
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-08-10 

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 91

Motion om att inrätta ett naturreservat längs Göta Älv 
och Lillån till Restad Gård
KS 2018/271

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiklund (MP), Anna-Karin Sandberg (MP), Per Sjödahl (MP) och Marika 
Isetorp (MP) har 2018-08-27 inkommit med en motion om att inrätta ett naturreservat 
längs Göta Älv och Lillån till Restad Gård. Kommunfullmäktige har remitterat 
motionen till byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, miljö- 
och hälsoskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Yttranden har inkommit från 
samtliga nämnder.
Det ligger i linje med tidigare ställningstaganden i översiktsplanen att skydda delar av 
naturområdena mellan älven och befintlig bebyggelse från exploatering. 
Gränssättningen för ett eventuellt naturreservat måste dock ses över och det finns flera 
frågor att beakta i detta sammanhang. 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är viktigt att utreda prioritetsordning för 
skyddsvärda naturområden i kommunen då det kan finnas andra områden med högre 
behov av skydd, både för att säkra mot exploatering och för att rikta sådan skötsel som 
krävs för att bevara värdena. Reservatsbildning medför kostnader och med tanke på 
ekonomi och skyddsbehov bör det utredas närmare vilka områden som är extra 
skyddsvärda och i vilken ordning dessa bör prioriteras. Vid prioriteringen bör även 
perspektiven folkhälsa och friluftsliv tas med. Det är lämpligt att behovet av utredning 
av naturreservatsbildning synliggörs i handlingsplanen till kommunens kommande 
naturvårdsplan.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-19

 Beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-02-11, § 8

 Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-01, § 4

 Beslut från byggnadsnämnden 2019-01-22, § 2

 Beslut från kultur- och fritidsnämnden 2018-12-17, § 68

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-09-05, § 104

 Motion från Anders Wiklund (MP), Anna-Karin Sandberg (MP), Per Sjödahl 
(MP), Marika Isetorp (MP) 2018-08-27
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-09-05 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 104

Motion - inrätta ett naturreservat längs Göta Älv och 
Lillån till Restad Gård
KS 2018/271

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till byggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiklund (MP), Anna-Karin Sandberg (MP, Per Sjödahl (MP) och Marika 
Isetorp (MP) har 2018-08-27 inkommit med en motion om att inrätta ett naturreservat 
längs Göta Älv och Lillån till Restad Gård.
Marika Isetorp presenterade motionen.

Beslutsunderlag
Motion inkommen 2018-08-27

Sändlista
Kommunstyrelsen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Byggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

215



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)

2020-06-16 Dnr: KS 2018/271

Handläggare
Boel Carlsson
boel.carlsson@vanersborg.se
0702-39 01 01

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att inrätta ett naturreservat längs 
Göta Älv och Lillån till Restad Gård 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiklund (MP), Anna-Karin Sandberg (MP), Per Sjödahl (MP) och Marika 
Isetorp (MP) har 2018-08-27 inkommit med en motion om att inrätta ett naturreservat 
längs Göta Älv och Lillån till Restad Gård. Kommunfullmäktige har remitterat 
motionen till byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, miljö- 
och hälsoskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Yttranden har inkommit från 
samtliga nämnder.
Det ligger i linje med tidigare ställningstaganden i översiktsplanen att skydda delar av 
naturområdena mellan älven och befintlig bebyggelse från exploatering. 
Gränssättningen för ett eventuellt naturreservat måste dock ses över och det finns flera 
frågor att beakta i detta sammanhang. 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är viktigt att utreda prioritetsordning för 
skyddsvärda naturområden i kommunen då det kan finnas andra områden med högre 
behov av skydd, både för att säkra mot exploatering och för att rikta sådan skötsel som 
krävs för att bevara värdena. Reservatsbildning medför kostnader och med tanke på 
ekonomi och skyddsbehov bör det utredas närmare vilka områden som är extra 
skyddsvärda och i vilken ordning dessa bör prioriteras. Vid prioriteringen bör även 
perspektiven folkhälsa och friluftsliv tas med. Det är lämpligt att behovet av utredning 
av naturreservatsbildning synliggörs i handlingsplanen till kommunens kommande 
naturvårdsplan.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Anders Wiklund (MP), Anna-Karin Sandberg (MP), Per Sjödahl (MP) och Marika 
Isetorp (MP) har 2018-08-27 inkommit med en motion om att inrätta ett naturreservat 
längs Göta Älv och Lillån till Restad Gård. Kommunfullmäktige har remitterat 
motionen till byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, miljö- 
och hälsoskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Yttranden har inkommit från 
samtliga nämnder.
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Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-05-19 2(3)

