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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer: KS.2016.209
Datum: 2016-06-08
Kommunekolog Karl-Johan Bondesson
E-post: karl-johan.bondesson@ale.se
Kommunstyrelsen

Svar på remiss om bildande av naturreservatet
Risvedens vildmark
Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till beslut med föreskrifter och avgränsningar samt förslag
till skötselplan för naturreservatet Risvedens vildmark. Förslaget har skickats på remiss till Ale
kommun.
Naturreservatet Risvedens vildmark omfattar drygt 380 hektar, varav omkring 40 hektar är vatten.
Området sträcker sig från Stora Ljusevatten i öster till Skogstorp i väster. Tillsammans med
angränsande äldre naturreservat kommer Risvedens vildmark att utgöra ett sammanhängande
skyddat skogsområde på närmare 800 hektar.
Området ingår i riksintresse för naturvård och friluftsliv. Delar av området har i kommunens
översiktsplan betecknats som särskilt värdefulla ur naturvårdssynpunkt med höga/unika
naturvärden. I kommunens naturvårdsprogram är flera delar av reservatet placerat i klass 2 – höga
naturvärden.
Reservatet ska förvaltas av Västkuststiftelsen.
Utvidgningen av naturreservatet innebär ingen kostnad för kommunen. Mark- och
exploateringsavdelningen och Verksamhet miljö har inget att erinra mot Länsstyrelsens förslag.
Sektorn ser positivt på att området bevaras för framtiden och sköts på ett sätt som gynnar
naturvård, friluftsliv och besöksnäringen
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom sektor kommunstyrelsens förslag till yttrande till
Länsstyrelsen om bildandet av naturreservatet Risvedens vildmark
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller deras
ersättare i uppdrag att underteckna remissvaret.
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Beslutsunderlag
1. Remissmissiv
2. Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Risvedens vildmark i Ale kommun.
3. Förslag till skötselplan
4. Beslutskarta

Ärendet expedieras efter beslut till:
Länsstyrelsen

För vidare hantering
Kommunekologen

För kännedom

Bakgrund
Området som föreslås bli naturreservat pekades ut 2003 ut som en del i ett utredningsområde i
programmet ”Tätortsnära natur i Göteborgsområdet”. Programmet var ett regeringsuppdrag till
de tre storstadslänen som syftade till att ge de mest värdefulla tätortsnära områdena för friluftsliv
och naturvård ett varaktigt skydd och förvaltning. Ale kommun deltog aktivt i arbetet med
programmet.
Enligt översiktsplanen för Ale kommun, antagen av fullmäktige i september 2007, är delar av
naturreservatet betecknat som ”särskilt värdefullt naturområde. Höga naturvärden/unika
naturvärden”. I kommunens naturvårdsprogram, antagen av fullmäktige i september 2007, är flera
delar av reservatet placerat i klass 2 – höga naturvärden. Resterande delar av området betecknas i
översiktsplanen som "Område med annan markanvändning (opreciserad) varav delar är
bestående".
Samråd/samverkan
I augusti 2004 informerade Länsstyrelsen berörda markägare med flera om en förestående
naturinventering i Risvedenområdet. Inventeringen redovisades vid ett informationsmöte för
markägarna i december 2005. En arbetsgrupp tillsattes i samband med mötet. I gruppen ingick
markägare, representanter för Ale kommun och andra berörda. Ytterligare ett möte för alla
berörda markägare hölls i maj 2007. Därefter har förhandlingar och diskussioner förts enskilt
mellan Länsstyrelsen och berörda markägare.
I arbetet med den nu inkomna remissen har samråd skett mellan Mark- och
exploateringsavdelningen och Verksamhet miljö på sektor samhällsbyggnad. Ingen av enheterna
har något att erinra mot förslaget.
Remissyttrande
Frågan om skydd av delar av Risveden där det nu föreslagna området ingår, har vid flera tillfällen
varit på remiss till Ale kommun, statliga verk, ideella organisationer och markägare.
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Ekonomisk bedömning/konsekvens
Bildandet av naturreservatet Risvedens vildmark medför ingen kostnad för Ale kommun.
Reservatet ska förvaltas av Västkuststiftelsen, i samverkan med markägare.
Reservatet kan i framtiden förväntas ge ett positivt ekonomiskt tillskott till kommunen genom en
ökad turism.

Miljöperspektivet
Utökningen av naturreservatet främjar de av Riksdagen antagna miljökvalitetsmålen:
Ett rikt växt och djurliv
Levande sjöar och vattendrag
Myllrande våtmarker
Levande skogar.
Ärendets kommunikationsbehov
I det här skedet bedöms det inte finnas något behov av information.
Förvaltningens bedömning och motivering
Sektorn ser mycket positivt på att området bevaras för framtiden och sköts på ett sätt som gynnar
både friluftslivet, naturvården och besöksnäringen.
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