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Upphävande av beslut om naturminne Lillön på
fastigheten Norrbo S10:1 i Ludvika kommun
Beslut
Med stöd av 7 kap. 7 och 10§§ miljöbalken (1998:808) beslutar Länsstyrelsen i
Dalarnas län att upphäva beslut om naturminne med tillhörande föreskrifter för
”Boträd på Lillön” i Bysjön, Ludvika kommun, se karta i bilaga 1. Länsstyrelsens
beteckning på naturminnet är 2004140 med NVR-id 2004363.

Bakgrund och bedömning
Länsstyrelsen beslutade 1977-06-09 att med stöd av dåvarande 13§
naturvårdslagen (1964:822) förklara området som utmärkts på kartan i bilaga 1
som naturminne.
Genom övergångsbestämmelserna till miljöbalken gäller detta beslut om
fridlysning nu med stöd av bestämmelserna om naturminne i 7 kap 10§
miljöbalken. Av 7 kap. 10 § andra stycket och 7 § första stycket miljöbalken
framgår att Länsstyrelsen helt eller delvis får upphäva ett beslut om
naturminnesförklaring om det finns synnerliga skäl.
Lillön förklarades som naturminne med syftet att bevara häckningsmöjligheter
för fiskgjusen, vilken häckade i en större tall på ön. Naturminnet utgör hela den
lilla ön och beslutet innehåller ett beträdnadsförbud på ön. Tillförlitliga källor
med lokal förankring har meddelat Länsstyrelsen att trädet sedan en tid inte
längre går att se från land med kikare. Tidigare har det stuckit upp tydligt över
omkringliggande träd. Trädet kan därmed anses ha blåst omkull, alternativt har
de grövsta grenarna i toppen gått av. Rapporter gör gällande att ingen häckning
av fiskgjuse skett på ön de senaste 8-10 åren, vilket rimmar med att trädet inte
längre är funktionellt när det kommer till att bära upp ett fiskgjusebo. Fiskgjusen
har under senare år ibland setts i anslutning till sjön, men aldrig längre i
närheten av ön.
Lillön, med sin fina sandstrand, var innan fredandet ett populärt utflyktsmål för
badare. Efter beslutet blev det inte längre tillåtet att landstiga på ön sommartid.
Det finns nu, när ön inte längre kan fungera som häckningsplats för fiskgjusen,
ett önskemål om att upphäva naturminnet så att badlivet kan återupptas.
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Länsstyrelsen bedömer, med hänvisning till uppgifter från flera lokalt förankrade
och tillförlitliga källor, att naturminnet inte längre fyller sitt syfte och att ön
därför skulle ha ett större allmänt värde som utflyktsmål sommartid utan de
restriktioner som föreligger idag. Länsstyrelsen anser därför att det finns sådana
synnerliga skäl som krävs enligt miljöbalken för att upphäva ett beslut om
naturminne.

Kungörelse
Beslutet delges genom kungörelse i ortstidning samt kungörs i länets
författningssamling. Beslutet träder i kraft tre veckor efter delgivningen.

Överklagan
Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljö- och Energidepartementet, se
bilaga 2.

Jemt Anna Eriksson
Enhetschef

Kristin Persdotter
Naturvårdshandläggare

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilagor
1. Karta
2. Hur man överklagar

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

BILAGA 2: ÖVERKLAGAN

Hur man överklagar hos Regeringen
Den som vill överklaga ska skriva till Regeringen. Överklagandet ska dock
skickas eller lämnas till Länsstyrelsen. Postadressen är Länsstyrelsen, 791 84
FALUN. Besöksadressen är Åsgatan 38 i Falun.
Överklagandet måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag beslutet kungjorts i ortstidning. Annars kan överklagandet inte prövas.
Överklagandet ska innehålla
* vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange ärendets diarienummer (511-9315-2020),
*

varför klaganden anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt,

*

hur klaganden vill att beslutet ska ändras.

Klaganden ska även ange
* namn, adress och telefonnummer.
Överklagandet ska vara undertecknat av klaganden. Om ombud anlitas kan i
stället ombudet underteckna överklagandet. I så fall ska fullmakt för ombudet
sändas med.
Handlingar eller annat som klaganden anser stöder överklagandet bör sändas
med.
Överklagandet prövas av Regeringen. Om Länsstyrelsen inte ändrar sitt beslut
som klaganden begär och överklagandet kommit in i rätt tid kommer det att
sändas över till Miljödepartementet.
Ytterligare upplysningar kan lämnas av Länsstyrelsen, telefon 010-225 00 00.
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