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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 133
2017/1139

Beslut om uppodling av annan mark än jordbruksmark
Fastighet:

Singeshult 1:31

Fastighetsägare:

XXX

Beslut
Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, att uppodla anmält skogsområde på
fastigheten Singeshult 1:31.
Sammanfattning av ärendet
Platsen ligger i nordvästra delen av kommunen i Vrå församling. En kilometer
norr om väg 25 och 2,5 kilometer öster om kommungränsen mot Halmstad.
Området där skogen ligger har inte uppmärksammats i länets
naturvårdsprogram. Det ligger i samma typ av natur som andra
uppmärksammade områden nordväst om Vrå. Inga fornlämningar finns
registrerade i aktuellt området.
Skogsstyrelsen meddelade miljö- och byggnämnden den 2 juni 2017 om att
fastighetsägaren till Singeshult 1:31 vill avverka 1,5 hektar skog för att
omvandla detta till åkermark. Anmälan innebär att skogen ska avverkas och
läggas om till åkermark. Enligt verksamhetsutövaren är syftet med avverkningen
att undvika körskador på åkermarken om skogen ska vara produktionsskog samt
att få tillgång till 1,5 hektar åkermark.
Det är enligt 2 kapitlet 4 § miljöprövningsförordningen (2013:251) en
anmälningspliktig åtgärd och ska därför handläggas av miljö- och
byggnämnden.
Enligt samma förordning är den här formen av åtgärd markerat med (BMP)
vilket innebär att prövningsmyndigheten enligt 26 a § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhete och hälsoskydd särskilt ska pröva om åtgärden kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt kriterierna i bilaga 2 till
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.
Efter att skogsstyrelsen den 2 juni 2017 överlämnade ärendet till miljö- och
byggförvaltningen blev kommunekologen informerad om planerad åtgärd och
fick uppdraget att naturvärdesinventering området.
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Miljöavdelningen besökte platsen den 21 juni 2017 tillsammans med
virkesinköpare på Derome Skog AB. Besöket fotodokumenterades. Den 26 juni
2017 inkom verksamhetsutövaren, via virkesinköparen, med en anmälan om
omvandling av skog till jordbruksmark.
Kommunekologen framför i yttrande daterat den 23 augusti 2107
sammanfattningsvis att det vore olyckligt om skogsdungen slut avverkas och
omvandlas till åker. Detta genom områdets långa kontinuitet som gles
skog/betesmark, artskyddet och dess funktion som åkerholme. Om avverkning
sker bör minst en tredjedel kring den höglänta östra delen bör få vara kvar med
sin skog och vara kvar som åkerholme. Trädet med ris boet bör då ligga en bit
från skogskanten.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag till beslut öppet utan
något förslag till beslut till nämnden.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen instämmer i kommunekologens yttrande och föreslår förbud mot
omläggning av skog till åkermark.
Yrkande
Peter Berg (M), Henrik Pettersson (SD), Lars Nordqvist (M), Carl-Gustav
Arvidsson (L) och Bengt Carlsson yrkar att nämnden tillåter omläggning av
skog till åkermark.
Caroline Holmqvist Henrysson (S), Irene Svensson (S), Tomas Nielsen (S) och
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) yrkar att nämnden föreslår förbud mot
omläggning av skog till åkermark.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev enligt Caroline
Holmqvist Henrysson (S), Irene Svensson (S), Tomas Nielsen (S) och Elisabeth
Lindström-Johannesson (MP) yrkande.
Omröstningsordning
Omröstning begärdes och genomfördes med följande omröstningsordning:
Ja-röst för Caroline Holmqvist Henrysson (S), Irene Svensson (S), Tomas
Nielsen (S) och Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) yrkande.
Nej-röst för Peter Berg (M), Henrik Pettersson (SD), Lars Nordqvist (M), CarlGustav Arvidsson (L) och Bengt Carlsson yrkande.
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Peter Berg (M)
Nej
Kent Danielsson (C)
Ja
Carl-Gustav Arvidsson (L)
Nej
Caroline Holmqvist-Henrysson (S)
Ja
Irené Svensson (S)
Ja
Elisabeth Lindström Johannesson (MP)
Ja
Tomas Nielsen (S)
Ja
Henrik Pettersson (SD)
Nej
Lars Nordqvist (M)
Nej
Bengt Carlsson (KD)
Nej
Jan-Erik Oxelborn (C)
Ja
6 ja-röster
5 nej-röster
Resultatet blev enligt Caroline Holmqvist Henrysson (S), Irene Svensson (S),
Tomas Nielsen (S) och Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) yrkande.
Motivering
En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och
förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska följas, enligt 26 kapitlet 9 §
miljöbalken (MB). Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda
fallet får inte tillgripas.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska
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, enligt 2 kapitlet 2 § MB.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön,
enligt 2 kapitlet 3 § (MB). I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet
användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Enligt 2 kapitlet 6 § MB gäller att för en verksamhet eller åtgärd
som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är
lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och
olägenhet för människors hälsa och miljön.
