Anmälan om misstanke om brott
Artskyddsbrott 2021 utfört av Mellanskog
Skogsägareföreningen Mellanskog har under våren 2021, mitt under fåglarnas häckningstid,
avverkat fridlysta hackspettars boträd. Det gäller spillkråka, gröngöling eller gråspett, varav
spillkråkan är rödlistad i hotkategori NT enligt Art Databanken, Sveriges Lantbruks
Universitet.
Plats: Bergsveden, strax bortom Sahlins Strutsfarm/travbanan, Stora Tuna, Borlänge
kommun
Bevismaterial: Fotodokumentation, i form av bilder på det avverkade boträdet som ligger i
en trave längs vägen Bergsveden-Torsång.
Bakgrund: Det avverkade boträdet, i form av flera mycket grova aspstockar, påträffades
den 14 juni av Göran Rönning, när han cyklade förbi. Eftersom Rönning är ideell
naturvårdsbevakare, reagerade han över de grova ihåliga asparna. Grova aspar utgör ett
viktigt inslag i skogslandskapet då de är viktiga förutsättningar för att uppnå regeringens
fastslagna miljömål ”Levande skogar”.
Vid en närmare okulärbesiktning av asparna visade sig att ett av träden var ett boträd, med
två ingångshål. Vid ett av ingångshålen skymtades dun från en fågel. I bokammaren, som var
itusågad, syntes tydliga spår av bomaterial och dun (bild 086) färska för året.
Lagrum
Alla fåglar är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen
4§ 4 punkten artskyddsförordningen
Det är förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser,
oavsett om det sker avsiktligt eller oavsiktligt. Villkoren är strängare än för 4 § 1-3 punkten i
artskyddsförordningen. Gemensamt för åtgärder rörande djurens olika uppehållsplatser är
att dessa inte får påverkas av mänskliga aktiviteter på ett sådant sätt att platserna i fråga
förlorar sin kontinuerliga ekologiska funktion för berörda arter. Med detta avses att
ingreppet inte får vara så omfattande att området tappar de egenskaper som gör det
betydelsefullt för arten ifråga. Platsen behöver skyddas även när de inte används så att
funktionen finns kvar när arten återvänder för att lägga ägg eller föda ungar. Detta gäller
sådana områden som används regelbundet, men inte nödvändigtvis varje år.
Motivering
Tillämpliga bestämmelser

Av 29 kap,2b § miljöbalken framgår att artskyddsbrott döms den som med uppsåt eller av
oaktsamhet i strid med bestämmelser i artskyddsförordningen t.ex. dödar, skadar eller stör
djur, tar bort eller skadar ägg eller förstör djurs fortplantningsområde eller viloplats.
Vi kan konstatera att man i strid med 4§ första stycket 4 artskyddsförordningen har tagit
bort djurs fortplantningsområde och viloplats genom att avverka träd där det fanns ett bo
av spillkråka/gråspett/gröngöling.
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