Dnr: KS 2018/271

Byggnadsnämnden föreslår i beslut 2019-01-22, § 2 att kommunfullmäktige avslår 
motionen, och istället beslutar att uppdra åt miljö- och byggnadsförvaltningen att ta 
fram en lista över naturområden i kommunen med behov av stärkt skydd. Nämnden 
anger att det ligger i linje med tidigare ställningstaganden i översiktsplanen att skydda 
delar av naturområdena mellan älven och befintlig bebyggelse från exploatering. 
Gränssättningen för ett eventuellt naturreservat måste dock ses över och det finns flera 
frågor att beakta i samband med det. Det kan också finnas andra områden med högre 
behov av skydd och pågående arbete med naturvårdsplan bör inväntas.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2018-12-17, § 68 att kommunfullmäktige 
avslår motionen. Nämnden anger att när det gäller motiven för att bilda ett 
naturreservat, är kultur- och fritidsförvaltningens intresseområde att tillgodose behov av 
områden för friluftslivet. Förvaltningen vill samtidigt framföra att det är oklart vilken 
nämnd som har ansvaret för kommunens friluftsliv. Detta kommer förhoppningsvis att 
klargöras i det pågående arbetet med en kommunal friluftsplan och en kommunal 
fritidsplan. Med befintligt underlag anser förvaltningen det svårt att avgöra om det är ett 
område som är motiverat att skydda permanent. Därför föreslås att det görs en utredning 
om naturvärden inom området och att kommunfullmäktige bifaller motionen om 
utredningen visar att det finns naturvärden i området som är viktiga att skydda.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår i beslut 2019-02-11, § 8 att 
kommunfullmäktige avslår motionen och i stället beslutar att uppdra åt Miljö- och 
byggnadsförvaltningen att ta fram en prioritetsordning över naturområden i kommunen 
med behov av stärkt skydd. Nämnden anger att området som föreslagits som 
naturreservat har flera miljöer med så höga värden att det motiverar en 
reservatsbildning. Det är främst naturvärden som ligger till grund för denna bedömning 
och de värdefullaste miljöerna finns utmed Lillån som också har höga friluftsvärden, 
men även Önafors där kulturhistoriska värden spelar in.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i beslut 2019-02-01, § 4 att kommunfullmäktige 
avslår motionen. Nämnden anger att en viktig del i samhällets hållbara utveckling är att 
skydda naturmiljö med bevarandevärde. Samhällsbyggnadsförvaltningen måste i 
avvägningen beakta fler delar än bevarandevärd natur i denna fråga och finner att med 
de underlag som finns är det inte motiverat nog att fatta beslut om att inrätta ett 
naturreservat. Nämndens ordförande Anders Wiklund (MP) lämnar en 
protokollsanteckning till beslutet.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är viktigt att utreda prioritetsordning för 
skyddsvärda naturområden i kommunen då det kan finnas andra områden med högre 
behov av skydd, både för att säkra mot exploatering och för att rikta sådan skötsel som 
krävs för att bevara värdena. Reservatsbildning medför kostnader och med tanke på 
ekonomi och skyddsbehov bör det utredas närmare vilka områden som är extra 
skyddsvärda och i vilken ordning dessa bör prioriteras. Vid prioriteringen bör även 
perspektiven folkhälsa och friluftsliv tas med. Det är lämpligt att behovet av utredning 
av naturreservatsbildning synliggörs i handlingsplanen till kommunens kommande 
naturvårdsplan.
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Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-05-19 3(3)

Dnr: KS 2018/271

Beredning
Ärendet har beretts av miljöstrateg i samråd med kommunekolog.

Underlag
Motion 2018-08-27
Beslut Kommunfullmäktige 2018-09-05, § 104
Beslut Byggnadsnämnden 2019-01-22, § 2
Beslut Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-17, § 68
Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-02-11, § 8
Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-01, § 4

Katrin Siverby
Chef kommunkontoret

Sändlista
Anders Wiklund (MP)
Anna-Karin Sandberg (MP)
Per Sjödahl (MP)
Marika Isetorp (MP)
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

1(5) 

 
 

2019-02-05 Dnr: MHN 2018.1243-2

Handläggare 
Elin Isaksson 
elin.isaksson@vanersborg.se 
0521-72 12 18 
 

Mottagare 
Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
 

  
 

 
 

Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

Svar på motion om att inrätta ett naturreservat längs 
Göta älv och Lillån till Restad Gård 

Förslag till beslut 
1) Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att delvis bifalla 

motionen genom att gå vidare med naturreservatsbildning längs Lillåns dalgång 
och Önafors. 
 

2) Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 
berörda nämnder att utreda vilka ytterligare delar av det område som föreslås i 
motionen som skulle kunna ingå i ett naturreservat. 

 
3) Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 

berörda nämnder att utreda vilka områden i kommunen som bör skyddas och i 
vilken ordning områdena ska prioriteras.   

  

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna i Vänersborg har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att inrätta 
ett naturreservat för det oexploaterade området väster om Göta älv mellan Vänern och 
Restad Gård.  
 
Kommunfullmäktige har skickat motionen på remiss till kommunstyrelsen, Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och andra berörda nämnder.  
 
Området som föreslagits som naturreservat har flera miljöer med så höga värden att det 
motiverar en reservatsbildning. Det är främst naturvärden som ligger till grund för denna 
bedömning och de värdefullaste miljöerna finns utmed Lillån som också har höga 
friluftsvärden, men även Önafors där kulturhistoriska värden spelar in.  
 
I övriga området finns skogar och öppna kulturlandskap där delar har utpekade naturvärden. 
Friluftsvärdena är däremot inte lika väl kända i hela området och bör kartläggas innan 
kommunfullmäktige tar beslut om eventuell reservatsbildning och eventuell gränsdragning.  
 
Samtidigt finns flera områden i kommunen som har höga värden och kan behöva ett skydd 
– både för att säkra mot exploatering och för att rikta sådan skötsel som krävs för att bevara 
värdena. Reservatsbildning medför kostnader och med tanke på ekonomi och skyddsbehov 
bör det utredas närmre vilka områden som är extra skyddsvärda och i vilken ordning dessa 
bör prioriteras.  
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(5)

2019-02-05 Dnr: MHN 2018.1243-2

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Vänersborgs kommun har med sitt läge vid Vänern, sina berg och mindre sjöar många 
områden med stora natur- och friluftsvärden. Flera av dessa områden är knutna till just 
vatten och det gäller bland annat miljöerna vid Lillån och Önafors.  

Ett naturreservat kan bildas utifrån naturvärden och friluftsvärden, men också 
kulturhistoriska värden kan vägas in även om de inte enskilt kan utgöra grund för ett 
naturreservat. Kommunen har två kommunalt bildade naturreservat sedan tidigare; 
Dalbobergen och Nygårdsängen.  

Vad reservatsbildning innebär  
Att bilda naturreservat innebär att området skyddas under överskådlig framtid, men också 
att det ska tas fram en skötselplan för området och avsättas medel för att genomföra 
skötseln. Det bidrar till att bevara men också stärka områdets värden.  

I beslutet om naturreservat tydliggörs vilket som är syftet med reservatet. Det ska också 
finnas föreskrifter (bestämmelser) om vad som inte är tillåtet att göra i reservatet, dels 
föreskrifter för markägare, dels för allmänheten. Hur föreskrifterna utformas beror på 
naturreservatets syfte.  

Värden  
Ofta har inte all natur i ett naturreservat riktigt lika höga värden. Riktigt värdefulla miljöer, 
så kallade värdekärnor, binds ofta samman av natur med något lägre värden. Dessa 
mellanliggande områden kan samtidigt vara väldigt värdefulla för friluftslivet. Genom 
skydd och rätt skötsel ökar värdena med tiden i hela reservatet. När det finns möjlighet är 
det också viktigt att behålla en buffertzon kring värdekärnorna, annars kan störningar 
utifrån påverka deras värden. Det kan exempelvis vara vissa fåglar som störs om någon 
verksamhet etableras för nära. 

Inom det föreslagna området för naturreservat finns flera delområden med kända värden. 
Vattendraget Lillån restaurerades för några år sedan och är en viktig miljö för öring. I 
strandbrinkarna bygger den sällsynta fågeln kungsfiskare bon och i den lummiga miljön 
utmed vattendragets stränder trivs både gröngöling och mindre hackspett, men också många 
andra arter. Det finns ett stigsystem och vindskydd i området som uppskattas av många 
Vänersborgare, bland annat skolklasser. 

Önafors med sin bruksmiljö har bland annat många särskilt skyddsvärda gamla träd som 
bidrar till en värdefull naturmiljö i en vacker, kulturhistorisk miljö. I området i övrigt finns 
såväl skogar som öppna kulturlandskap.  

Delar av det föreslagna området för naturreservat har så höga natur- och friluftsvärden att 
det skulle kunna motivera naturreservatsbildning och det gäller främst miljöerna kring 
Lillån och Önafors. Däremot är det utifrån befintlig kunskap svårt att värdera hur stora delar 
av det område som föreslås i motionen som har tillräckligt hög klass för att bli reservat. 

