Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2017-03-27

§ 33
Svar på motion 2015:06 från Christer Johansson (V) och Sara Antell (MP) - Gör
Gredelby hagar och Trunsta träsk till naturreservat
KS-2015/512
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen,
att ge samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att inrätta ett kommunalt naturreservat för
Gredelby hagar och Trunsta träsk.
Ärende
Följande handlingar har varit utsända:
Beslut från arbetsutskottet, § 28, 2017-03-13
Tjänsteskrivelse 2017-02-28
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 126, 2016-08-15
Motion, 2015-09-10

Expedieras till
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2017-04-06
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Handläggare
Josefin Edling

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-02-28

Diarienummer
KS-2015/512

Kommunstyrelsen

Svar på motion 2015:06 från Christer Johansson (V) och Sara Antell
(MP) - Gör Gredelby hagar och Trunsta träsk till naturreservat
KS-2015/512
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen
att ge samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att inrätta ett kommunalt naturreservat för
Gredelby hagar och Trunsta träsk.
Sammanfattning
I motion 2015:06 yrkar Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Knivsta kommun på att insatser sätts
in för att öka andelen skyddad natur i Knivsta samt att man börjar med att inrätta ett
kommunalt naturreservat för Gredelby hagar och Trunsta träsk.
Svar
Gredelby hagar och Trunsta träsk är ett välbesökt naturområde i ett mycket tätortsnära läge
mellan Knivsta och Alsike. Områdets betesmarker och våtmarker hyser stora naturvärden
och stora rekreativa värden. Här finns möjligheter till strövtåg och fågelskådning. Den långa
traditionen med betande djur gör att markens flora är ovanligt rik, både av örter och svampar.
Träsket är renoverat och utgrävt i två omgångar, och har ett nu ett mycket bra fågelliv med
både häckande och rastande fåglar.
Området är också en viktig biologisk länk i sambandet mellan Lunsens större skogsområden
naturen runt Valloxen.
Man har redan tillgång till naturvärdesinventeringar på både områdes- och artnivå för träsk
och hagmark. Dessa underlag styrker förslaget att inrätta naturreservat.
Genom att inrätta naturreservatet stärker kommunen sitt arbete med de nationella miljömålen
”myllrande våtmarker” och ”ett rikt växt- och djurliv” samt de nationella friluftsmålen ”friluftsliv
för god folkhälsa” och ”attraktiv tätortsnära natur”.
Med anledning av att kommunen redan har mycket av det underlag som behövs, i form av
inventeringar, och den infrastruktur som krävs, som parkering och skyltning, bedöms
inrättandet av naturreservat i Gredelby hagar och Trunsta träsk kunna genomföras med
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förhållandevis enkla medel. I samhällsutvecklingsnämndens investeringsbudget för 2017
finns medel för utredning och inrättande av naturreservat.
En naturreservatsbildning av Gredelby hagar och Trunsta träsk är en förhållandevis
okontroversiell åtgärd med stort mervärde. Redan idag finns merparten av den infrastruktur
och den skötsel som erfordras för både naturvärden och för friluftslivet.
Ekonomi
I bildandet av naturreservat krävs ett reservatsbeslut med reservatsföreskrifter samt en
godkänd skötselplan över hela området. Kostnaden för framtagande av dessa handlingar
brukar i normalfallet uppgå till ca 150 000 kr för konsultkostnader avseende utredning och
inventering (enligt uppgifter från Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen och Örebro kommun). Till
detta kommer kostnader för skyltning och märkning av reservatsgränser, ca 100 000 kr.
Upplandsstiftelsen, som har en lång och bred erfarenhet av att bilda naturreservat
tillsammans med länets kommuner, kommer att vara behjälpliga i alla steg. Länsstyrelsen
har också expertis som stöd för kommunernas reservatsbildning.
Drift och underhållskostnader
I Gredelby hagar och Trunsta träsk bedrivs en extensiv skötsel, där betesdjuren sköter det
mesta av driften. Kommunen har årliga kostnader för stängsling, betesdrift, slåtter och
underhåll av befintliga anläggningar. Kommunen söker årligen EU-bidrag för betesmarken
och våtmarken och intäkten täcker stora delar av kostnaderna. Kostnaderna för drift och
underhåll förväntas inte öka i och med bildande av naturreservat. Tvärtom ökar möjligheterna
att ansöka om externa bidrag för skötsel om marken har ett formellt skydd.
Bildande, engångskostnad 2017-2018
intäkter
LONA-bidrag
kostnader
Beslutshandling och skötselplan
Skyltning och märkning av reservatsgränser
Summa engångskostnad

