
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)
Miljönämnden
Datum: 2022-04-28

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Marks kommun, kl. 07.30–14.45, ajournering 12.30-13.30

Beslutande S Håkan Andersson

S Ann-Christine Asp

C Ragnar Nilsson

L Ulf Eriksson

M Peter Branshøj

KD Martin Arnell

SD Thomas Gunnarsson

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

S Anders Lindqvist

S Agneta Rodén

C Eva Åberg Andersson

L Jan Karlsson

Tjänstemän

Malin Bexell, förvaltningschef

Kennet Jonsson, miljöchef

Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare

Sara Adams, verksamhetsutvecklare

Svante Brandin, kommunbiolog

Jenny Pleym, kommunbiolog

Anita Sjöstrand, kommunbiolog

Utses att justera Peter Branshøj (M)

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2 maj 2022 kl 12:30

Underskrifter Sekreterare §§ 24-26

Gunilla Sandqvist

Ordförande

Håkan Andersson (S)

Justerande

Peter Branshøj (M)
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Innehållsförteckning

§ 24 Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv
och val av justerare 2022

3

§ 25 Reservatsbildning 2023 4 - 5

§ 26 Fyllnadsval av naturvårdsombud 2019-2022 6 - 7
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§24/2022 Dnr: ALLM M.2022.88

Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv och val av justerare
2022

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner föredragningslistan.

Dagens sammanträde

Ordförande frågar om jäv.
Inget jäv föreligger.

Ordförande frågar om val av justerare och finner att nämnden väljer Peter
Branshøj (M) att justera dagens protokoll.

Beslutsgång

Ordförande frågar om föredragningslistan kan antas med ovan angivna
förändringar om ingen är däremot och finner att så sker.

________________



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (7)
Miljönämnden
Datum: 2022-04-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25/2022 Dnr: NAT.2022.718

Reservatsbildning 2023

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att uppstart av arbetet
med utredning och inrättande av Ramnås, Stora Backa som nytt kommunalt
naturreservat i Mark påbörjas.

Miljönämnden har även tittat på fler naturområden som är lämpliga.

Ärendet

Miljönämnden initierar härmed bildandet av ett nytt kommunalt naturreservat.
Syftet är att säkerställa ett naturområde med mycket högt naturvärde. Det nya
naturreservatet bidrar till att uppnå målen i kommunens hållbarhetsprogram,
utgör ett nytt besöksmål för friluftsliv och turism samt stärker den biologiska
mångfalden i kommunen.

Beredning

Miljönämnden svarar för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte
ankommer på annan. Nämnden ska utarbeta de förslag och initiera de frågor
som anses påkallade. Ett av kommunens naturvårds- och hållbarhetsmål är att
skydda mer natur.

Marks kommun har fyra kommunala naturreservat och ett kulturreservat.
Kommunens senaste reservat, Stampatorgs ljunghed, invigdes 2019.
Reservatsbildning innebär kontakt med markägare, förhandling om
markersättning, initiala iståndsättningsåtgärder samt framtagande av
reservatsföreskrifter, skötselplan och budget. Efter inrättande och beslut om
skötselbudget ska reservatet skötas enligt fastställd skötselplan.

För utrednings- och iståndsättningskostnader kan man söka Statligt bidrag till
lokala och kommunala naturvårdsprojekt (LONA). LONA-bidraget uppgår till
50 % av den totala kostnaden. För markinköp eller intrångsersättning kan man
söka Markåtkomstbidrag från Naturvårdsverket med upp till 50 % av kostnaden.
När reservatet är inrättat krävs en budget för den årliga löpande skötseln.

Skötselkostnaderna för ett naturreservat varierar beroende på arealen och hur
skötselintensivt det är. Skötsel av bord, bänkar, informationstavlor, p-plats, leder
osv. tillkommer. Skötselkostnaderna för kommunens befintliga reservat varierar
mellan 100 000-400 000 kr/år. Teknik- och servicenämnden har uppdraget att
sköta våra kommunala naturreservat. Miljönämnden har ansvar för tillsynen att
föreskrifter och skötselplan följs. Naturreservatet tas fram i samverkan med
Teknik- och serviceförvaltningen.