Naturvärdena är ganska väl sammanställda sedan tidigare och frågan om reservat kan 
avgöras utan ytterligare inventeringar. Om det beslutas att ett reservat ska bildas bör 
området ändå inventeras mer ingående för att säkerställa rätt skötsel och avgöra reservatets 
avgränsning. 
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 2019-02-05 Dnr: MHN 2018.1243-2

 
Kulturhistoriska värden kan också vägas in vid bildandet av ett naturreservat, även om det 
inte kan baseras på enbart kulturmiljö. Dessa värden är också relativt väl kända. I Grönplan 
Vänersborg 2008, som är ett planeringsunderlag, har områden med kända naturvärden 
och/eller sociala värden markerats i kartor (figur 1). Friluftsvärdena skulle dock behöva 
kartläggas bättre inför en eventuell reservatsbildning för att på ett bättre sätt kunna avgränsa 
vilket område som ska skyddas.  
 

 
 
Figur 1. Karta från Grönplan Vänersborg 2008. De avgränsade områdena är ytor med 
naturvärden och/eller sociala värden. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 4(5)

 2019-02-05 Dnr: MHN 2018.1243-2

 
Ekonomi  
Vid bildandet av ett naturreservat är det viktigt att riktade pengar avsätts årligen i budget för 
reservatets skötsel. 
  
Kommunen äger cirka hälften av marken inom det föreslagna området. Vid en eventuell 
reservatsbildning kan kommunen bli skyldig att betala intrångsersättning eller att lösa in 
övrig mark. 
 
Privata tomter bör inte ingå i ett eventuellt naturreservat eftersom det oftast inte tillför något 
värde till reservatet samtidigt som reservatets föreskrifter (bestämmelser) försvårar för 
tomtägaren. Det blir också en onödig utgift för kommunen i form av intrångsersättning.  
 
Andra områden  
Som nämndes inledningsvis finns det flera områden i kommunen som har både höga 
naturvärden och friluftsvärden. Flera av dem är skyddade som naturreservat som bildats av 
kommunen eller staten. Inför beslut om att bilda naturreservat är det viktigt att göra en 
värdering av vilka områden som är i behov av skydd, men också en prioritering mellan 
dessa.  
 
Bedömning  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det finns delar av det föreslagna området som 
har så höga värden att det motiverar bildande av naturreservat. En fördel är också att 
området ligger tätortsnära eftersom fler får möjlighet att uppleva reservatet samtidigt som 
det skulle bevara ett område med viktig närnatur. Men det går inte att utifrån nuvarande 
kunskap göra en rättvis avgränsning av hur omfattande ett sådant reservat i så fall bör bli.  
 
Nämnden bedömer också att det finns flera andra tätortsnära områden som också har så 
höga värden att det skulle kunna motivera bildande av naturreservat. Som exempel kan 
nämnas Halleskogen, Vassändaviken samt delar av Holmängen. Att skydda värdefulla 
natur- och friluftsområden är viktigt ur flera aspekter. Bland annat bevarar det dessa värden 
för kommande generationer, grönområden har hälsofrämjande effekter och dessutom bidrar 
skyddet och skötseln till bevarad biologisk mångfald. Det visar också att kommunen på ett 
tydligt sätt arbetar för att uppfylla Sveriges miljömål, bland annat målet Ett rikt växt- och 
djurliv. Skydd av tätortsnära natur samspelar också väl med de friluftsmål som antagits av 
regeringen, bland annat målen Tillgänglig natur för alla och Attraktiv tätortsnära natur.  
 
Arbetet med att bilda naturreservat är också viktigt för att uppfylla kommunens antagna 
Miljöprogram 2030 som bland annat har fokus på Levande skogar, Naturen runt knuten och 
Strandmiljöer för fåglar, kreatur och turister. 
 
Nämnden föreslår därför att Kommunfullmäktige går vidare med att utreda vilka områden 
som bör skyddas som naturreservat och att det görs en prioritering mellan dessa. Ett av 
områdena bör vara Lillåns dalgång och Önafors samt eventuellt ytterligare delar av det 
område som nu föreslås i motionen. Vilka delar bör utredas ytterligare för att kunna göra en 
lämplig avgränsning. Kommunen har fått statliga pengar för att ta fram en naturvårdsplan 
där all känd kunskap om naturvärden i kommunen sammanställs och värdeklassas. En sådan 
plan kan belysa vilka områden som är extra skyddsvärda och hur dessa bör prioriteras 
sinsemellan inför eventuell reservatsbildning. 
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Underlag 
Motion, Kommunfullmäktige, 2018-09-14 
Grönplan Vänersborg 2008 
. 
 

