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Kommunstyrelsen

Bilda Unesco-biosfärområde i Säveåns dalgång
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2016, § 255 om att anta flerårsstrategi
2017-2019 och i samband med detta fick miljöskyddsnämnden i uppdrag att initiera ett
gemensamt kommunövergripande arbete för att undersöka möjligheten att ansöka om att
Säveåns dalgång ska bli ett Unesco-biosfärområde.
Ett biosfärområde är ett modellområde där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Biosärområden tar tillvara på landskapets värden som
är potentiella tillgångar för lokalbefolkningen och samhället. Ett biosfärområde ska uppfylla
kriterier så som hög biologisk mångfald som speglar olika ekosystem, lokalt engagemang
och samverkan, att det finns kunskap och erfarenhet samt att området är av tillräcklig storlek.
I Sverige är biosfärområden ett komplement till kultur- och naturreservat, nationalparker och
andra utpekanden av områden med höga natur- och kulturvärden. Beslut om biosfärområde
ger i sig inte ett skydd i juridisk mening. Det ger inte heller några inskränkningar av eller
utökade krav på befintliga skyddade områden.
Miljöskyddsnämnden har undersökt möjligheten och kommit fram till att Säveåns
naturreservat med dess höga biologiska mångfald bör utgöra kärnan vid bildandet av ett
Unesco-biosfärområde. Den delen av Säveåns dalgång som utgörs av naturreservat ligger
inom Lerums kommun. Det är därmed nödvändigt att tillfråga Lerums kommun om de är
intresserade av att samverka för bildandet av ett Unesco-biosärområde i Säveåns dalgång.
Den 21 september 2017, § 40 beslutade miljöskyddsnämnden att lyfta ärendet till
kommunstyrelsen med önskan om att den ställer en officiell förfrågan till Lerums kommun om
en ansökan om att bilda ett Unesco-biosfärområde är av intresse.
Förvaltningens yttrande
Bildandet av ett biosfärområde är krävande så väl tidsmässigt som ekonomiskt. Unescobiosfärområden initieras vanligtvis på grund av att det finns utmaningar i området och
bildandet av biosfärområde blir då ett sätt att lösa problematiken. Eftersom det inte finns
någon uttrycklig problembild för Säveåns dalgång saknas ett tydligt syfte och långsiktig
ambition med bland annat den forskning och testbädd för samhällsutveckling som ska
bedrivas i biosfärområdet. Det ska finnas samverkan och ett starkt lokalt engagemang för
utveckling av naturområdet, vilket idag saknas för Säveåns naturreservat.
För att ansöka om, och sedan driva, ett Unesco-biosfärområde krävs inrättande av ett
biosfärkontor med minst en koordinator. Under kandidatfasen kan koordinatorn finansieras
med statliga medel från Naturvårdsverket och om ansökan godkänns övertas finaniseringen
av biosfärkontoret, liksom övriga administrativa kostnader, av involverade kommuner och
andra intressenter.

För Alingsås geografiska område är det ur ett ekologiskt perspektiv mer effektivt att arbeta
med andra miljöstärkande satsningar, så som bildande av kommunala naturreservat eller
andra lokala åtgärder. Det är också är att föredra ur ekonomisk synpunkt.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Miljöskyddsnämndens uppdrag att utreda bildandet av ett Unesco-biosfärområde i Säveåns
dalgång är uppfyllt.
Alingsås kommun beslutar att inte bilda ett Unesco-biosfärområde.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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