Fem områden med mycket skyddsvärda naturvärden av naturtyperna äng, grova
träd och vattendrag ska utredas initialt under 2022. LONA-bidrag kan sökas för
det utvalda objektet i december 2022. Reservatsbildningen kan påbörjas under
2023 och beräknas vara klart senast 2026.
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Övervägande

Vid senaste reservatsbildningen beslutade Kommunfullmäktige om antagande av
naturreservatet, men beslut om skötselbudget plockades ur beslutet. Detta
medförde problem och oro hos Teknik- och servicenämnden. Det påverkade även
samarbetet mellan nämnderna. För att undvika att samma situation uppstår igen
väljer Miljönämnden att informera Kommunstyrelsen om kommande arbete och
kostnader så tidigt som möjligt i processen. Avstämningar kommer även ske
med jämna mellanrum under projektets gång.

Det nya naturreservatet bidrar till att uppnå målen i kommunens
hållbarhetsprogram, utgör ett nytt besöksmål för friluftsliv och turism samt
stärker den biologiska mångfalden i kommunen.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-13.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslår Kommunstyrelsen att uppstart av arbetet med utredning
och inrättande av nytt kommunalt naturreservat i Mark påbörjas.

Dagens sammanträde

Kommunbiolog Svante Brandin redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Peter Branshøj (M) med stöd från Ann-Christine Asp (S) och Ulf Eriksson (L)
föreslår att prioritera Ramnås, Stora Backa som nytt kommunalt naturreservat i
Marks kommun.
Ordförande föreslår att miljönämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med
tillägg enligt Peter Branshøjs (M) förslag om att prioritera Ramnås, Stora Backa
samt att miljönämnden

Beslutsgång

Ordförande föreslår att miljönämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med
tillägg enligt Peter Branshøjs (M) förslag om att prioritera Ramnås, Stora Backa
samt att miljönämnden har även tittat på fler naturområden som är lämpliga.

Förslaget antas.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________

Bilaga
Rutin/checklista/policy för arbetsgång vid bildande av naturreservat.
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§26/2022 Dnr: NAT.2022.748

Fyllnadsval av naturvårdsombud 2019-2022

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att utse Annika Carlberg och Ronny Fallberg som
naturvårdsombud för resterande mandatperiod 2019-2022.

Ärendet

Sedan 1988 utser miljönämnden naturvårdsombud för varje mandatperiod.
Antalet är inte fastställt men de ska ge en geografisk representation av Marks
kommun. Naturvårdsombuden utgör bland annat en lokal remissinstans när det
gäller naturvårdsfrågor. Handläggning och samordning sköts av miljöenheten.

Beredning

Nuvarande ombud valdes 2019-01-31 av miljönämnden för perioden 2019-2022,
med ett fyllnadsval 2019. Ambitionen är att det ska finnas minst två ombud per
geografiskt område. Det saknas ett ombud för Fotskäl, Tostared, Björketorp och
ett för Fritsla, Skephult. Ronny Fallberg i Tyvik, Skephult, och Annika Carlberg i
Tostared är intresserade att vara ombud för dessa områden.
Förslag till naturvårdsombud:

Geografiskt område
Fotskäl, Tostared, Björketorp

Ombud
Annika Carlberg
Sandryd Åkerstigen 4
519 95 Tostared

Geografiskt område
Fritsla, Skephult

Ombud
Ronny Fallberg
Tyvik 1
511 74 Skephult

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-22.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden utser Annika Carlberg och Ronny Fallberg som naturvårdsombud
för mandatperioden 2019-2022.

Dagens sammanträde

Ordförande Håkan Andersson redogör för ärendet.
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Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag
och finner att så sker.

________________
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