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Samhällsplaneringsnämnden

Förslag till beslut om naturreservatsplan
Förslag till beslut

Godkänner förslag till naturreservatsplan (bilaga 1)
Godkänner att förslaget skickas ut på samråd med Länsstyrelsen.
Beslutsnivå

SPN
Sammanfattning

Den 22 maj 2012 fick samhällsbyggnadskontoret i uppdrag av SPN att presentera ett
förslag till en samlad strategi för att bilda kommunala naturreservat och naturminnen.
Samhällsbyggnadskontoret har sedan dess gjort en översyn av
1. Förslag till naturreservat enligt översiktsplanen (ÖP),
2. Förslag till nya reservat som inkommit till kontoret efter att ÖP antogs
3. Värdefulla natur- och rekreationsområden runt kommunens centrumområden.
Utifrån dessa kriterier har kontoret listat de områden som bör ingå i en
naturreservatsplan (bilaga 1 och 2). Planen presenterar en prioriteringsordning mellan
de olika förslagen. Det långsiktiga målet är att säkerställa värden för natur och friluftsliv
intill kommunens centrumområden och områden som har dokumenterade höga
naturvärden. Planen är inget beslutsdokument. Beslut om att ta fram handlingar och
underlag sker inför varje nytt område.
Bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret fick under 2011 och 2012 förfrågningar och yrkande om att
ta fram förslag till att bilda två nya naturreservat och ett naturminne. Sedan några år
tillbaka arbetar kontoret med att bilda Tjustvik naturreservat. Utöver detta har den nya
översiktsplanen föreslagit åtta områden till nya naturreservat.
I stället för att lämna förslag till beslut om var och ett av ovanstående reservatsförslag
fick samhällsbyggnadskontoret den 22 maj 2012 i uppdrag av SPN att presentera ett
förslag till en samlad strategi för att bilda kommunala naturreservat och naturminnen.
Ärendebeskrivning

Inför förslag till naturreservatsplan har samhällsbyggnadskontoret gjort översiktliga
utredningar om fastighetsägarförhållanden, ekonomiska förutsättningar, fältbesök i vissa
områden och haft möte med Länsstyrelsen om deras syn på kommunens förslag.
Förslaget bygger på översiktsplanens förslag till naturreservat och på nya förslag som
kommit in till kontoret efter att översiktsplanen antagits samt värdefulla natur- och
rekreationsområden runt kommunens centrumområden.
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Tjänsteskrivelse
Ekonomiska konsekvenser

Strategin i sig medför inga kostnader. För att genomföra strategin medför detta följande
ekonomiska konsekvenser:
1. Upprätta reservatshandlingar och genomföra samråd: Samhällsbyggnadskontoret
bedömer att detta kan ske inom ramen av befintliga personresurser och inom befintlig
driftbudget.
2. Om ett reservat innebär restriktioner för markägaren så att pågående markanvändning
avsevärt försvåras, har markägaren rätt till intrångsersättning. Kommunen kan beviljas
upp till 50 procent i bidrag till ersättningsutredningar, förhandlingar och markåtkomst
eller intrångsersättning från Naturvårdsverket. Kommunen kan även få ersättning för
egen mark där skogsbruk eller annan pågående markanvändning upphör.
3. Förvaltning och skötsel: För detta krävs en ny personresurs (ca 50%) som förvaltar de
olika reservaten.
Konsekvenser för miljön

Genomförs planen så kommer andelen mark som får ett varaktigt skydd och förvaltning
att öka och planen kommer även att bidra till att uppnå de nationella miljömålen; God
bebyggd miljö, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, myllrande våtmarker och Hav
i balans samt levande kust och skärgård.
Konsekvenser för medborgarna

Medborgarna kommer att på lång sikt ha tillgång till grönområden med högsta naturoch upplevelsevärden. Tillgängligheten till grönområden ökar med iordningställda spår
och leder och rastplatser.
Bedömning

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det är bra med en strategi som har en
prioritering mellan olika förslag till naturreservat. Det ger kontoret möjlighet att bedöma
ett förslag med olika förutsättningar i ett helhetsperspektiv. Kontoret anser att
förvaltning av reservaten inte ryms inom befintliga ekologresurser. Förvaltning av
naturreservat kan med fördel kombineras med förvaltning av kommunens skogsinnehav,
viltvård och liknande arbetsuppgifter.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontoret.
Handlingar i ärendet
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Handling
Förslag till naturreservatsplan
Karta över samtliga föreslagna naturreservat

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Lars Öberg
Samhällsbyggnadschef
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