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§ 11: Bildande av Limöns naturreservat
Delges:
Mikael Ekman (kommunekolog, Fysisk planering, Livsmiljö Gävle)
Dnr 15KS131

Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) bilda Limöns naturreservat, i
enlighet med bifogad beslutshandling samt tillhörande föreskrifter och skötselplan
att förvaltare för naturreservatet ska vara Gävle kommun genom
samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Gävle kommun arbetar sedan flera år med att avsätta Limön som naturreservat.
Förslaget har varit ute på samråd och därefter genomgått revidering. Hela området
ägs av Gävle kommun och ingår i riksintresse för naturvård, nr X90 Limön –
Orarna. Området har högsta värdeklass i länsstyrelsens sammanställning av
naturvårdsobjekt i länet (Värdefull natur i Gävleborg) och omfattar natur som
ingår i det europeiska nätverket Natura 2000. Ett långsiktigt skydd av Limön som
naturreservat har stöd i det av kommunstyrelsen antagna dokumentet Strategi för
bildande av naturreservat i Gävle kommun (2007), i Miljöstrategiska programmet
(2013) och i Översiktsplan Gävle kommun år 2030. Syftet med Limöns
naturreservat är att bevara den biologiska mångfalden, att vårda och bevara den
värdefulla natur- och kulturmiljön i området och att tillgodose friluftslivets behov
av områden. De värdefulla livsmiljöerna kalkrika gräsmarker, kalkrika barrskogar,
landhöjningsskogar, rikkärr, strandängar och grunda vattenområden, samt de
typiska växt- och djursamhällen som är karaktäristiska för dessa livsmiljöer ska ha
gynnsamt tillstånd. Det ska finnas möjlighet för besökare att uppleva naturen i
området.
Avstår att delta från beslut
William Elofsson (M) samt Mattias Eriksson Falk (SD) meddelar att de inte deltar i
beslutet.
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Särskilt yttrande
Mattias Eriksson Falk (SD) lämnar följande yttrande
Den sverigedemokratiska partigruppen kommer ta slutgiltigt ställningstagande till
bildande av naturreservatet på Limön inför kommunstyrelsens sammanträde.
Således valde jag att avstå från att delta i beslutet när ärendet behandlades i
samhällsbyggnadsutskottet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Bildande av Limöns naturreservat, dnr 15KS131-6
 Beslutshandling 2019-12-20 - Bildande av Limöns naturreservat, dnr 15KS1315
 Samrådshandling - Bildande av Limöns naturreservat, dnr 15KS131-2
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