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Kungörelse
om samråd inför vissa arbetsföretag vid
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Utkom från trycket
den 11 juli. 1978

utfärdad den 13 juni 1978.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 20 § naturvårdslagen (1964:822, ändrad
1974:1025) att samråd alltid ska ske med länsstyrelsen i fråga om nedanstående
arbetsföretag inom det område, som markerats på bifogad karta:
1. uppförande av byggnad som inte kräver byggnadslov,
2. utförande av anläggning, väg och ledning,
3. husbehovstäkt, schaktning, dikning, uppfyllning och andra arbetsföretag, som kan
förändra områdets naturmiljö,
4. gödsling och användning av kemiska bekämpningsmedel,
5. slutavverkning,
6. röjning och gallring:
a. I bestånd med inslag av andra lövträd än björk, asp, rönn och sälg
b. i rena aspbestånd.
c. i kantzoner mot öppet vatten, älväng och myrmark.
Föreskrifterna om samråd gäller inte inom etablerad tomtplats och inte heller inom
befintliga naturreservat där särskilda föreskrifter gäller.
Samråd om husbehovstäkter avser i första hand öppnande av nya täkter. Befintliga
täkter kommer att inventeras och överenskommelse träffas med resp. markägare om
täktens fortsatta disposition.
På och i direkt anslutning till jordbruksmark fordras inte samråd för röjning, gallring,
dikning, dikesrensning, gödsling och användning av kemiska bekämpningsmedel.
Anmälan för samråd ska ske minst två månader innan åtgärder ska vidtas, som binder
arbetsföretaget för ett visst utförande, t ex planering, projektering, stämpling eller
prövning enligt annan lagstiftning.
Normalt skogsbruk kan bedrivas på stora delar av den produktiva skogsmarken.
Skogsbruket ska därvid ta hänsyn till naturvårdens intressen enligt anvisningarna i
skogsvårdslagen. Anvisningarna innebär att skogliga åtgärder ska utföras med
varsamhet. För huggning och uttransport bör sådan tid och metodväljas att markytan i
görligaste mån skonas från skador och att växt- och djurliv påverkas så litet som
möjligt. Påtagliga körskador ska repareras. Avverkning och andra skogliga åtgärder bör
undvikas på marker med låg virkesproduktion, på myrholmar och i skogsbryn.

Område för samråd kommer inte att utmärkas i fält. Vid tveksamhet om visst
arbetsföretag omfattas av samrådsskyldighet bör kontakt tas med länsstyrelsens
naturvårdsenhet tel. 026-12 91 00.
Besvär ställes till jordbruksdepartementet.
Göte Berggren

Gillis Unger