David Tengberg Mikael Reinhardt 

Tf Miljö- och hälsoskyddschef Förvaltningschef, Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 

Bilagor 
Miljöpartiets motion, 2018-08-22 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 2019-02-01  

 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 4 

Svar på Motion om att - inrätta ett naturreservat längs 
Göta Älv och  Lillån till Restad Gård 
SBN 2018/253 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om att 

inrätta ett naturreservat längs Göta älv och Lillån. 

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning från ordförande, Anders Wiklund (MP) 

Vi har en vision om att Vänersborgs kommun ska vara attraktiv och hållbar i alla delar, 

hela livet. Jag tycker dessutom att vi har ett ansvar som sträcker sig utanför vår egen 

person och längre än vår egen generation.  

Enligt Vänersborgs ÖP 2017 ska området utmed Göta älv och Lillån, mellan 

Vänersborgs och Vargöns tätorter, från Vänern till Restad Gård, inte användas för ny 

bebyggelse. 

Miljöpartiet motionerar att detta området skyddas permanent från exploatering, med ett 

kommunalt naturreservat. Området betecknas 4.4 Lillån/Restad i grönplanens 

kartbilaga. I svaret på motionen har en annan tolkning om området tyvärr gjorts. 

I grönplanen skrivs viktiga värden för området fram: Området utvecklas som 

närströvområde med ökad tillgänglighet. Områden med ekar på kommunal mark 

bevaras och sköts så att landskapsbilden och de biologiska värdena består. Lövskogarna  

sköts så att deras värden som lövskogar består. Kulturvärden värnas och utvecklas. 

Landskapsbilden kring Lillån och Göta älv med små åkrar, betesmarker och ekar 

bevaras. Bruksmiljöerna kring Önafors bevaras och lyfts fram. Strandskogen och å-

miljöerna bevaras och undantas från all exploatering och sköts så att de gynnar 

kungsfiskaren. Skogen mot älven och Vargöns industrier bevaras och sköts så att den 

kan fortsätta att utgöra ett skydd mot störningar. 

Området är särskilt lämpat för det lokala friluftslivet. Det ska vara nära till 

grönområden, för att ge alla en möjlighet till naturupplevelser inpå husknuten. Naturen 

är också en plats för rekreation, skönhetsupplevelser och för ökat välbefinnande. 

Vi har i motionen särskilt nämnt områdets lämplighet som skolskog.  Alla barn i 

förskola och skola borde få möjligheten att upptäcka, lära och leka i en skog på 

gångavstånd som det är lätt att ta sig till utan att behöva korsa vägar med mycket trafik. 

Att ha ett naturområde nära skolan gör det så mycket enklare att låta utomhuspedagogik 

och friluftsliv få en större och naturlig plats i en skolas, eller förskolans pedagogik. 

Satsning på verksamheter som är viktiga för barn och unga kan innebära stora  

långsiktiga vinster. Motionen anger att ”Tillgängligheten i området kan ytterligare 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

förbättras genom till exempel utökade gång-, cykel- och ridstigar, fågeltorn, 

informationstavlor och säkra grillplatser”. Grönområdent kan då också vara en stimul-

erande miljö för möten till fots och cykel. Det lockar till sig många olika typer av 

människor oavsett inkomst, ålder och etnicitet, för aktivitet och rekreation. Således 

kunde ett naturreservat bidra till ökad integration och social sammanhållning. 

På huvudnäsön finns det bara ett större sammanhängande grönområde kvar. Naturen gör 

staden attraktiv. Grönområden nära vatten har särskilt stora upplevelsevärden. Detta 

område skulle vara särskilt attraktivt för de nya Vänersborgarna på Holmängs hage och 

nya boende på Restadgård. Enligt bolåneföretaget SBAB:s undersökning ”Bostaden och 

läget” är kommunikationer och närhet till naturen till och med de viktigaste faktorerna i 

omgivningen när man söker bostad. 

I kommunens översiktsplan 2017 skrivs det att ”ekosystem utgör en grund för 

människors välmående och livsvillkor och för ett fungerande samhälle. En aktiv och 

genomtänkt naturvård är en viktig del i arbetet för ett hållbart samhälle både ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt. Kommunen har ett globalt ansvar att värna värdefulla natur- 

och vattenmiljöer.” Vi har nu möjlighet att ta det ansvaret som sträcker sig längre än vår 

egen generation, och säkrar området för kommande vänersborgare. 

Anders Wiklund 

Miljöpartiet de gröna 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Wiklund (MP), Anna-Karin Sandberg (MP), Per Sjödahl (MP) och Marika 

Isetorp (MP) har 2018-08-27 inkommit med en motion om att inrätta ett naturreservat 

längs Göta Älv och Lillån till Restad Gård.  

