbestämmelserna i 21 § naturvårdslagen och 19 a § naturvårds
förordningen, vilket innebär att det inte är tillåtet att skada dem. Dessa ste
murar torde därmed numera åtnjuta ett fullgott skydd. 
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