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Angående Trädfällning på Åhmanssonska Tomten,
Majornas 3e rotel
Trädplan Göteborg samt Rädda Majornas Gamla Träd yrkar på att den stora almen bevaras samt
att inga träd fälls nu under fåglarnas häckningstid.
Familjebostäder har meddelat att deras byggprojekt på rubricerade tomt ska påbörjas den 8
maj med fällning av träd och andra markarbeten. De två höga träd man vill ha bort är en alm
av ansenlig storlek vid Kommendörsgatan och en poppel vid den plåtklädda brandmuren inne

på tomten. Vi vill härmed påpeka det högst olämpliga i att genomföra trädens avverkning
under den årstid då fåglarna häckar och har sina skyddade viloplatser i träden. Vi påminner
om att ett sådant förfarande är lagstridigt. Detta regleras i:

 Miljöbalken 8 kap. Särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter 1

§ (Föreskrifter om förbud att inom landet eller del av landet döda, skada, fånga eller störa
vilt levande djur eller att ta bort eller skada sådana djurs ägg, rom eller bon eller att skada
eller förstöra sådana djurs fortplantningsområden och viloplatser)

 Fågeldirektivet, som är EU:s äldsta lagstiftning om skydd av vilda djur. Det omfattar
samtliga naturligt förekommande fågelarter inom EU-länderna och skyddar särskilt
flyttfåglar och deras häckningsplatser.

 Enligt 4 § artskyddsförordningen är det i fråga om vilda fåglar bland annat förbjudet att
avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och
flyttnings-perioder samt att skada eller förstöra deras fortplantningsområden eller
viloplatser.


Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om
bevarande av vilda fåglar

Almen skyddas i Länsstyrelsens åtgärdsprogram för skyddsvärda träd, där ingår bl.a.:

 Jätteträd med grövre stam än en meter i diameter på smalaste ställer under brösthöjd
 Mycket gamla träd
 Rödlistade arter , bl.a. alm
Det har tidigare framförts protester mot fällningen av almen, vilken påstås vara motiverad av
tekniska skäl och att trädet skulle störa utsikten från det nya huset. Vi ifrågasätter starkt
dessa motiv och yrkar på en omarbetning av projektet för almens bevarande.
Den aktuella almen vid gränsen mellan Kommendörsgatan och Familjebostäders fastighet Allmänna
Vägen 18-20/Kommendörsgatan 14 står intill en betydligt mindre hästkastanj. Enligt sakkunskapen
har den friska almen ett mycket större värde än grannträdet, som bokstavligen lever i skuggan av sin
granne. Almen är grovstammig och med sin Y-formiga stamförgrening som övergår i en mäktig,
vacker krona ett mycket välvuxet och praktfullt träd, det enda i sitt slag vid denna gata. Liknande träd
saknas i gatustråken västerut. Som dominerande inslag i den annars trädfattiga Kommendörsgatans
stadsbild är denna ståtliga alm av stor betydelse för de kringboende– både från klimatologisk
synpunkt genom sin väl utvecklade krona med rikt lövverk och förutom det stora naturvärdet även
med hänsyn till den stora skönhetsupplevelse som detta imponerande dubbelstammiga träd ger i sin
mäktiga resning högt över landshövdingehusens tak.
Almen är dessutom tillhåll för flera olika skyddsvärda rödlistade fåglar, bl.a. turkduva, ringduva och
koltrast. Trädet uppvisar tecken på att vara en omtyckt bo- och viloplats. Ringduvornas och
trastarnas rörelser mellan träden tyder på att de häckar här eller i den närmaste omgivningen och
har den höga almen som en av sina bästa viloplatser. Även rödlistade småfåglar håller till både i
almen och i de två andra träden på tomten.

Den höga poppeln på tomtens södra sida har ett högt beläget bo med häckande ringduvor. Som alla
vet är häckningens lyckliga utgång beroende av att ingen störande verksamhet pågår i närheten.Det
är också som nämns ovan i de olika direktiven förbjudet att störa häckande fåglar genom trädfällning
eller andra markarbeten som alstrar höga ljudnivåer och vibrationer, exempelvis schaktning med
maskiner.
Almen är rödlistad som art. Syftet är att gamla friska exemplar ska skyddas. I andra län bemödar
man sig om att följa lagstiftningen och gör sitt bästa att hindra fällning av träd som inte drabbats av
almsjuka. Här och var i landets övriga Länsstyrelser förundrar man sig över att Västra Götaland
befriar kommuner som t ex Göteborg från skyldigheten att enligt lag söka dispens för fällning av
rödlistade träd i stadsmiljö. Gäller inte lagen lika för alla?
Med anledning av ovanstående omständigheter kräver vi att de planerade markarbetena för
byggnation på tomten Allmänna Vägen 18-20 stoppas under fåglarnas häckningsperiod, som enligt
Fågeldirektivets lista pågår mellan mars och slutet av september. Vidare är det med hänsyn till dels
almens höga miljövärde som ståtlig representant för en rödlistad art och dels trädets betydelse för
stadsbilden och de närboende (nuvarande och blivande) högst angeläget att en anpassning av
projektet genomförs för att göra ett bevarande av almen möjligt. Det går att bygga bostäder och
samtidigt bevara almen!
Vi upplever det ytterst märkligt att man inte från början har analyserat de natur- och kulturvärden
som finns på plats innan projektet utformas. Bara för att man vill bygga bostäder så måste man inte
radera ut andra viktiga värden på denna gata - ta tillvara på dem istället! Det kommer även att höja
värdet på nya och gamla fastigheter i kvarteret.
Vi förutsätter att alla lagar och direktiv följs, och kräver att företrädare för kommunen, Länsstyrelsen
och Familjebostäder reder ut detta i samråd med berörda parter i området, både fastighetsägare,
boende och intressegrupper. Lokaldemokratin har förbisetts - men det finns fortfarande chans att
rätta till detta.

Barbara Lindell för Trädplan Göteborg
Anne Sahlstedt och Anita Hansson för Rädda Majornas Gamla Träd