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till byggnadsnämnden, kultur- 

och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden den 2018-09-05. 

Att skydda naturmiljö med bevarandevärde är en viktig del i samhällets hållbara 

utveckling. Samhällsbyggnadsförvaltningen måste i avvägningen beakta fler delar än 

bevarandevärd natur i denna fråga och finner att med de underlag som finns är det inte 

motiverat nog att fatta beslut om att inrätta ett naturreservat.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår enligt förvaltningens förslag till beslut och för egen del lämna en 

protokollsanteckning. 

Sändlista 

Kommunfullmäktige 

Förvaltningschef 

Mark- och exploateringsingenjör 
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Handläggare 
Linda Hansson 
linda.hansson@vanersborg.se 
0521-72 13 59  
 

Mottagare 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

  
 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Motion - inrätta ett naturreservat längs Göta älv och 
Lillån 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om att 
inrätta ett naturreservat längs Göta älv och Lillån. 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Wiklund (MP), Anna-Karin Sandberg (MP), Per Sjödahl (MP) och Marika 
Isetorp (MP) har 2018-08-27 inkommit med en motion om att inrätta ett naturreservat 
längs Göta Älv och Lillån till Restad Gård.  

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till byggnadsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden den 2018-09-05. 

Att skydda naturmiljö med bevarandevärde är en viktig del i samhällets hållbara 
utveckling. Samhällsbyggnadsförvaltningen måste i avvägningen beakta fler delar än 
bevarandevärd natur i denna fråga och finner att med de underlag som finns är det inte 
motiverat nog att fatta beslut om att inrätta ett naturreservat.  

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Naturreservat är ett permanent skydd för området som pekas ut, vilket för naturområden 
som konstaterats har ett högt naturvärde är en säkerhet för dess fortsatta vara.  

Motionärernas motivering till naturreservatet förankras i översiktsplanen där kommunen 
tidigare pekat ut föreslaget område som ett område med värdefull natur. Kommunens 
tidigare uppmärksammande av att området redan har värdefull natur bör inte likställas 
med att det lämpar sig för naturreservat. Det finns flera utpekade områden i kommunen 
som kanske, efter utredning, skulle lämpas bättre – natur med ännu högre värden- för 
ändamålet naturreservat. 

Skötseln av ett naturreservat ska utföras enligt skötselplanen som ska upprättas i 
samband med att ett reservat inrättas. Skötselplanen bör ej avvikas ifrån om inte 
särskilda skäl föreligger.  

Det är flera fastigheter med befintlig bebyggelse som skulle komma att påverkas 
negativt genom mer eller mindre inskränkt äganderätt beroende på hur restriktionerna 
för reservatet utformas. Det kan komma att tvinga kommunen betala ersättning till 
fastighetsägarna.(Miljöbalken 31:4 2p.) Kommunen förlorar också intäkter på den 
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kommunala marken i form av utebliven ersättning vid avverkning eftersom området 
som naturreservat inte kan avverkas. En rådande omständighet i inrättandet av ett 
naturreservat är skogen på en del av den kommunalägda fastigheten Önafors 5:3 – 
marken ägs at kommunen men skogen (träden) ägs av Vargön Alloys.  

Fortsatt skulle ett naturreservat på denna lokalisering möjligtvis hämma utvecklingen av 
en eventuell hamn i Vargön på andra sidan Göta Älv. 

Motionärernas förslag om att utveckla området med bättre tillgänglighet för det lokala 
friluftslivet är en mycket god intention. Gång-, cykel- och ridstigar, fågeltorn, 
informationstavlor och säkra grillplatser är åtgärder som bjuder in till ett aktivare 
friluftsliv för stadens invånare och fullt genomförbara utan att för den sakens skull 
upplåta området till naturreservat för all framtid med de begränsningar och 
inskränkningar det innebär.  

Beredning 
Miljöprogram 2030 

Grönplan Vänersborg 2008  

Samtal med mark- och exploateringsingenjör Ann-Sofi Sundqvist, kommunekolog Karl 
Edlund. Samtal med enhetschef Håkan Ek.  

Underlag 
Motion – Inrätta ett naturreservat längs Göta älv och Lillån till Restad Gård 2018-08-22 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-05 § 104 

Andreas Knutsson Linda Hansson 

Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Bilagor 
Bilaga 1- kartbilaga där området i motionen tolkats in.  

