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Lokalavdelning Södra Valkebo

Motionens innehåll
Motionen belyser frågan om myndigheter och kommuners anmälan inför kontroller och
inventeringar. Man önskar att LRF både regionalt och centralt agerar för att beskriva för
myndigheter om problem som kan uppstå med objudna gäster som bedriver tjänsteutövning
på privat mark och vikten av föregående kontakt med markägaren.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Regionstyrelsen har kontaktat lokalavdelningen för att reda ut vad som har inträffat.
Det första exemplet handlar enligt lokalavdelningen om att tjänstemän från kommunen
respektive länsstyrelsen vid två tillfällen vistats på en gårdsplan respektive i en trädgård utan
att först ha inhämtat markägarens tillstånd. När ägaren har kommit hem har hen träffat på
främmande människor i sin hemfridszon och har upplevt detta som mycket obehagligt.
Det andra exemplet handlar om att tjänstemän från kommunen kört ut på gärdesvägar och
varit på väg att gå ut i växande gröda, när de stoppades av markägaren och hänvisades till att
gå i dikeskanten. I samtliga fall handlade det om olika typer av naturvårdsinventeringar.
Regionstyrelsen har kontaktat kommunekologen i Linköpings kommun och länsstyrelsens
naturvårdsenhet med anledning av det inträffade.
Enligt kommunekologen har Linköpings kommun under 2021 - 2022 ett projekt där de
uppdaterar kommunens naturvårdsprogram och sin naturdatabas så att de har aktuella
uppgifter om naturen i kommunen. Uppdateringen innebär bland annat fältbesök till utvalda
områden men privata trädgårdar ingår inte i detta. Inventerarna instrueras att inte parkera på
gårdsplaner eller i närheten av hus. Självklart ska de inte gå i växande gröda. Enligt
kommunekologen har deras inventerare noggranna instruktioner för hur man ska uppträda och
informera markägare och boende som man möter. När man är ute i fält sitter också i bilen
informationsblad med kontaktuppgifter till inventerare och projektledning.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet kände inte till någon inventering av träd som hade gjorts i
aktuellt område under 2021. Generellt anger de dock att de håller sig utanför hemfridszonen
eller ringer på och berättar varför de vill titta. Vid större insatser brukar de informera i
Grödan.
Vår slutsats är att inventerarna i de aktuella fallen inte har följt den egna myndighetens
instruktioner. Vi har ändå påtalat för både kommunen och länsstyrelsen att vi ser oaviserade
besök i enskilda trädgårdar och gårdsplaner som en överträdelse av hemfridszonen. Sådana

besök bör enbart förekomma efter uttrycklig tillåtelse ifrån ägaren. Vi anser att det är rimligt
att sådana besök aviseras skriftligt i förväg och att man i samband med det ber om tillåtelse.
Vi har därför föreslagit att myndigheterna i sina instruktioner till inventerare tydliggör vad
som gäller och att hemfridszonen kräver särskild respekt. Vi har också framfört att man inte
bör köra på gärdesvägar utan markägarens tillstånd. Till kommunen har vi föreslagit att också
de vid större naturvårdsinventeringar informerar om det planerade arbetet i Grödan.

Regionstyrelsen föreslår stämman besluta:
att

motionen med detta ska anses vara besvarad.

