Naturskyddsföreningen i Härryda 2018 - Valenkät

Hur ser partierna i Härryda
på natur och miljö?
Naturskyddsföreningen i Härryda har inför höstens val
ställt ett antal Ja- och Nej-frågor om natur och miljö till
de partier som sitter i kommunfullmäktige idag. Nedan
redovisas de partier som har svarat (i den ordning svaren har nått oss). Moderaterna ville inte kryssa i enkätens Ja-, Nej och Vet ej-alternativ utan skickade istället
in längre resonerande svar. Moderaternas svar liksom
övriga partiers kommentarer till frågorna redovisas i
bilaga 1.

Inställning till bevarande av natur
och biologisk mångfald är det
som mest skiljer partierna åt

Resultatet av valenkäten visar att det är två partier,
Kommunpartiet (KP) och Miljöpartiet (Mp), som sticker
ut på ett för miljön mest positiva sätt. Ingen av dessa
partier svarar nej på någon fråga. Flest nej-svar ger Liberalerna (L) och Centern är de som svarat flest Vet ej.
Det som skiljer partierna mest verkar vara synen på naturen och bevarandet av biologisk mångfald. De flesta
svarar visserligen ja på att den biologiska mångfalden
skall bevaras. När frågan blir mer konkret framkommer
dock en mer negativ inställning och en tveksamhet från
partier som Socialdemokraterna, Liberalerna och Centern. Mest negativa till naturvårdsfrågorna är enligt vår
bedömning Moderaterna (se deras svar i bilaga 1). Av
svaren framgår att det kan finnas en majoritet för att
inrätta en ny tjänst för en kommunekolog. Att göra fler
kommunala naturreservat är flera negativa till men
Kommunpartiet, Miljöpartiet och till viss del Liberalerna
är positiva. Frågan om en byggnation av den nya staden
”Landvetter Södra” i det värdefulla Yxsjöområdet får
svaren att spreta åt olika håll. Allianspartierna verkar
mer positivt inställda till en exploatering medan Kommunpartiet och Miljöpartiet är emot. Socialdemokraterna är för en byggnation av ett ”Landvetter södra” men
inte inom det värdefulla Yxsjöområdet. Läs mer om
denna fråga i vår medlemstidning Härryda Natur 1
2018.
Miljöpartiet och Kommunpartier visar ett mycket tydligt
ställningstagande för klimatåtgärder och de båda vill
även att flyget på Landvetter skall minska. Socialdemokraterna, Liberalerna, Centern och även Moderaterna
säger dock nej till en sådan konkret åtgärd.
Undersökningen med partiernas alla kommentarer finner man på vår hemsida:
https://harryda.naturskyddsforeningen.se/
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Kommunpartiet är det enda partiet som
svarat ja på alla frågorna i valenkäten.

Oenighet om flyget
skall få minska eller öka

Anser ert parti att och kommer ert parti under nästa mandatperiod verka för:
1. - att kommunen skall arbeta aktivt med och integrera Agenda 2030, FN:s mål
för en hållbar utveckling, i sin verksamhet (planer, markförvaltning m.m.) ?
2. - att den biologisk mångfalden skall bevaras i Härryda kommun?*
3. - att Härryda kommun anställer en ny heltidsanställd kommunekolog?
4. - att den kommunala naturskoleverksamheten återinförs?
5. - att naturområden med höga naturvärden i Härryda kommun skall bevaras och
säkerställas långsiktigt
6. - att kommunen tar fram en policy för bevarande av död ved?
7. - att byggnation inom det värdefulla Yxsjöområdet , söder om Landvetter, som
rymmer höga natur- och rekreationsvärden ej tillåts?
8. - att Finnsjöområdet skyddas som ett kommunalt naturreservat?
9. - att Wendelsbergsområdet skyddas som kommunalt naturreservat?
10. - att naturområdet vid Rådastock vid Mölndalsån i Mölnlycke bevaras?
11. - att Yxsjöns naturreservat utökas så att skyddsvärda arter och de höga naturvärdena i Yxsjöområdet kan bevaras långsiktigt?
12. - att förekomsten av tjäder** i kommunen säkerställs med målet att tjädern
skall ha en långsiktigt hållbar förekomst i Härryda kommun?
13. - att kommunen skall arbeta aktivt med klimatomställning med målet att kommunen i princip skall vara fossilfri till år 2030?
14. - att kommunen upprättar en cykelplan för Härryda kommun?
15. - att cykel- och gångbanorna byggs ut i kommunen och att befintliga banor
säkerhetsanpassas?
16. - att tågtrafiken på nuvarande bana i kommunen skall finnas kvar och utökas?
17. - att flygtrafiken på Landvetter flygplats minskar?