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Andreas Knutsson, förvaltningschef 
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare 
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Motion om naturreservat 

 
Beslut 

Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen, och istället beslutar att 
uppdra åt miljö- och byggnadsförvaltningen att ta fram en lista över naturområden i 
kommunen med behov av stärkt skydd. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Anders Wiklund (MP), Anna-Karin Sandberg (MP, Per Sjödahl (MP) och Marika Isetorp 
(MP) har 2018-08-27 inkommit med en motion om att inrätta ett naturreservat längs Göta 
Älv och Lillån till Restad Gård. 
Kommunfullmäktige remitterade 2018-09-05 motionen till byggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden. 
Att skydda delar av naturområdena mellan älven och befintlig bebyggelse från exploatering 
ligger i linje med tidigare ställningstaganden i översiktsplanen. Gränssättningen för ett 
eventuellt naturreservat måste dock ses över och det finns flera frågor att beakta i samband 
med det. Det kan också finnas andra områden med högre behov av skydd och pågående 
arbete med naturvårdsplan bör inväntas. 
 
Beslutsunderlag 

Motion, ledamöter från Miljöpartiet, 2018-08-27 
Tjänsteskrivelse, Miljö- och byggnadsförvaltningen, 2018-12-10 
 
Bilagor 

Tjänsteskrivelse, Miljö- och byggnadsförvaltningen, 2018-12-10 
 
Sändlista 

Kommunstyrelsen 
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Handläggare 
Pål Castell 
pal.castell@vanersborg.se 
0521-72 10 91 
 

Mottagare 
BYGGNADSNÄMNDEN 
 

 

  

 

 

 

BYGGNADSNÄMNDEN 

Motion om naturreservat 

Förslag till beslut 

Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen, och istället 

beslutar att uppdra åt miljö- och byggnadsförvaltningen att ta fram en lista över 

naturområden i kommunen med behov av stärkt skydd.  

Sammanfattning av ärendet 

Anders Wiklund (MP), Anna-Karin Sandberg (MP, Per Sjödahl (MP) och Marika 

Isetorp (MP) har 2018-08-27 inkommit med en motion om att inrätta ett naturreservat 

längs Göta Älv och Lillån till Restad Gård. 

Kommunfullmäktige remitterade 2018-09-05 motionen till byggnadsnämnden, kultur- 

och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Att skydda delar av naturområdena mellan älven och befintlig bebyggelse från 

exploatering ligger i linje med tidigare ställningstaganden i översiktsplanen. 

Gränssättningen för ett eventuellt naturreservat måste dock ses över och det finns flera 

frågor att beakta i samband med det. Det kan också finnas andra områden med högre 

behov av skydd och pågående arbete med naturvårdsplan bör inväntas. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Fördelar med att skydda området från exploatering är att det tydligare blir befäst som 

tätortsnära rekreationsområde, samt att den biologiska mångfalden kan gynnas av att 

värdefulla miljöer förvaltas långsiktigt. Detta gäller i synnerhet områdena kring Lillån. 

Området tjänstgör också som en buffert mellan bebyggelsen och industriverksamheterna 

på andra sidan älven.  

I anslutning till befintlig bebyggelse i väster finns dock några områden som sedan 

tidigare varit aktuella för ny bebyggelse. Området Mariedal östra är redan 

detaljplanelagt för småhus. Behovet av bostäder är stort och fler områden kan bli 

aktuella. Det kan också bli aktuellt i framtiden med expansion av verksamheten på 

Brinkåsen österut.  

Kring Önafors finns privata fastigheter med befintlig bebyggelse och 

lantbruksverksamhet som kan vara svårt att förena med naturreservat. Även söderut, 

mot Restad gård, är stora delar av marken privatägd, men ur markanvändningssynpunkt 

kan naturreservat vara rimligt för delar av området. 
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I nordöstra delen av området behöver hänsyn tas till vattenkraftverksamhet och de risker 

som är kopplade till det. 

Arbete pågår med att ta fram ett kommuntäckande naturvårdsprogram. Det kommer att 

ge en överblick över var värdefulla naturområden finns. Utifrån det kan en strategisk 

bedömning göras av vilka områden som har störst behov av utökat skydd, vilket kan 

vara en bra utgångspunkt innan beslut tas om att bilda nya naturreservat. 

Vidare utredningar krävs för att gå vidare med frågan. 

