
  
 

 

Blekinge läns författningssamling 

Länsstyrelsen  
 

10 FS 2009:34  

Utkom från trycket  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om  
den 15 oktober 2009  

bildande av naturminnet Horna gubbe i Karlskrona 

kommun  

beslutad den 10 september 2009.  

Beslut  

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 10 § miljöbalken (1998:808) att 

förklara eken Horna gubbe, med läge angivet på bifogad karta, som 

naturminne. Eken ska markeras med fridlysningsskylt.  

Länsstyrelsen beslutar vidare, med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken, om 

föreskrifter för naturminnet enligt nedan.  

Naturminnets namn ska vara Horna gubbe.  

Syftet med naturminnet  

Syftet med naturminnet är att:  

• bevara en ur naturvårdsynpunkt värdefull ek, samt den biologiska 

mångfald som är knuten till eken.  

• bevara en kulturhistoriskt intressant ek som tidigare utgjort sjömärke.  

Föreskrifter  

För att tillgodose syftet med naturminnet förordnar Länsstyrelsen med stöd av 

7 kap. 10 § miljöbalken följande:  

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken  

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning ar det förbjudet att:  

1 avverka eller på annat sätt skada den fridlysta eken.  

2 utan Länsstyrelsens tillstånd plocka lavar eller svampar som växer på 

eken.  
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 Föreskrifterna under A ska inte utgöra hinder för markägaren att efter samråd 

med Länsstyrelsen kapa döda eller döende grenar som riskerar att falla ner på 

vägen.  

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse för ägare och 

innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst intrång  

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten förpliktas tåla att 

följande åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturminne  

1 utmärkning av naturminnet.  

2 genomförande av undersökning av djur-och växtarter.  

3 röjning i anslutning till eken för att gynna ekens långsiktiga 

överlevnad och den biologiska mångfalden knuten till eken.  

Ikraftträdande/beslutets giltighet  

Detta beslut träder ikraft den dag det vunnit laga kraft.  

Överklagande  

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljödepartementet, inom tre 

veckor från den dag kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning.  

GUNVOR ENGSTRÖM  

MATTIAS LIF  

Bilaga:  
karta  
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