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Remiss av naturvårdsstrategin ”Naturvårdsstrategi
för skyddsvärda ekar och ekmiljöer i Stockholms län”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar:
Godkänna det av kommunstyrelsekontorets föreslagna yttrandet över förslag till Naturvårdsstrategi
för skyddsvärda ekar och ekmiljöer i Stockholms län som sitt eget och överlämna det till
Länsstyrelsen i Stockholms län.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag till naturvårdsstrategi för särskilt
skyddsvärda ekar och ekmiljöer i Stockholms län. I denna strategi beskrivs hur det konkreta arbetet
kan planeras för att så effektivt som möjligt bevara och utveckla naturvärdena i länets ekmiljöer. Den
ska fungera som en arbetsplan för Länsstyrelsen och andra aktörer, men också bidra till bättre
kunskap och hänsyn vid planering av bebyggelseutveckling med mera. Strategin riktar sig till alla
aktörer som har en påverkan på värdefulla ekar och ekmiljöer i länet, exempelvis kommuner,
markägare, markförvaltare, trädvårdare, ideella organisationer samt intresserad allmänhet.
Strategin omfattar bland annat rekommendationer för vad kommuner och privata aktörer (t.ex.
markägare) kan göra för att bevara och utveckla länets ekmiljöer.
I strategin finns identifierade värdetrakter med en hög ekförekomst utpekade varav två trakter finns
utpekade i Norrtälje kommun. Dessa två trakter är Norrtälje-Erken och Rimbo. Norrtälje-Erken
föreslås vara en prioriterad värdetrakt vilket innebär att åtgärder i ett första skede föreslås
koncentreras mot denna trakt. Värdetrakt är inte en skyddsform, utan trakterna är i första hand ett
verktyg för att kunna arbeta systematisk med ekologiska samband över stora landskapsavsnitt.

