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Yttrande

Ang förslag till bildande av reservat Björshuvudet, Tjörns
kommun
LRF anser att Länsstyrelsen i sitt förslag till reservat inte uppfyller utredningskraven då det
saknas ekonomisk redovisning av de kort- och långsiktiga konsekvenser som
reservatsbildningen innebär.
Med den motiveringen anser LRF att reservatsbeslutet inte kan fattas.
Reservatet omfattar i förslaget 452 hektar och stora delar av dem beskrivs som att de behöver aktiv
skötsel både för naturvården och friluftslivet.
Detta markeras också tydligt i motivet till reservatsbeslutet: ”Genom att skydda området som
naturreservat säkerställs en långsiktig och ändamålsenlig skötsel, då staten har möjlighet att
ansvara för skötseln om inte markägare, arrendatorer och djurägare kan eller vill sköta
markerna.”
Totalt anvisas 27 åtgärder varav 11 har högsta prioritet. Det handlar om åtgärder av
engångskaraktär och sådant som kan kallas löpande underhåll. Det är således ett stort åtagande som
Länsstyrelsen tar på sig i det här området.
I underlaget till beslut saknas dock budget för de anvisade åtgärderna. När LRF efterfrågade
förtydligande på den punkten fick vi följande svar: ”Anslagen för reservatsskötsel bestäms för ett
år i taget och det är regeringen som bestämmer hur stora anslagen blir, både till skötsel av reservat
och ersättning till markägare. Vi vet alltså inte än hur stor budget för reservatsskötsel som kommer
att tilldelas vårt län kommande år. ”
Detta innebär alltså att myndigheten inte har bedömt kostnaderna för varken bildandet eller för den
långsiktiga driften. Därmed har man heller inte reserverat medel ur sitt anslag för reservatet. Det
innebär att underlaget inte är komplett och att det därför inte uppfyller ens grundläggande krav för
beslutsfattande inom svenska myndigheter.
Att myndigheten inte har översikt över sitt budgetutrymme för mer än ett år i taget är ju mer regel
än undantag för anslagsberoende verksamheter, men detta är ju inte ett argument för att avstå från
att utreda de kostnader som myndighetens beslut medför.
Att Länsstyrelsen inte synes förstå skillnaden mellan kostnader och tillgängliga medel får oss att
kraftigt ifrågasätta myndighetens kapacitet att alls fatta beslut av den dignitet detta ärende
innehåller.
LRF Västra Götaland ställer sig på dessa grunder avvisande till föreslagen reservatsbildning.
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