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Tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/532
Bevara Miljöträden i Järfälla – svar på motion från Nikoletta Jozsa (L)
Förslag till beslut

Bygg och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
1. Motionen bifalles.

Ärendet i korthet

Motionen ”Bevara miljöträden i Järfälla” är översänd till tekniska nämnden för
yttrande. I motionen föreslås att kommunen bör inrätta en hanterings- och
bevarandeplan för miljöträd inom Järfälla samt att Tekniska nämnden inom sitt
projekt ”Kartering av enskilda träd ur laserdata” också bör innefatta identifiering
av miljöträd.
Då förvaltningen redan arbetar med de frågor som motionären förordar föreslås att
motionen bifalles genom att förvaltningen fortsätter med den inriktningen på
arbetet som redan pågår och att motionen i övrigt inte ska föranleda några
ytterligare åtgärder.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-17
2. Motion från Nikoletta Jozsa (FP), 2015-09-17, Bevara miljöträden i Järfälla
3. Inventering av skyddsvärda träd i Järfälla_20141027
Bakgrund

En motion har inlämnats där det föreslås att kommunen bör inrätta en hanteringsoch bevarandeplan för miljöträd inom Järfälla, samt att identifiering av miljöträd
bör innefattas i kartering av enskilda träd ur laserdata.
Analys

I Järfälla kommun finns 13 stycken naturminnesskyddade träd. Dessa är skyddade
genom lag sedan 1949. Samtliga dessa träd står idag inom Görvälns naturreservat.
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Länsstyrelsen genomförde under 2008 i åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd i
kulturlandskapet, en inventering av värdefulla träd i Stockholms läns kommuner.
Målsättningen var att hitta ytterligare särskilt skyddsvärda träd.
Med särskilt skyddsvärda träd menas (levande eller döda):
•
•
•

jätteträd (grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under
brösthöjd),
mycket gamla träd (gran, tall, ek och bok äldre än 200 år - övriga trädslag
äldre än 140 år) samt
grova hålträd (träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad
hålighet i stammen).

Inventeringsresultatet finns sparat i Trädportalen. http://www.tradportalen.se/.
Datat för Järfälla kommun finns också sparat hos bygg- och miljöförvaltningen, i
GIS-lager jätteträdinventering, att användas i det kommunala arbetet. Merparten
av dessa särskilt skyddsvärda träd finns inom befintliga naturreservat, där
skötselplaner redan anger att dessa träd ska bevaras och vårdas.
Förvaltningen arbetar sedan flera år aktivt med naturvårdåtgärder för att gynna
särskilt skyddsvärda träd. Arbete med friställning, säkerhetsbeskärning och
röjning kring skyddsvärda träd sker kontinuerligt både i naturreservaten och i den
bostadsnära skogen. Flera av de särskilt skyddsvärda träden är också alléträd, som
har skydd genom det generella biotopskyddet i miljöbalkens 7 kap. Arbete att ta
fram trädvårdsplaner för alléerna i naturreservaten är beställt och beräknas
levereras under 2016.
När skogsvårdsplanen togs fram 2014 gjordes ett tillägg för att ur laserdatat
försöka att identifiera ytterligare skyddsvärda träd, som kunde ha missats i
tidigare inventeringar. Tekniskt visade det sig dock inte möjligt att ur laserdatat
skilja ut värdefulla träd i skogsbestånd. Uppdatering och resultat presenteras i
rapporten ”Inventering av skyddsvärda träd i Järfälla_20141027”.
Slutsatser

Föreslagna åtgärder för miljöträd har redan utförts i och med framtagandet av
skogsvårdsplanenes inventering av skyddsvärda träd i Järfälla samt genom de
skötselplaner som finns för naturreservaten och de allévårdsplaner som är
beställda. Förvaltningen arbetar redan i den riktning motionären förordar, varför
detta arbete bör fortsätta utföras.

Mikael Rångeby
Bygg- och miljödirektör

Katarina Ekestubbe
Kommunekolog
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Beslutet ska skickas till

Akten
Kommunstyrelsen

