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Enligt sändlista

Kontaktperson

Miljöavdelningen
Naturskyddsenheten
Christer Persson
010 - 224 10 00 (vxl)
skane@lansstyrelsen.se

Upphävande av beslut om naturminne i Svalövs
kommun
Beslut
Med stöd av 7 kap 7 § första stycket Miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att upphäva
beslut från 1934 om bildande av naturminnet ”Bok, Stora Bjärnarp” på fastigheten
Stora Bjärnarp 3:1 i Svalövs kommun.

Redogörelse för ärendet
Genom beslut den 1 september 1934 fridlystes som naturminnesmärke dels ett
bokträd på Stora Bjärnarps mark i Kågeröds socken vid allmänna vägen mellan
Axelvold och Duveke och dels ett oxelträd på Grytekullens mark i Kågeröds socken
intill allmänna vägen Axelvold-Källstorp, Dnr R -15-3.
Länsstyrelsen upphävde naturminnet i den del som rörde oxelträdet på Grytekullens
mark genom beslut den 5 november 1953, Dnr IIIÖ-25-53.
I samband med en ledningsförrättning har Lantmäteriet uppmärksammat länsstyrelsen
på att naturminnet inte längre finns kvar. IP-Only, som genomför ledningsdragning,
har haft kontakt med länsstyrelsens Naturprövningsenhet och har fått bekräftat att
förordnandet om naturminne fortfarande gäller. Enligt Länsstyrelsens rapport om
Naturminnen i Skåne från 2013 finns uppgift om att trädet inte längre finns kvar och
att skyddet bör upphävas. I rapporten finns uppgift om att trädet var försvunnet redan
2002. Enligt markägaren dog trädet under slutet av 1900-talet, troligen av
saltpåverkan från den intilliggande vägen. Trädet togs då sannolikt bort av misstag av
den dåvarande väghållningsmyndigheten.
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Postadress

Besöksadress

Telefon / Fax

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-224 11 00

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 00 vx

Bankgiro

102-2847

E-post och webb

Sociala medier

www.lansstyrelsen.se/skane

Twitter: @lstskane

skane@lansstyrelsen.se

Facebook: lansstyrelsenskane
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Skäl för beslutet
Enligt 7 kap 7 § Miljöbalken får Länsstyrelsen helt eller delvis upphäva beslut om
naturskydd, bland annat av naturminnen, om det finns synnerliga skäl. Länsstyrelsen
gör i detta fall bedömningen att synnerliga skäl föreligger då trädet sedan minst 18
år tillbaka har varit försvunnet och att det inte längre finns några naturvärden att
skydda.
Detta beslut kan överklagas till regeringen, miljödepartementet enligt nedan.
Beslutet ska kungöras i ortstidning. Sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag
kungörelse var införd i ortstidning.
Detta beslut har fattats av miljödirektör Annelie Johansson. I den slutliga
handläggningen har även deltagit naturvårdsdirektör Cecilia Backe, länsassessor
Caroline Tornhill och byrådirektör Christer Persson, föredragande.
Annelie Johansson

Christer Persson

Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift

Bilagor
1.
A, Översiktskarta skala ca 1:200 000. B, Detaljkarta skala ca 1:10 000
2.
Länsstyrelsens beslut från 1934 om bildande av naturminnet ”Bok, Stora Bjärnarp”.
3.
Länsstyrelsens beslut från 1953 om upphävande av del av naturminnet.
4.
Hur man överklagar länsstyrelsens beslut
5.
Sändlista (publiceras ej)

Kopia till:
Internt: AJ, CB, IL, JW, HH, CT
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Översiktskarta, röd prick anger naturminnets läge. Skala ca 1:200 000. © Lantmäteriet.

BILAGA 1B, DETALJKARTA

Detaljkarta, röd prick anger naturminnets läge. Skala ca 1:10 000. © Lantmäteriet.
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BILAGA 4

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut
Om Ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska Ni skriva till Regeringen,
Miljödepartementet. Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrelsen
Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut Ni överklagar (ange diarienummer) och
hur Ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att beslutet
ska ändras.
Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om Ni har
handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning, så bör Ni skicka med
detta.
Länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande senast den 26-juni-2020, annars kan
överklagandet inte tas upp till prövning.
Behöver Ni veta mera om hur Ni ska överklaga kan Ni kontakta Länsstyrelsen tel.
010-224 10 00 (växeln).

