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Anmälan miljöbrott - miljöbalken 29 kap 2b§ 
Härnösands Naturskyddsförening anmäler härmed ett miljöbrott mot bestämmelserna i miljöbalken 

29 kap 2b §. Brottet gäller förstörda livsmiljöer och förmodligen även dödande av groddjur. 

Anmälare: Härnösands Naturskyddsförening 

Kontaktperson: Örjan Asplund ordförande, Skeppar Karls gränd 12A 871 34 Härnösamn, Mobil: 

076 784 35 31, e-post: nfharnosand@gmail.com 

Brott: Brott mot artskyddet enligt miljöbalken 29 kap 2b§ 

Plats för brottet: Östra delen av fastighererna Bondsjö 17:1 och Bondsjö 3:6 i Härnösands kommun 

(se även kartor nedan) 

Tid för brottet: Vår, sommar och höst 2022 

Misstänkta förövare: Markägare: Härnösands kommun, Planering av avverkningen: Skogssällskapet, 

Utförare av avverkningen: Härnö skog  

Bakgrund  
Härnösands kommun har upprättat en detaljplan för västra Saltvik som numera är antagen. Under 

planarbetet genomfördes en naturvärdesinventering som visade på förekomst av groddjur som är 

skyddade i artskyddsförordningen. Med anledning av det har Calluna AB utfört en fördjupad 

artinventering av groddjur. Fotot nedan visar förekomsten av groddjur (gula prickar). 

 

https://harnosand.naturskyddsforeningen.se/


Foto 1. Inventering av groddjur vid Västra Saltvik - Härnösands kommun 2021, Calluna AB 2021-07-

05. 

Detaljplanen anpassades så att området med groddförekomster skulle skyddas så att livsmiljön för 

groddjuren skulle kunna bevaras.  

Miljöbrott enligt miljöbalken 29 kap 2b§ 
I samband med markarbeten inför exploateringen av den del av planområdet som avsatts för 

bebyggelse (nordväst om groddlokalen) genomfördes en avverkning inte bara inom området för 

planerad bebyggelse utan även för områden längre västerut (se karta 1). 

 

 

Karta 1. Avverkningsområde 

Det virke som tagits ut har flyttats ack lagts upp vid Gamla Ådalsvägen mellan Hamnleden och 

avfart/påfart till E4. Maskinerna till och från avverkningsområdet .  använt den stig vid vilken grodor 

observerats (Se foto 2).  



  

Foto 2. Gammal skogsstig med groddförekomster som körts sönder med skogsmaskiner. 

En stor del av området som satta av för grodor har också körts sönder och använts för uppställning 

av skördare, skotare, traktorer och farmartankar (Se foto 3). 

 

Foto 3. Sönderkört område som avsatts för att skydda groddjurens livsmiljö 

 


