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Postadress:371 86 Karlskrona Telefon: 010-224 00 00 E-post: blekinge@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/blekinge

Södra Skogsägarna ekonomisk förening
katrin.johansson@sodra.com

Delgivningskvitto

Anmälan om samråd för nedtagning av särskilt skyddsvärt 
träd på fastigheten Rävabygget 4:1, Karlshamn kommun

Beslut
Länsstyrelsen medger Södra Skogsägarna Ekonomisk förening, med 
stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) MB, nedtagning av 
särskilt skyddsvärt träd på fastigheten Rävabygget 4:1, Karlshamn 
kommun, enligt anmälan. 

Länsstyrelsen förelägger er att vidta följande försiktighetsmått för att 
motverka skada på naturmiljön vid anläggningsarbetet:

Försiktighetsmått

 Innan nedtagning av trädet sker ska det kontrolleras så att 
häckning inte förekommer i trädet. Om häckning förekommer 
får nedtagning ske först efter avslutad häckning. Om osäkerhet 
finns ska åtgärden undvikas under perioden 1 april till 1 
augusti då chansen är stor att fåglar häckar i området. 

 Trädet ska placeras i faunadepå i enlighet med anmälan. Trädet 
ska vara så helt som möjligt för att efterlikna naturligt 
vindfälle.

Länsstyrelsen medger att åtgärden påbörjas omedelbart, sökande 
behöver inte invänta att 6 veckor gått från anmälningsdatum.

Detta beslut är fattat med stöd av 12 kap. 6 § MB och gäller under 
förutsättning att åtgärden inte omfattas av tillstånds- eller 
anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i denna balk.

Om arbetena inte kan utföras så som beskrivits eller om andra arbeten 
som väsentligt kan förändra naturmiljön blir aktuella, måste ni ta ny 
kontakt med Länsstyrelsen. Det är verksamhetsutövarens ansvar att se 
till att de tillstånd, dispenser etc. som behövs finns innan planerade 
åtgärder utförs. 

Beslut

Datum
2022-02-11

 

Ärendebeteckning 
525-535-2022
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Beskrivning av ärendet
Södra skogsägarna ekonomisk förening inkom den 31 januari 2022 
med en anmälan om samråd för nedtagning av särskilt skyddsvärt träd 
på fastigheten Rävabygget 4:1, Karlshamn kommun.

Anmälan avser nertagande av en blodbok. Vid kontrollmätningar 
utförda av Södra Cell Mörrum (SCM) har stamdiametern på 
blodboken uppmätts till knappt 1,15 meter på den smalaste stället 
under brösthöjd. Då stamdiametern uppgår till mer än 1 meter bedöms 
trädet som särskilt skyddsvärt enligt länsstyrelsens riktlinjer. Trädets 
placering framgår av karta i bilaga 2.

Blodboken behöver tas ner för att möjliggöra nya in- och utfartsvägar 
till SCM:s fabriksområde.

Då planerade nya in- och utfartsvägar går över den plats där 
blodboken är belägen behöver trädet tas ner. En layout över de 
planerade in och utfartsvägarna bifogas anmälan (bilaga 3). Efter att 
trädet har tagits ner kommer det att placeras i närliggande skogsparti i 
soligt läge.

Området vid blodboken är planlagt för industriområde. Området utgör 
idag före detta gårdsmiljö. Typ av vegetation på platsen: igenväxning 
med prydnadsbuskar, inhemska buskar och lövträd.

För att bedöma blodbokens naturvärde har ekolog Gustaf Aulén 
anlitats av sökande. Ekologens bedömning:

Blodbok (Fagus sylvatica purpurea) är inget inhemskt trädslag utan 
en exot. I Sverige används det som prydnadsträd i stadsmiljöer, 
parker, trädgårdar m.m. Främsta anledningen till det är nog att de 
purpurröda bladen upplevs som vackra. Blodboken tillhör samma 
släkte som vår inhemska bok och är en underart till den. Det innebär 
att den i många stycken har samma typ av bark, ved och växtsätt som 
vanlig bok. De lavar, vedsvampar och insekter som nyttjar vanlig bok 
kan också gå på blodbok. Men då blodboken sällan finns i större 
bokskogsmiljöer så kan man inte förvänta sig att alla arter som nyttjar 
bok kan sprida sig till solitära blodbokar (eller vanliga bokar) långt 
från spridningscentrum. Men det finns många vanliga arter av 
vedskalbaggar och vedsvampar som är generalister på död ved och 
som kan nyttja döda solitärträd av olika arter 

Boken är mycket känslig för vitröta som bryter ned såväl cellulosan 
som ligninet. När fnösketicken etablerat sig på en bok går 
nedbrytningen snabbt. Boken försvagas och stamdelar och kronan 
ramlar ner. Det är den processen som nu påbörjats på den här boken. 
En stamdel och flera grenar har redan ramlat ner. 
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Gustafs förslag är att antingen bevara trädet som en högstubbe 
alternativt ta ner trädet och lägga det i intilliggande skogsparti. 
Sökande önskar ta ner hela boken. Efter att blodboken har tagits ner 
kommer den att placeras i närliggande skogsparti i soligt läge och på 
så sätt komma att utgöra en faunadepå.