Underlag 

Motion inkommen 2018-08-27 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Kultur- och fritidsnämnden

§ 68

Svar på motion om att inrätta ett naturreservat längs 
Göta älv och Lillån till Restad Gård
KUFRN 2018/46

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motion om att inrätta 
ett naturreservat längs Göta älv och Lillån till Restad Gård

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiklund (MP), Anna-Karin Sandberg (MP), Per Sjödahl (MP) och Marika 
Isetorp (MP) har 2018-08-27 inkommit med en motion om att inrätta ett naturreservat 
längs Göta Älv och Lillån till Restad Gård. 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-05 att remittera motionen till 
byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
När det gäller motiven för att bilda ett naturreservat, är kultur- och fritidsförvaltningens 
intresseområde att tillgodose behov av områden för friluftslivet. Förvaltningen vill 
samtidigt framföra att det är oklart vilken nämnd som har ansvaret för kommunens 
friluftsliv. Detta kommer förhoppningsvis att klargöras i det pågående arbetet med en 
kommunal friluftsplan och en kommunal fritidsplan.
Med det underlag vi har är det svårt att avgöra om det är ett område som är motiverat att 
skydda permanent. Därför föreslås att det görs en utredning om naturvärden inom 
området och att kommunfullmäktige bifaller motionen om utredningen visar att det 
finns naturvärden i området som är viktiga att skydda.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-11-15

 Motion – Inrätta ett naturreservat längs Göta älv och Lillån till Restad Gård
2018-08-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Henrik Josten (M) föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motion om att inrätta ett naturreservat längs Göta älv och 
Lillån till Restad Gård. Lena Mjörnell (SD) bifaller Henrik Jostens förslag.
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Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Henrik Jostens förslag, och finner bifall 
till Henrik Jostens förslag efter votering.

Omröstningsresultat
Ja-röst: Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Nej-röst: Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Henrik Jostens förslag.
Omröstning:
Marika Isetorp (MP Ja
Henrik Josten (M) Nej
Jonathan Svensson (S) Ja
Hans-Peter Norén (S) Nej
Sandra Stegeröd (S) Ja
Elias Yachouh (KD) Nej
Jan Carlstein (FP) Nej
Thomas Larsson (MBP) Nej
Lena Mjörnell (SD) Nej

Totalt:
Ja-röster 3 stycken
Nej-röster 6 stycken

Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Maria Nilsson, förvaltningssekreterare
Kommunfullmäktige
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Handläggare
Maria Nilsson
maria.k.nilsson@vanersborg.se
0521-72 24 37

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på motion om att inrätta ett naturreservat längs 
Göta Älv och Lillån till Restad Gård
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det görs en 
utredning om naturvärden inom området.
Kultur- och fritidsnämnden förslår att kommunfullmäktige bifaller motionen om 
utredningen visar att det finns naturvärden i området som är viktiga att skydda. 

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiklund (MP), Anna-Karin Sandberg (MP), Per Sjödahl (MP) och Marika 
Isetorp (MP) har 2018-08-27 inkommit med en motion om att inrätta ett naturreservat 
längs Göta Älv och Lillån till Restad Gård. 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-05 att remittera motionen till 
byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
När det gäller motiven för att bilda ett naturreservat, är kultur- och fritidsförvaltningens 
intresseområde att tillgodose behov av områden för friluftslivet. Förvaltningen vill 
samtidigt framföra att det är oklart vilken nämnd som har ansvaret för kommunens 
friluftsliv. Detta kommer förhoppningsvis att klargöras i det pågående arbetet med en 
kommunal friluftsplan och en kommunal fritidsplan.
Med det underlag vi har är det svårt att avgöra om det är ett område som är motiverat att 
skydda permanent. Därför föreslås att det görs en inventering av naturvärden inom 
området. 

Fördjupad beskrivning av ärendet
Naturreservat är den mest använda skyddsformen i Västra Götalands län. Länsstyrelsen 
beslutar om de flesta naturreservaten, men även kommunerna har den möjligheten. 
Naturreservat kan bildas för att: 

 bevara biologisk mångfald
 vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
 tillgodose behov av områden för friluftslivet
 skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.
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När ett område blir naturreservat skyddas det ”för all framtid”. I beslutet om att bilda 
naturreservat ska det tydligt framgå vad som är syftet med reservatet, t.ex. om det är en 
viktig naturmiljö, om det finns särskilda växt- eller djurarter eller om det har särskilda 
friluftvärden. Det bestäms hur området ska skötas för att dess värden ska bevaras och 
förstärkas och det anges också vem som ansvarar för att sköta området. I de kommunala 
reservaten har kommunen det ansvaret. 
I Vänersborgs kommun finns 16 naturreservat varav Vänersborgs kommun har bildat 
två.

Underlag
Motion – Inrätta ett naturreservat längs Göta älv och Lillån till Restad Gård 2018-08-22
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-05 § 104
Information på hemsidan Västra Götalands län
Information på hemsidan Vänersborgs kommun
Samtal med handläggare på miljö- och byggnadsförvaltingen

Håkan Alfredsson
Förvaltningschef

Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Maria Nilsson, förvaltningssekreterare
Kommunfullmäktige
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