Bakgrund
Länsstyrelsen har lämnat möjlighet för kommuner och andra instanser att yttra sig på förslaget till
naturvårdsstrategi för särskilt skyddsvärda ekar och ekmiljöer i Stockholms län. Utgångspunkten för
strategin är de regelverk som finns för skyddsvärda träd, Länsstyrelsens arbete med miljömålen, den
regionala handlingsplanen för grön infrastruktur, samt arbetet med den nationella handlingsplanen för
särskilt skyddsvärda träd. Åtgärdsförslagen i denna strategi har tidigare uppsatta nationella mål som
utgångspunkt.
Det finns en hotbild mot länets ekmiljöer. Hoten består både av brist på skötsel och av att ekmiljöer
riskerar att fragmenteras när bebyggelsen växer.
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Koppling till gällande styrdokument
I målområde 2 i kommunens Mål och budget 2020-2022 står det att kommunen i sitt mark- och
vattenägande tar hänsyn till biologisk mångfald och att Norrtälje kommun ska gynna biologisk mångfald
i hela kommunen.
Lagkrav
Särskilt skyddsvärda träd kan omfattas av flera olika lagar och regler, se rapporten Fria eller fälla
https://www.raa.se/kulturarv/landskap/fria-eller-falla/. Förslaget kommer inte i konflikt ned någon av
dessa lagar.
Samberedning
Remissen har skickats för synpunkter till mark- och exploateringsavdelningen, gatuparkavdelningen,
fastighetsavdelningen, kultur- och fritidskontoret och bygglovsenheten samt översiktsplanerare.
Mark- och exploateringsavdelningen har meddelat synpunkter och kultur- och fritidskontoret,
fastighetsavdelningen och översiktsplanerare har meddelat att de inte har några synpunkter.
Resterande har inte svarat Planavdelningen som handlägger ärendet.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag till naturvårdsstrategi för särskilt
skyddsvärda ekar och ekmiljöer i Stockholms län. I denna strategi beskrivs hur det konkreta arbetet
kan planeras för att så effektivt som möjligt bevara och utveckla naturvärdena i länets ekmiljöer. Den
ska fungera som en arbetsplan för Länsstyrelsen och andra aktörer, men också bidra till bättre
kunskap och hänsyn vid planering av bebyggelseutveckling med mera. Strategin riktar sig till alla
aktörer som har en påverkan på värdefulla ekar och ekmiljöer i länet, exempelvis kommuner,
markägare, markförvaltare, trädvårdare, ideella organisationer samt intresserad allmänhet.
Strategin omfattar bland annat rekommendationer för vad kommuner och privata aktörer kan göra för
att bevara och utveckla länets ekmiljöer. Strategin ska fungera som underlag för:
Skötselåtgärder
- i skyddade områden
- Inom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter
- Vid markägares, markförvaltares och andra berörda aktörers skötselåtgärder utanför skyddade
områden.
Kunskapsuppbyggnad
- genom att identifiera behov av kompletterande inventeringar
Hänsyn och skydd av miljöer
- Vid samhällsplanering, till exempel vid kommunal planering och infrastrukturplanering
- vid myndighetsutövning hos främst kommuner och Länsstyrelsen
- vid arbete med långsiktigt skydd såsom bildande av naturreservat
I strategin finns identifierade värdetrakter (områden med en hög ekförekomst utpekade) varav två
trakter (Norrtälje-Erken och Rimbo) finns utpekade i Norrtälje kommun. Se karta 1.
Trakten Norrtälje-Erken med 1090 stycken registrerade skyddsvärda ekar föreslås vara en prioriterad
värdetrakt. Värdetrakt är inte en skyddsform, utan trakterna är i första hand ett verktyg för att kunna
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arbeta systematisk med ekologiska samband över stora landskapsavsnitt. Vidare innehar inte hela
de områden som värdetrakterna täcker höga naturvärden gällande ek. Värdetrakterna ska fungera
som en indikation på att ytterligare utredningar och inventeringar kan behövas inför t.ex.
bebyggelseplanering. Avgränsningen för trakterna kan komma att revideras om kunskapsläget
förändras.
Länsstyrelsen beskriver att det finns ett stort behov av att planerande aktörer, till exempel berörda
kommuner eller exploatörer, tar fram fördjupade inventeringar inom både kärnområden för ek-värden
och i de spridningsstråk som berörs av bebyggelseutveckling.
Länsstyrelsen har listat åtgärdsförslag gällande trakten Norrtälje-Erken. Kommunen föreslås vara
aktör gällande inventeringar, friställning/restaurering av miljöer med särskilt skyddsvärda ekar med
akuta behov i skyddade och oskyddade områden, friställning/restaurering av efterträdare (unga ekar
som ska få bli gamla), beskärning och stabilisering samt anläggande av faunadepåer (ansamling
döda grenar och stammar från ekar som gynnar många arter).
Synpunkter från kommunstyrelsekontoret
Kommunstyrelsekontoret ser positivt på att en strategi för särskilt skyddsvärda ekar och ekmiljöer har
tagits fram. Vi har dock följande synpunkter:
- Om ekonomiska bidrag finns att söka för föreslagna skötselåtgärder bör dessa beskrivas. Detta för
att kommunen ska kunna planera de åtgärder som i nuläget inte ingår i kommunens
förvaltningsbudget.
- Det kartmaterial som har använts i strategin bör göras tillgängligt för applicering i kommunens interna
kartverktyg (GIS).
- Samtliga av de kartor som presenteras i strategin bör förtydligas i den löpande texten.
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Karta 1. Värdetrakter i Norrtälje kommun. Trakt 8 är värdetrakt Norrtälje-Erken och trakt 10 är värdetrakt
Rimbo.

Konsekvensanalys/riskanalys
För att kommunen ska kunna genomföra föreslagna åtgärder behövs en finansiering för detta. Bidrag
som finns att söka för skötselförslagen behöver identifieras.
Barnkonsekvensanalys
Är inte tillämplig.
Ekonomisk analys
För att kommunen ska kunna genomföra föreslagna åtgärder behövs en finansiering för detta. Bidrag
som finns att söka för skötselförslagen behöver identifieras.
Jämställdhetsanalys
Är inte tillämplig.
Äldre- och tillgänglighetsanalys
Är inte tillämplig.
Tidplaner
Synpunkterna ska vara Länsstyrelsen i Stockholms län tillhanda senast 30 april 2020.
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Kommunstyrelsekontoret

Planavdelningen

Bilagor
Bilaga 1 - Missiv från den 23 januari 2020
Bilaga 2 – Remiss från år 2020
Bilaga 3 - Yttrande från den 18 mars 2020

Beslut skickas till
Planavdelningen
Länsstyrelsen i Stockholms län (med e-post till stockholm@lansstyrelsen.se, ange diarienummer
5119-1397-2020
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