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§ 12 2019.005 MN

Naturvårdsprogram 2020 (MR 2019-0011)
Ärendebeskrivning
I Alingsås miljömål 2011-2019 – antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2010
§ 189, gavs uppdraget att: ”Kommunens naturvårdsprogram uppdateras och kompletteras
med en naturvårdsplan (handlingsplan) som anger hur värdefulla kultur- och
naturvårdsområden ska utvecklas och skyddas”.
Arbetet med att uppdatera naturvårdsprogrammet (senast antaget år 2005) påbörjades
under 2016, och har delfinansierat av länsstyrelsen genom LONA-bidrag.
Beredning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse 12 februari lämnat följande yttrande
Det tidigare naturvårdsprogrammet (antaget 2005) är en beskrivning av naturen i kommunen
och en objektskatalog över specifika områden med naturvärden. I det nya
naturvårdsprogrammet motsvarar detta kapitlet om Naturen i Alingsås i Del 2 – Naturen i
Alingsås kommun och innehållet i Del 3 – Objektskatalog.
Det nya naturvårdsprogrammet har kompletterats med en del (Del 1 – Mål, åtgärder och
strategier 2020-2025) som tematiskt anger specifika mål som kommunen behöver arbeta
mot de kommande 5 åren för att uppnå en rik och levande natur och en stor biologisk
mångfald. De specifika målen är kompletterade med åtgärder för att nå dessa mål. Denna
del innehåller även strategier samt riktlinjer för hur kommunen ska börja arbeta med och
förhålla sig till olika hänsynsnivåer.
Det nya naturvårdsprogrammet har dessutom kompletterats med en fördjupande
kunskapsdel om biologisk mångfald, ekosystem tjänster, grön infrastruktur och framför allt
beskrivning om hoten mot den biologiska mångfalden. Här finns också olika artlistor för
fridlysta och hotade arter, mm.
Miljöskyddskontorets synpunkter
En rik natur och ett väl fungerande naturvårdsarbete är allas ansvar.
Det är därför viktigt att samtliga nämnder tar sitt ansvar och integrerar ett naturvårdstänk i all
sin verksamhet.
Naturvårdsprogrammet berör samtliga delar av kommunkoncernen och dess invånare, det är
därför rimligt att programmet skickas ut på remissrunda innan det går vidare för antagande i
Kommunfullmäktige.
Förslag till beslut på sammanträdet
Staffan Albinsson (C) yrkar på tillägget att ärendet även ska remitteras till
kommunfullmäktiges politiska partier.
Ordföranden frågar om tillägget kan godkännas och finner att så sker.
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Beslut
Miljöskyddsnämnden beslutar att Naturvårdsprogrammet, med dess tre delar och bilagor,
ska skickas ut på remiss till samtliga nämnder i Alingsås kommun, även intresseföreningar
och enskilda medborgare ska ges möjlighet att inkomma med synpunkter samt
kommunfullmäktiges politiska partier.

Eventuella synpunkter ska ha inkommit till Miljöskyddsnämnden senast 30 april 2019.
Expedieras till
Samtliga nämnder, Naturskyddsföreningen, Hembygdsföreningen, Friluftsfrämjandet,
medborgare, partier i KF, Länsstyrelsen
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