150 000
200 000
100 000
150 000

årlig drift löpande kostnader per år
Intäkter
EU-bidrag
kostnader
Betesdrift
Våtmarksslåtter och röjning
Stängsling och övriga anläggningar
Summa per år

40 000
50 000
60 000
80 000

Lena Fransson
Kommundirektör

Pelle Mikaelsson
T.f. samhällsbyggnadschef

Expedieras till
Akten
Samhällsutvecklingsnämnden

70 000
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

x

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Tätortsnära natur är särskilt viktig för barn, då de har svårare att ta sig till platser som ligger
längre från hem/skola.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Gredelby hagar och fågeltornet är platser som besöks av många barn. Kommunens
skolor använder hagarna som utflyktsmål och i sin undervisning. Att skydda hagarna och
träsket i ett naturreservat säkerställer tillgången för framtiden.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja

x

Nej

Förklara oavsett svar.
Inom projektet ”barns närnatur” har samtliga förskolor intervjuats om vilka grönområden
de besöker i sin verksamhet. Både barn och pedagoger har fått berätta och rita kartor
över sina områden, Gredelby hagar visar sig som ett välbesökt område som många barn
uppskattar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-08-15

§ 126
Svar på motion 2015:06 från Christer Johansson (V) och Sara Antell (MP) - Gör
Gredelby hagar och Trunsta träsk till naturreservat
KS-2015/512
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ärendet återremitteras för att de ekonomiska konsekvenserna
och processen kring att utveckla naturreservat ska belysas i tjänsteskrivelsen.
Yrkande
Björn-Owe Björk (KD) yrkar att ärendet återremitteras för att de ekonomiska konsekvenserna
och processen kring att utveckla naturreservat ska belysas i tjänsteskrivelsen.
Lennart Lundberg (KN.NU) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås föreslå fullmäktige att
bifalla motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Björn-Owe Björks yrkande mot avslag och finner att arbetsutskottet
återremitterar ärendet.
Ärende
Tjänsteskrivelse 2016-06-02 och motionen har varit utsända.

Exp till:
Akten
Förvaltningen

Expedierat av Siobhán Górny

Motion
Gör Gredelby hagar och
Trunsta träsk till Naturreservat
2015.09.10
Till kommunfullmäktige i Knivsta kommun

Kommunen arbetar just nu med att ta fram en grönstrukturplan som kommer att
kunna utgöra ett viktigt underlag för planeringen av Knivstas fortsatta utveckling.
Här ska bland annat ekologiska och sociala värden av grönområden kartläggas
och kunskap om hur dessa områden är beroende av varandra inhämtas. Vi tror att
det även är nödvändigt att ge ett mer långsiktigt formellt skydd av värdefull natur
i kommunen, inte minst i tätortsnära lägen.
Knivsta har flera grönområden med höga naturvärden och av stor betydelse för
friluftslivet och folkhälsan. Forskning visar att tillgång till naturmark med
varierad vegetation och topografi har en positiv inverkan på barns lek och därmed
deras utveckling och skolresultat.
Knivsta saknar idag kommunala reservat och andelen skyddad natur är
förhållandevis låg jämfört med andra snabbt växande kommuner i regionen. Ett
viktigt nära grönområde är Gredelby hagar och Trunsta träsk. Kunskapen om
platsen är stor och engagemanget brett. Nyligen tog Trunstagruppen och Knivsta
kommun emot Artdatabankens naturvårdspris för restaureringen av Gredelby
hagar och Trunsta träsk. Därför menar vi att det vore lämpligt att låta detta
område bli Knivsta kommuns första egna naturreservat.

Mot bakgrund av vad som ovan framförts yrkar Vänsterpartiet och Miljöpartiet:
•

att insatser sätts in för att öka andelen skyddad natur i Knivsta samt

•

att man börjar med att inrätta ett kommunalt reservat i Gredelby hagar
och Trunsta träsk

Christer Johansson
Vänsterpartiet

Sara Antell
Miljöpartiet

