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Förnyad remiss angående översyn och revidering av vissa
riksintresseområden för friluftslivet i Västra Götalands län
Beslut
Med anledning av vad som framgår nedan har Länsstyrelsen beslutat att ge
berörda kommuner möjlighet att inkomma med ytterligare synpunkter på de
riksintresseområden för friluftslivet som Naturvårdsverket ännu inte pekat
ut. Eventuella synpunkter ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 20 augusti
2017. De kommuner som berörs är Gullspång, Göteborg, Götene, Härryda,
Lerum, Lidköping, Mariestad, Mölndal, Partille och Vänersborg.
Bakgrund
Länsstyrelsen överlämnade den 28 februari 2014 underlag till
Naturvårdsverket i form av värdebeskrivningar för befintliga riksintressen
för friluftslivet och dessutom förslag på ett stort antal nya områden.
Förslagen gjordes i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer.
Bestämmelserna om områden av riksintresse för friluftsliv har sitt
ursprung i naturresurslagen (NRL) 1987:12. Det är i huvudsak i
förarbetena till NRL, prop. 1985/86:3 som statens syn på
riksintresseområden för friluftsliv anges. I förarbetena till miljöbalken
1997/98:45 s.29 anges att vad som anges i NRL gäller alltjämt.
I propositionen 2009/10:238 - Framtidens friluftsliv anges att det är av stor
vikt att utpekade riksintresseområden har god aktualitet genom att ny
kunskap och nya bedömningar kan tillföras. En av utgångspunktema för
områden av riksintresse för friluftsliv bör vara att områdena är viktiga för
många människors friluftsliv och att de kan nyttjas ofta och mycket.
Naturvårdsverket har under år 2016 fattat beslut om att peka ut flertalet av
de riksintressen för friluftslivet som Länsstyrelsen föreslog i februari 2014.
Dock kvarstår några områden där Naturvårdsverket önskar att Länsstyrelsen
ger berörda kommuner möjlighet att på nytt inkomma med synpunkter på de
aktuella förslagen. Anledningen är att Naturvårdsverket i samband med sin
remiss år 2016 angående MKB för riksintresseområdena fick in synpunkter
från ett antal kommuner på ett eller flera av förslagen. Enligt uppgift
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kommer Naturvårdsverket att under år 2017 ta ställning till de återstående
förslagen.
De områden som är aktuella är:

Gullspångs kommun
o FO42:6 Vänern Gullspång
Göteborgs kommun
o FO012 Göteborgs skärgård
o FO28 Lärjeåns dalgång
o FO47 Änggårdsbergen, Slottskogen, Fässbergsdalen
Götene kommun
o FO42:4 Vänern Kinneviken
Härryda kommun
o FO04 Bråtaområdet
o FO22 Klippan
o FO32 Rambomossen och Hårsjön
o FO33 Rådasjön med Gunnebo
Lerums kommun
o FO28 Lärjeåns dalgång
Lidköpings kommun
o FO42:4 Vänern Kinneviken
Mariestads kommun
o FO42:4 Vänern Kinneviken
o FO42:6 Vänern Gullspång
Mölndals kommun
o FO32 Rambomossen och Hårsjön
o FO33 Rådasjön med Gunnebo
o FO47 Änggårdsbergen, Slottskogen, Fässbergsdalen
Partille kommun
o FO02 Bokedalen och Jonsereds strömmar
Vänersborgs kommun
o FO 42:2 Vänern Vänersborg - Vänersnäs

Detta beslut har undertecknats digitalt varför det saknar underskrifter.

Jörel Holmberg
Robert Andersson
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(handlingarna skickas endast till kommunernas digitala brevlådor)
Gullspångs kommun, kommun@gullspang.se
Göteborgs kommun, stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
Götene kommun, gotene.kommun@gotene.se
Härryda kommun, kommun@harryda.se
Lerums kommun, kommun@lerum.se
Lidköpings kommun, kommun@lidkoping.se
Mariestads kommun, info@mariestad.se
Mölndals kommun, stad@molndal.se
Partille kommun, kundcenter@partille.se
Vänersborgs kommun, kommun@vanersborg.se

Bilagor
1. Blanketter med beskrivning av aktuella riksintresseområden för
friluftslivet
2. För detaljkartor, se Länsstyrelsens hemsida: http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/
3. Naturvårdsverkets riktlinjer.
4. Naturvårdsverkets samrådsredogörelse avseende utpekande av riksintressen
för friluftslivet, 2017-01-13, dnr NV-04528-15.
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