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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer: KS.2016.423
Datum: 2017-01-17
Kommunekolog Karl-Johan Bondesson
E-post: karl-johan.bondesson@ale.se
Kommunstyrelsen

Svar på remiss om bildande av naturreservatet Skår
Länsstyrelsen vill inrätta naturreservatet Skår i Ale kommun. Ett förslag till beslut med föreskrifter
och avgränsningar, samt förslag till en skötselplan har upprättats. Förslaget har skickats på remiss
till Ale kommun.
Naturreservatet Skår omfattar knappt 24 hektar av i huvudsak kuperad skogsmark. Det ligger i
Risveden, 5 kilometer nordost om Skepplanda och gränsar i öster till naturreservatet Bergsjön.
Skogen består till stor del av gammal naturskogsartad tall- och granskog. Här finns även inslag av
ek, hassel, björk, al och rönn. I området förekommer ett antal rödlistade och skyddsvärda arter.
Området är klassificerat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.
Syftet med reservatet är att bevara och förstärka de höga naturvärden som är kopplade till den
gamla och orörda barrskogen.
Västkuststiftelsen blir förvaltare av reservatet. Skogen kommer att lämnas för fri utveckling. En
parkeringsplats och en stig ska anläggas, som knyter samman det angränsande naturreservatet.
Förvaltningen ser positivt på att området bevaras för framtiden och sköts på ett sätt som gynnar
friluftslivet, naturvården och besöksnäringen i Ale kommun.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom sektor kommunstyrelsens förslag till yttrande till
Länsstyrelsen om bildandet av naturreservatet Skår.
2. Kommunstyrelsen beslutar ge kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller deras
ersättare i uppdrag att underteckna remissvaret.
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Tjänsteutlåtande, 2017-01-17
Yttrande
Remiss 2016-12-08
(Förslag till beslut. Förslag till skötselplan. Kartor)

Ärendet expedieras efter beslut till:
Länsstyrelsen

För vidare hantering
Kommunekologerna

För kännedom

Bakgrund
Områdets höga naturvärden uppmärksammades 2011 av Naturskyddsföreningen i Ale. I en
skrivelse till Länsstyrelsen begärde föreningen att området skulle skyddas.
Naturreservatet Skår omfattar knappt 24 hektar av i huvudsak kuperad skogsmark. Det ligger i
Risveden, 5 kilometer nordost om Skepplanda och gränsar i öster till naturreservatet Bergsjön som
i Ale kommuns naturvårdsprogram från 2007 har placerats i klass 1 - unika naturvärden.
Skogen består till stor del av gammal naturskogsartad tall- och granskog. Här finns även inslag av
ek, hassel, björk, al och rönn. I området förekommer ett antal rödlistade och skyddsvärda arter.
2015 klassade Skogsstyrelsen en stor del av området som nyckelbiotop, det vill säga ett
skogsområde som har stor betydelse för bevarandet av skogens hotade växter och djur.
Området togs upp i en komplettering av programmet "Den tätortsnära naturen i
Göteborgsregionen" som Länsstyrelsen föreslog regeringen 2015. Programmet är ett
regeringsuppdrag för att ge de mest värdefulla tätortsnära områdena för friluftsliv och naturvård
ett varaktigt skydd och förvaltning.
Området ingår i riksintresse för naturvård och friluftsliv.
Samråd/samverkan
Information och förhandlingar med markägarna om att göra området till naturreservat påbörjades
av Länsstyrelsen sommaren 2015.
I arbetet med remissen har samråd skett mellan Mark- och exploateringsavdelningen och Sektor
Samhällsbyggnad (verksamhet Miljö). Ingen av enheterna har något att erinra mot förslaget.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Bildandet av reservatet medför ingen kostnad för kommunen. Reservatet ska förvaltas av
Västkuststiftelsen. Reservatet kan i framtiden ge ett ekonomiskt tillskott till kommunen genom
ökad turism.
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Miljöperspektivet
Det nya naturreservatet främjar de av Riksdagen antagna miljömålen:
Ett rikare växt-och djurliv.
Levande Skogar.
Ärendets kommunikationsbehov
När reservatet är klart bör information om beslutet och områdets naturvärden publiceras på
kommunens hemsida.
Förvaltningens bedömning och motivering
Det är positivt att området bevaras för framtiden och sköts på ett sätt som gynnar friluftslivet,
naturvården och besöksnäringen i Ale kommun.
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