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Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) och 
Klara Holmin (MP) om att skydda havets 
ålgräsängar 

Förslag till beslut 

1. Motionen avstyrks 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till Kommunstyrelsen som yttrande över 

motionen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Karin Pleijel (MP) och Klara Holmin (MP) har lämnat en motion om att miljö- och 

klimatnämnden och Byggnadsnämnden ska få i uppdrag att tillsammans med övriga 

berörda nämnder inom staden inrätta marina biotopskyddsområden för ålgräs.  

Motionen bör avslås. Skyddsvärda marina områden bör istället föras in i 

byggnadsnämndens övriga arbete med skydd av natur och prioriteras tillsammans med 

och i förhållande till övriga skyddsvärda områden. Ett sådant arbete pågår redan.  

Kontoret anser att det är viktigt att det även fortsättningsvis är nämndens ordinarie 

process som bör ligga till grund för prioriteringen av vilka områden som ska skyddas och 

i vilken ordning kontoret ska arbeta med desamma. Ålgräsängar och andra skyddsvärda 

marina områden bör inte ges en särställning utan istället ingå i det arbetet. På det sättet 

säkerställs också att de resurser som kommunen avsätter för dessa frågor kan användas på 

bästa möjliga sätt och att de områdena med samlat störst skyddsbehov görs först. Att 

bifalla motionen såsom den nu är formulerad riskerar, som kontoret ser det, att innebära 

att andra områden som kan vara i större behov av skydd skulle behöva prioriteras ner, 

genom att kontorets resurser för skydd av natur i praktiken skulle behöva omriktas till 

arbetet med ålgräsängar.   
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Ekonomiska konsekvenser 
Att bifalla motionen såsom den nu är formulerad riskerar, som kontoret ser det, att 

innebära att andra områden som skulle kunna vara i större behov av skydd skulle behöva 

prioriteras ner genom att kontorets resurser för skydd av natur i praktiken skulle omriktas 

till enbart ålgräsängar. Alternativet är att tillsätta särskilda resurser för detta specifika 

arbete vilket dock inte ingår som förslag i motionen.  

De ekosystemtjänster som ålgräsängarna levererar är omfattande och kan antas ha mycket 

stora värden. Att på olika sätt säkerställa och utöka deras funktion över tid skulle därför 

generellt ha samhällsekonomiskt stora positiva effekter.  

Barnperspektivet 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förslaget skulle innebära att staden arbetar prioriterat med just ålgräsängar vilket skulle 

få positiva effekter på exempelvis miljömålet Hav i balans och levande kust och skärgård. 

Samtidigt kan konstateras att andra naturområden med väl så stort behov av skydd skulle 

prioriteras bort vilket skulle riskera negativa effekter på andra miljömål. En ensidig 

prioritering av enbart denna typ av biotop skulle därför riskera att staden arbetar på ett 

sätt som sett till tillgängliga resurser på förvaltningarna inte ger bästa möjliga miljönytta 

ur ett helhetsperspektiv.  

Omvärldsperspektivet 
Ålgräs är en biotop som identifierats som mycket skyddsvärd i flera EU-direktiv och 

internationella konventioner. De är också utpekade i nationella och regionala strategier 

för havsmiljön.  

Bilagor 
1. Motion 
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Ärendet  
Karin Pleijel (MP) och Klara Holmin (MP) har lämnat en motion om att miljö- och 

klimatnämnden och Byggnadsnämnden ska få i uppdrag att tillsammans med övriga 

berörda nämnder inom staden inrätta marina biotopskyddsområden för ålgräs.  

Byggnadsnämnden har mottagit motionen på remiss med sista svarsdag till 

Kommunstyrelsen senast 2 juli 2019.  

Beskrivning av ärendet 
Ålgräsängar är en mycket viktig biotop som har höga naturvärden och levererar viktiga 

ekosystemtjänster. De utgör högproduktiva miljöer och är exempelvis uppväxthabitat för 

fiskarter som torsk, vittling och ål. Samtidigt är detta hotade ekosystem vars utbredning 

minskat dramatiskt. I Bohuslän har, enligt Havs- och vattenmyndigheten, den areella 

utbredningen av ålgräs minskat med över 60% sedan 1980-talet till följd av bland annat 

övergödning och överfiske. Ålgräs är därför en biotop som identifierats som mycket 

skyddsvärd i flera EU-direktiv och internationella konventioner.  

Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas för små mark- och 

vattenområden som på grund av sina egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- 

eller växtarter. Det finns två typer av biotopskyddsområden. Det ena innebär ett generellt 

skydd för vissa biotoper, exempelvis alléer eller åkerholmar. Det andra är skydd för 

utpekade biotoper som beslutas av länsstyrelse eller kommun i varje enskilt fall, 

exempelvis ålgräsängar. Biotopskyddsområdena skiljer sig från exempelvis naturreservat 

genom att det endast är ett antal angivna biotoptyper som för skyddas.  

Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 

som kan skada naturmiljön. Om det finns risk att naturmiljön kan skadas ska dispens från 

biotopskyddsbestämmelserna sökas och om det finns särskilda skäl får dispens ges i det 

enskilda fallet. Exempel på verksamheter som enligt Naturvårdsverkets vägledning för 

biotopskydd av ålgräsängar kan skada biotopen är muddring, anläggande av hamnar, 

bryggor eller annan exploatering, ankring, utsläpp av näringsämnen.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Motionen bör avslås. Skyddsvärda marina områden bör istället föras in i 

byggnadsnämndens övriga arbete med skydd av natur och prioriteras tillsammans med 

och i förhållande till övriga skyddsvärda områden. Ett sådant arbete pågår redan.  

Kontoret delar motionärernas uppfattning rörande ålgräsängarnas mycket höga värden 

och att det generellt är viktigt att de som finns idag kan finnas kvar och om möjligt 

utvecklas. Skydd av områden i form av biotopskydd kan vara bra för enskilda områden 

som behöver skyddas från fysiska ingrepp. Det är också ett administrativt enklare skydd 

än exempelvis naturreservat. Att uttala att ålgräsängar generellt ska skyddas med denna 

typen av skydd är dock inte rimligt. För varje område behöver istället en avvägning 

gentemot andra intressen och en bedömning av skyddsbehov göras. Ålgräsängar har 

redan idag ett relativt starkt skydd och utgör en viktig förutsättning vid exempelvis 

prövning av vattenverksamhet och dispens från strandskydd vilket i princip alla typer av 

fysisk påverkan på de aktuella områdena kan antas vara. De naturvärden områdena har 

väger dessutom tungt i den planering av vattenområden som sker inom ramen för 

byggnadsnämndens ansvar i exempelvis översiktsplanen. I nuvarande planering finns 
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vissa möjliga konflikter med annan användning i form av utökning av hamnområdet eller 

vad gäller möjligheten att utveckla befintliga småbåtshamnar. Den sistnämnda är ju en 

strategi för att minimera ökad påverkan från nya båtplatser. Första steget i ett arbete med 

ålgräsängar bör därför vara att utreda vilka områden som är aktuella för skydd och vilken 

typ av skydd som är det mest lämpliga.  

Stadsbyggnadskontoret arbetar efter en ordinarie processen med skydd av natur. I den 

ingår en prioriteringslista som antogs av byggnadsnämnden 2017-12-19 och ska 

kontinuerligt uppdateras. Prioriteringen som gäller sker för närvarande utifrån följande 

kriterier: 

• Riksintresse/Natura 2000 

• Styrande dokument 

• Kulturmiljövärden 

• Utvecklingspotential 

• Genomförbarhet 

• Hot/brister 

• Naturvärden 

• Ansvarsarter/-biotoper 

• Grönstruktur 

• Friluftsliv/rekreation 

• Övrigt 

Vid tillfället för beslut saknades tillräckliga uppgifter om exempelvis ålgräsängar vilket 

innebar att deras skyddsbehov utifrån värde, hot och skyddets genomförbarhet inte kunde 

bedömas.  

Kontoret anser att det är viktigt att det även fortsättningsvis är nämndens ordinarie 

process som bör ligga till grund för prioriteringen av vilka områden som ska skyddas och 

i vilken ordning kontoret ska arbeta med desamma. Ålgräsängar och andra skyddsvärda 

marina områden bör inte ges en särställning utan istället ingå i det arbetet. På det sättet 

säkerställs också att de resurser som kommunen avsätter för dessa frågor kan användas på 

bästa möjliga sätt och att de områdena med samlat störst skyddsbehov görs först.  

Att bifalla motionen såsom den nu är formulerad riskerar, som kontoret ser det, att 

innebära att andra områden som kan vara i större behov av skydd skulle behöva 

prioriteras ner, genom att kontorets resurser för skydd av natur i praktiken skulle behöva 

omriktas till arbetet med ålgräsängar. Alternativt behöver extra resurser tillsättas för ett 

särskilt projekt kring just ålgräsängar. Motionen omfattar dock inte ett sådant förslag.   
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