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Omstridda träd får inte huggas ned
Träden i allén på Södra Esplanaden i Tierps köping får inte tas ned. Det säger
mark- och miljödomstolen i en dom och väljer att gå på Naturskyddsföreningens
linje i frågan.
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– Vi är glada att förvaltningsrätten Mark o miljödomstolen såg problemet. Nu upphävs
länsstyrelsens beslut som innebär att det kommer att krävas en särskild prövning inför
varje träd som ska tas ned, säger Inger Lindgren, ordförande i Naturskyddsföreningen i
Tierp.
I mars förra året beslutade länsstyrelsen i Uppsala län om ett undantag från det så kallade
biotopskyddet som skulle göra det möjligt att avverka samtliga 31 lindar och almen i Södra
Esplanaden i Tierps köping.
Det var Tierps kommun som ansökt om avverkning av träden. Från kommunens sida menade
man att träden var i så dåligt skick och att de inte kunde stå kvar när det skulle byggas en
ny gång- och cykelväg i allén. Till grund för beslutet låg bland annat en utredning av en
kommunanställd arborist som sa att det fanns en uppenbar risk att träden kunde rasa
samman och falla ner över människor eller fordon.
Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen av Naturskyddsföreningen i Tierp som
menade att en stor del av träden mådde bra och kunde behållas. Även från Skogsstyrelsen,
som inventerat trädbeståndet, fick beslutet kritik. Dessutom bedrevs på sociala medier en
omfattande kampanj för att träden skulle få stå kvar.
Efter kritiken och Naturskyddsföreningens överklagande valde kommunen att genomföra
ytterligare arboristundersökningar av träden under hösten 2018. De undersökningarna
visade att ett stort antal av träden mådde så bra att de kunde behållas.
– Hade inte vi och allmänheten engagerat oss hade risken varit stor att träden huggits ned
och vi haft ett hygge i allén, säger Inger Lindgren.
I samband med förhandlingen i mark- och miljödomstolen motsatte sig kommunen att
länsstyrelsens beslut skulle upphävas. Från kommunens sida menade man att länsstyrelsens
beslut gav möjlighet att genomföra åtgärder omgående och ta ner skadade träd.
Rätten menade att de förnyade arboristundersökningar som kommunen gjorde hösten 2018
inte var tillräckliga för att beslutet skulle upphävas.
– Vi är inte emot åtgärder. Däremot är vår uppfattning att kommunen måste ansöka varje
gång man vill såga ner eller göra någonting annat med något av träden i allén. Det som
känns extra skönt med den här domen är att domstolen valt att gå på vår linje och
upphäva länsstyrelsens beslut helt och hållet, säger Inger Lindgren.
FAKTA
Träden i allén
Det står 31 lindar och en alm i allén på Södra Esplanaden i Tierps köping.
I samband med att en ny gång- och cykelväg ska anläggas i allén har Tierps kommun velat
hugga ner träden och ersätta dem med nya av säkerhetsskäl.
Tierps kommun fick också klartecken av länsstyrelsen att ta ner träden. Det beslutat har
nu upphävts av mark- och miljödomstolen.
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