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§ 98 2017.741 KS

Förslag nya kommunala naturreservat
Ärendebeskrivning

Miljöskyddsnämnden beslutade den 27 januari 2017, § 3 att anta nämndens
flerårsstrategi 2017-2019 och i samband med detta gavs miljöskyddskontoret i
uppdrag att presentera förslag på områden för nytt kommunalt naturreservat.
Uppdraget genomfördes och miljöskyddskontoret föreslog följande områden (i
prioriteringsordning):
1. Ekåsaryd
2. Rödeneplatån
3. Högmossen
Miljöskyddsnämnden beslutade den 9 november 2017, § 48 att miljöskyddskontoret
uppfyllt sitt uppdrag att utreda förslag till nytt kommunalt naturreservat. Beslut om
upprättande av kommunala naturreservat fattas av kommunfullmäktige.
Miljöskyddsnämnden beslutade därför även att föreslå till kommunfullmäktige att
besluta att Alingsås kommun avser att inrätta ett kommunalt naturreservat i
Ekåsaryd-området och att miljöskyddsnämnden ges i uppdrag att återkomma med
förslag på gränsdragning och reservatsbestämmelser samt övrigt underlag.
Miljöskyddsnämnden anger att fortsatt utredning kräver så väl personella som
ekonomiska resurser för inventering av flora och fauna, markägarkontakter,
utformning av reservatsbestämmelser med mera. Miljöskyddsnämnden är i behov av
resurser utöver ordinarie budget för detta arbete.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 juni 2018 lämnat följande yttrande:
Bildandet av ett nytt kommunalt naturreservat är en åtgärd som ligger i linje med
Alingsås miljömål ”Bevara biologisk mångfald och traditionella natur- och
kulturvärden i enlighet med Alingsås naturvårdspolicy och naturvårdsprogram”.
Bildandet av ett nytt naturreservat innebär även att Alingsås kommun aktivt bidrar till
att uppnå flera av de nationella miljökvalitetsmålen. Kommunala naturreservat är ett
så väl resurs- som åtgärdseffektivt sätt att långsiktigt värna om skyddsvärda
naturområden.
Miljöskyddsnämndens prioriteringsordning är väl utredd och
kommunledningskontoret instämmer i att Ekåsaryd är det mest lämpliga alternativet
att utreda vidare i nuläget. Även Rödeneplatån och Högmossen är intressanta och
det vore önskvärt att miljöskyddsnämnden tar fram ett förslag till plan för fortsatt
utveckling av fler naturreservat i kommunen.
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Kommunledningskontoret gör bedömningen att ställningstagande kring finansiering
bör göras i samband med flerårsstrategiberedningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 juni 2018, § 105.
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut :
1. Alingsås kommun avser att inrätta ett kommunalt naturreservat för området
Ekåsaryd.
2. Miljöskyddsnämnden ges i uppdrag att återkomma med förslag på gränsdragning
och reservatsbestämmelser samt övrigt underlag.
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