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Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 10 § miljöbalken 

(1998:808) de träd och det område som beskrivs nedan och som marke-
rats på bifogad karta, som naturminne. 

 
Syftet med naturminnet är att bevara tre grova och vidkroniga tallar 

för framtiden. De fridlysta tallarna ska stå öppet och solbelyst. 
 
För att tillgodose syftet med naturminnet beslutar Länsstyrelsen med 

stöd av 7 kap. 5, 6, 30 §§ miljöbalken, samt 4 och 22 §§ förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att nedan an-
givna föreskrifter ska gälla för naturminnet (se Föreskrifter för natur-
minnet). Förvaltare av naturminnet ska vara Länsstyrelsen i Jönköpings 
län. 

 
Beskrivning av naturminnet 
Objektnamn Grimberg 
Kommun Eksjö 
Socken Eksjö 
Fastighet Grimberg 1:10 
Lägesbeskrivning NO korsningen mellan Rv 32 och den enskilda 

vägen Grimberg-Kärr 
Objektsavgräns-
ning 

naturminnet utgörs av de tre tallarna och marken 
runt dem, enligt bifogad karta 

Naturvårdsförvalta-
re 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
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A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rät-
ten att använda mark- och vattenområden 
 
Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att 
 

1. avverka eller på annat sätt skada de fridlysta träden, föreskriften gäller 
även om träden dött 

2. plantera eller så träd eller buskar inom det på kartan avgränsade 
markområdet 

 
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldigheter att tåla 

visst intrång 
 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten förplik-

tas att tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att till-
godose syftet med naturminnet: 

 
1. utmärkning av de fridlysta träden enligt Naturvårdsverkets anvisning-

ar. 
2. återkommande röjning av träd och buskar för att förhindra igenväx-

ning kring de fridlysta träden. Fastighetsägaren får också fortsätta 
med slåtter av fältskiktet kring de fridlysta träden. 

 
C. Föreskrifter för allmänheten och sakägare enligt 7 kap. 30 § miljö-

balken om rätten att färdas och vistas inom avgränsat naturminne 
och om ordningen i övrigt inom området 
 
Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att 
 

1. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anord-
ning på de fridlysta träden 

 
Meddelade föreskrifter ska inte utgöra hinder för naturminnets sköt-

sel. 
 
Föreskriften under C träder i kraft fyra veckor efter den dag då kungö-

relsen utkommit från trycket och gäller omedelbart även om de överkla-
gas. 

 
BIRGIT FRIGGEBO  
    Malin Samuelsson 