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Detta är ett nytt ärende i kommunen och i länet. Det har varit nödvändigt för
förvaltningen att hämta och ta del av andras arbeten och kunskap om liknande
ärenden. Se rapporten ”Omläggning av skog till åker på Gotland 2010-2013”.
Rapporten har tagits fram av länsstyrelsen på Gotland tillsammans med
Skogsstyrelsen. Syftet med denna rapport var att ta reda på vilka eventuella
förändringar i grön infrastruktur och biologisk mångfald omläggning av
skogsmark till åkermark innebär sett ur ett landskapsperspektiv samt en del av
arbetet med regionala landskapsstrategier.
Kommunekologen har på uppdrag utfört en naturvärdesinventering i aktuellt
område.
Nämnden instämmer i kommunekologens yttrande daterad den 23 augusti 2017
och bedömer att området ska bevaras.
I rapporten ”Omläggning av…” står att det kontinuerligt sker en förändring och
försämring av den gröna infrastrukturen i landskapet, där antalet småbiotoper
fortsätter att minska. Samtidigt växer många av våra skogar igen och arter som
kräver ett mosaiklandskap eller mer halvöppna marker får allt svårare att
överleva. En omläggning till åker innebär alltid en stor lokal förändring av
landskapet. I kombination med alla avverkningsanmälningar, inklusive
omläggningsärenden, kan man bland annat se att det sker en stor fragmentering
av våra skogar och att redan öppna åkerlandskap förlorar strukturer viktiga för
att arter ska kunna sprida sig till andra områden.
Detta belyser vikten av en helhetssyn i både tid och rum. Nämnden bedömer att
detta är en av anledningarna till varför just detta skogsområde på fastigheten
Singeshult 1:31 bedöms vara viktigt att bevara.
Anmälda ärenden i rapporten av omläggning från skog till åker berör mark som
varit mer eller mindre trädbeklädd under lång tid och skulle eventuellt kunna
uppfylla kriterierna för att klassas som kontinuitetsskog. Baserat på detta är det
troligt att stora biologiska värden går förlorade. Inventering av svampar inom
åtgärdsprogram för hotade arter visar att de flesta av våra kontinuitetsskogar
innehåller rödlistade arter. Det största hotet mot många svampar och skalbaggar
är att kontinuitetsskogar huggs ner och bristen på stående och liggande död ved.
Vid naturvärdesinventeringen observerades den rödlistade Spillkråkan födosöka
i området. Det gjordes även fynd av en rad olika gräs och örter typiska för
kontinuitetsskog. Den höga åldern på en del träd visar på en potential för en
kommande ökad biologisk mångfald i området.
Det är viktigt att ärendet behandlas ur ett helhetsperspektiv och inte bara ett
ärendeperspektiv. Landskapsperspektiv, grön infrastruktur och biologisk
mångfald måste vägas in i beslutet.
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Grön infrastruktur knyter ihop EU:s mål och åtgärdsarbeten inom en rad olika
politikområden, bland annat jordbruk, skog, biologisk mångfald, miljö och hälsa
med flera.
Fokus i de prioriteringar som görs för arbetet bör bland annat läggas på att
identifiera värdekärnor och värdetrakter, även potentiella, för naturtyper och
arter. Aktuellt område bedöms som just en sådan värdekärna som bör bevaras.
Flera av våra nationella miljömål har kopplingar till grön infrastruktur. De
miljömål som främst berörs av omläggning av skog till åker är; Ett rikt växt och
djurliv, Ett rikt odlingslandskap och Levande skogar.
Riksdagens definition av dessa mål lyder:
Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden ska bevaras och används
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer
och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Levande skogar: Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
Ett rikt odlingslandskap: Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Det som har påverkat ekosystemen i Sverige mest är att många växter och djur
som förr uppträdde allmänt i landskapet, numera förekommer mer sparsamt. I
dag är de ofta undanträngda till mycket begränsade områden och därför är
nämnden angelägna om att spara dessa utpekade områden.
Naturvårdsverket menar att utarmningen av den biologiska mångfalden i Sverige
till stor del beror på att det moderna skogs- och jordbruket har förändrat eller
förstört många arters livsmiljöer. Äldre tiders variationsrika landsbygd har
ersatts av vidsträckta och likformiga skogsområden eller åkrar där bara ett litet
antal växter och djur kan leva. Biologisk mångfald är starkt knuten till
variationen av olika livsmiljöer i landskapet. Skogarnas flora och fauna gynnas
av att lövträd, gammelskog och döda träd lämnas kvar i ökad omfattning.
Jordbruksverket anser att naturens variation på ekosystem, arter och gener är en
förutsättning för biologisk produktion och för en rad livsuppehållande processer
på jorden, inte minst för oss människor. Nedbrytande organismer som återför
näring till marken och pollinerande insekter som skapar mat är exempel på
sådana ekosystemtjänster som vi inte kan vara utan eftersom de är nödvändiga
för vår matproduktion.
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Skickas till
Sökande med mottagningsbevis och information hur beslutet överklagas.
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