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Kontaktperson

Naturprövningsenheten
Lisbet Neil Stephens
010-2241600
skane@lansstyrelsen.se

Tjänsteanteckning vid möte
Tidpunkt:

2021-02-17 kl 14-15

Plats:

Digitalt

Närvarande: Larsola Bromell, Malmö stads Fastighets- och gatukontor (LB)
Nils Carlsson, Länsstyrelsens naturskyddsenhet (NC)
Lisbet Neil Stephens, Länsstyrelsens naturprövningsenhet (LNS)
Syfte:

Mötets syfte var att inleda en dialog kring det kommande arbetet med
gudaträd i på Fastighets- och gatukontorets allmänna platsmark i
Malmö stad, med bakgrund av rådande lagstiftning och inkommna
rapporter

Anteckningar:
NC berättade kortfattat om träden, om de problem som finns i Europa och som
även befaras uppstå i Sverige. NC går även kortfattat igenom utrotningsmetodik. Lst
skickar över informationsblad om utrotning, se bilaga.
LNS går igenom den nya lagstiftningen och förklarar bakgrund samt legalitet till Lst
möjligheter att besluta om förelägganden samt skyldigheten att ta bort samtliga träd
utanför sluten förvaring. Se presentation i bilaga.
Kort genomgång av Fastighets- och gatukontorets rapport samt den riskbedömning
som gjorts. Riskbedömningen är väl underbyggd men även behöver ta hänsyn till de
träd som står i närheten av vattenvägar och som därmed riskerar att spridas genom
dessa. Dock är det förbjudet att ha träd oaktat spridningsrisken.
LNS meddelar att Lst bidrar med information och rådgivning i frågan men att
bedömningen är att samtliga träd sannolikt behöver tas bort samt att utrymmet för
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att få tillstånd till dessa är mycket begränsade. Nästa steg i ärendet är att Lst skickar
ut en formell begäran om uppgifter, vilket sannolikt kommer att ske inom de
närmaste veckorna. Framöver kan det bli aktuellt med ett föreläggande.
Denna tjänsteanteckning med bilagor skicka för kännedom till Larsola Bromell
Lisbet Neil Stephens

Bilagor
Pdf-version av presentation
Informationsblad om bekämpning av gudaträd.