Frågan om att ta ner blodboken har tidigare diskuterats vid möte 2021-
04-19 med Länsstyrelsen i Blekinge och Miljöförbundet Blekinge 
Väst.

Motivering till beslutet
Aktuell bok utgör ett särskilt skyddsvärt träd både på grund av sin 
grovlek och till följd av död ved. Trädet/veden kan därför förväntas 
erbjuda ett viktigt livssubstrat för många arter. Trädet i fråga är 
dött/döende och antas ramla naturligt inom ett par år. Södra Cell 
Mörrum planerar en ombyggnation med bland annat ny infartsled. En 
eventuell anpassning av infarten hade kunnat möjliggöra att trädet 
bevarades som högstubbe. Länsstyrelsen bedömer dock att en sådan 
anpassning inte är rimlig att kräva med tanke på trädets tillstånd och 
förväntade stambrott till följd av detta. 

Länsstyrelsen gör den sammantagna bedömningen att trädets höga 
naturvärden och höga egenvärde kan bevaras i landskapet genom att 
stammen fälls och placeras i faunadepå i närområdet enligt anmälan. 
Länsstyrelsen finner det rimligt att förena beslutet med 
försiktighetsmått som syftar till att minimera risk för skada på 
naturmiljön i samband med åtgärden.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 12 kap. 6§ MB ska en anmälan för samråd göras för 
verksamheter och åtgärder som kan komma att väsentligt ändra 
naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 
enligt andra bestämmelser i miljöbalken. Länsstyrelsen får enligt 
samma paragraf, förelägga om åtgärder som behövs för att motverka 
skada på naturmiljön.

Verksamhet eller åtgärd som skall anmälas för samråd får påbörjas 
tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte 
tillsynsmyndigheten medger något annat.

Information
Enligt 2 kap. i miljöbalken är den som vidtar en åtgärd skyldig att 
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens 
eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet.

Fornlämningar
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Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950). Det är 
förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka 
över eller på annat sätt ändra eller skada fornlämningar. Om en 
misstänkt fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska 
arbetet omedelbart avbrytas. Den som påträffar en fornlämning är 
skyldig att anmäla detta till länsstyrelsen (2 kap 6, 10-12 §§ 
kulturmiljölagen). Spåren av fornlämningar kan vara mycket diskreta. 
Om det vid avbaning av matjordslager eller förna framträder mörka 
fläckar, sotfläckar och/eller koncentrationer av skarpkantade stenar i 
den rena undergrunden kan man misstänka att det rör sig om 
fornlämningar. Det kan vara rester av härdar, gropar och stolphål och 
även gravar. Avbaningen/schaktningen ska då avbrytas och 
länsstyrelsen kontaktas omedelbart. 

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter (IAS) är arter som med människans hjälp 
tagit sig till områden där de inte hör hemma. Arterna etablerar sig, 
sprider sig snabbt och konkurrerar ut inhemsk flora och fauna. 

Invasiva främmande arter får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, 
transporteras, användas, bytas, släppas ut och hållas levande. Det är 
fastighetsägarens ansvar att bekämpa invasiva främmande arter men 
även som verksamhetsutövare har man ansvar att undersöka så att 
åtgärden inte kan riskera att sprida invasiva främmande arter. Många 
arter sprids lätt med jordmassor som flyttas eller av frön eller rotdelar 
som fastnat i maskiner, skor eller kläder. 

Läs mer om vilka arter som är invasiva, hur man känner igen dem och 
hur de bekämpas på länsstyrelsens hemsida: 
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/natur-och-landsbygd/invasiva-
frammande-arter.html#0 Finns det invasiva främmande arter inom ert 
arbetsområde bör länsstyrelsen kontaktas omgående. Registrera även 
era fynd på www.invasivaarter.nu

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-224 00 00 eller via e-post blekinge@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 535-2022 i ämnesraden för e-post.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av funktionschef Lisa Hansson med 
naturvårdshandläggare Elvira Isacsson Nilsson som föredragande.

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/natur-och-landsbygd/invasiva-frammande-arter.html#0
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/natur-och-landsbygd/invasiva-frammande-arter.html#0
http://www.invasivaarter.nu/
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Naturvårdsverket

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
2. Karta
3. Layout
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Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Blekinge antingen via e-post; 
blekinge@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 
Karlskrona.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina 
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och 
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga 
kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som 
är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget 
namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
blekinge@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 00 00. Ange 
diarienummer 535-2022. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen
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Bilaga 2 
Karta
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Bilaga 3
Layout
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