Sammanträdesprotokoll
2018-09-11

16(27)

Kommunstyrelsen

Ks § 139

KS 2018/0212
KS 2018/0220

265
265

Remiss om nytt och utökat naturreservat
Beslut
Ljungby kommun ser positivt på inrättande och utökning av naturreservat vid
Målaskogsberg och Hässlebacken och lämnar nedanstående yttrande.
Yttrande
Bildande och utökning av naturreservaten bidrar till de nationella
miljökvalitetsmålen Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt
odlingslandskap och Myllrande våtmarker samt Levande sjöar och vattendrag.
Sverige har flera internationella åtaganden som rör naturvård och skydd av
natur, exempelvis konventionen om biologisk mångfald som antogs i Rio de
Janeiro 1992. Bland de riktlinjer som ingår i konventionen finns bestämmelser
om inrättande av skyddade områden för att motverka förlusten av biologisk
mångfald. Skogsmark och jordbruksmark ska förvaltas hållbart så att den
biologiska mångfalden bevaras. Gällande skydd av områden ska enligt
Nagoyaprotokollet minst 17 % av alla land- och sötvattensområden och minst
10 % av kust- och havsområden skyddas till 2020. Idag bedöms cirka 13 % av
Sveriges landyta omfattas av någon form av skydd (Naturvårdsverket). I
Ljungby kommun är andelen 3,8 % av kommunens yta. Det är lämpligt att öka
andelen skyddad natur i kommunen.
En strövstig som knyter samman Målaskogsberg och Hässlebacken bör anläggas
för att främja båda områdena som utflyktsmål för friluftslivet. Banvallsleden kan
bidra till att tillgängliggöra områdena.
Det framgår inte tydligt av skötselplanen för Hässlebacken vilka områden som
ska kopplas samman genom en strövstig. Om det nya utökade reservatsområdet
ska sammankopplas med Målaskogsberg norr om Vislandavägen, förutsätter
Ljungby kommun att passagen över Vislandavägen ordnas på ett trafiksäkert sätt
för gångtrafikanter.
Kommunen förutsätter att banvallsledens utveckling, tillsyn och skötsel inte
försvåras/hindras med reservatsbestämmelserna.
Ett utökat område som är attraktivt för friluftsliv samt iordningställande för
allmänheten i form av parkeringsplats och rastplatser ökar behovet av toaletter
samt möjlighet till sophantering.
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Toaletter och sophantering skulle möjliggöra fler besökare samt att de stannar
längre i området. Detta skulle lämpligen placeras i samband med parkeringsoch rastplatser. Ljungby kommun anser att tillgång till toaletter och
sophantering är nödvändigt för att säkerhetsställa att naturreservaten med
omgivning inte drabbas av nedskräpning eller annan olägenhet.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har översänt förslag på beslut om utökning av befintligt
naturreservat Målaskogsberg med 64,9 hektar samt förslag på beslut om
upprättande av nytt naturreservat Hässlebacken.
Större delen av befintligt, utökat och nytt område ligger inom riksintresse för
natur. Befintligt naturreservat vid Målaskogsberg sammanfaller med Natura
2000 område. Målaskogsberg med omgivningar finns med i
naturvårdsprogrammet Kronobergs natur (Länsstyrelsen 1989) och har klass 1
vilket innebär särskilt stora naturvärden.
Områdena finns med i Länsstyrelsens ”Plan för skydd av värdefull natur i
Kronobergs län under perioden 2018-2020”. I yttrande från Kommunstyrelsen
den 13 mars 2018 ställer sig kommunen positiv till att länsstyrelsen arbetar
vidare med ett förslag på utökning av skyddat område vid Målaskog med hänsyn
till natur och friluftsliv.
Målaskogsberg
Utökningsområdet omfattas av båda syften från 1975 då reservatet först bildades
och från 2003 när det utökades:




Syftet med reservatet i Målaskogsberg som bildades 1975 är att skydda
och vårda ett naturskönt grönstensområde och ett stycke gammaldags
odlingsbygd med rik växtlighet, intressanta växtsamhällen och rikt
djurliv samt främja allmänhetens möjligheter till friluftsliv.
Syftet med delen som tillkom 2003 är att bevara värdefull löv-, barr- och
blandskog på fastmark och i sumpskog. Inom området ska på sikt
blandlövskog nyskapas. Den biologiska mångfalden i området ska
behållas och öka i takt med att skogen blir äldre, andelen lövskog blir
större och inslaget av grova träd och död ved ökar. Syftet är också att
främja allmänhetens möjligheter till friluftsliv.

Ljungby kommun äger två fastigheter som omfattas av utökningen av reservatet
Åbo 1:2 och Hollborna 1:7.
Prioriterade bevarandevärden är naturtyperna betesmark, slåtteräng, ädellövskog
och sumpskog samt för friluftslivet naturupplevelser i ett artrikt och vackert
landskap.
Hässlebacken
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I juli 2017 utbjöds del av fastigheten Hässlebacken 1:1 till försäljning som
Naturvårdsverket förvärvade den del av fastigheten som nu är föreslagen att
utgöra det planerade naturreservatet Hässlebacken. Naturreservatet kommer att
bli 24,2 hektar varav 0,1 hektar vatten. Området har prioriterande
bevarandevärden, naturtyperna silikatgräsmarker, taiga – blandskog,
skogsbevuxen myr samt friluftsliv. De högsta biologiska värdena i
naturreservatet beror på ett ovanligt välbevarat odlingslandskat med anslutande
blandskogar.
Skötselplaner
I föreslagna skötselplaner finns bevarandemål för varje skötselområde. De
innehåller nio skötselområden: betesmark, slåtteräng, ädellövskog, blandskog,
sumpskog, vattenmiljöer och strandängar, utvecklingsmark ädellövskog,
utvecklingsmark blandskog samt friluftsliv.
I skötselplanerna anges att områdena ska genom information, stig och rastplats
med mera vara tillgängliga för både barn och vuxna.
Det befintliga naturreservatet i Målaskogsberg är ett omtyckt utflyktsmål och är
ett av länets mest besökta reservat. Parkeringsplats, informationstavla, rastplats,
toalett och strövstig finns. Det anges en strövstig som knyter samman
Målaskogsberg och Hässlebacken lämpligen kan anläggas. Banvallsleden, en
cykelled på den gamla banvallen mellan Halmstad och Karlshamn via Ljungby,
löper genom området.
Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet den 5 september 2018, § 125,
och beslutade att föreslå kommunstyrelsen besluta att Ljungby kommun ser
positivt på inrättande och utökning av naturreservat vid Målaskogsberg och
Hässlebacken och lämnar ovanstående yttrande.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 125/2018
Missiv till remiss, 2018-06-15
Förslag till beslut om bildande av Hässlebackens naturreservat, 2018-06-15
Förslag till beslut om utökning av Målaskogsberg naturreservat, 2018-06-15
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Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med miljö- och
byggnadsnämndens förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut.
Skickas till
Länsstyrelsen i Kronoberg
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