MP
1

KP

M

S

L

C

JA
JA
JA

JA
JA
Vet ej
Vet ej

JA
JA
JA

X

3

JA
JA
JA

X

JA
JA
JA

4

JA

JA

X

JA

JA

5

JA

JA

X

JA

JA

JA

6

JA

JA

X

X

NEJ

NEJ

7
JA JA
8 Vet ej JA
9
JA JA
Vet
ej JA
10

X
X
X

JA NEJ
NEJ NEJ
NEJ JA

X
NEJ
NEJ

X

X

JA

11

JA

JA

X

NEJ NEJ Vet ej

12

JA

JA

X

X Vet ej

X

13

JA

JA

X

JA

JA

JA

14

JA

JA

X

JA

JA

JA

15

JA

JA

X

JA

JA

JA

16

JA

JA

X

JA

X

JA

17

JA

JA

X

2

X

NEJ

NEJ NEJ

NEJ

X = Inget svar i form av JA, NEJ eller Vet ej har lämnats på frågan.
* bevarande av biologisk mångfald innebär att naturligt förekommande arter i kommunen skall få finnas kvar i långsiktigt livskraftiga förekomster inom sina naturliga utbredningsområden.
** tjäder är en fågelart som förekommer i Härryda kommun och
som är minskande i södra Sverige. Tjäder har av Göteborgs Ornitologiska förening utsetts som särskild kommunart och symbolart
för Härryda kommun

Skall tjädern få
finnas kvar i
Härryda kommun?
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Kommer det värdefulla och natursköna naturområdet
vid Råda stock vid Mölndalsån i Mölnlycke att få finnas kvar? Här finns en orörd å– och svämskog och
många skyddsvärda och ovanliga växt– och djurarter.

Bilaga 1. Alla partiers svar inklusive eventuella kommentarer. Kommunpartiet har svarat ja på alla frågor och har ej lämnat några kommentarer
(finns ej med i bilagan).

Miljöpartiet
Inför kommunvalet 2018

Här kommer svaren från Miljöpartiet i Härryda
Ifylld av Roland Jonsson, roland.jonsson@mp.se
Anser ert parti att och kommer ert parti under nästa mandatperiod verka för:
1. - att kommunen skall arbeta aktivt med och integrera Agenda 2030, FN:s mål för en hållbar utveckling, i sin verksamhet ( i
samband med planer, markförvaltning m.m.) ? JA X__NEJ__VET EJ __
2. - att den biologisk mångfalden skall bevaras i Härryda kommun?* JA X__ NEJ__VET EJ __
3. - att Härryda kommun anställer en ny heltidsanställd kommunekolog? JA_ X _ NEJ__VET EJ __ Finns med i vår budget
4. - att den kommunala naturskoleverksamheten återinförs? JA X_ NEJ__VET EJ _
5. - att naturområden med höga naturvärden i Härryda kommun skall bevaras och säkerställas långsiktigt?
NEJ__VET EJ __

JA_ X

6. - att kommunen tar fram en policy för bevarande av död ved? JA_X_ NEJ__VET EJ _
7. - att byggnation inom det värdefulla Yxsjöområdet , söder om Landvetter, som rymmer höga natur- och rekreationsvärden ej tillåts? JA_ X _ NEJ__VET EJ __ Vi vill stoppa byggnationen som nu planeras i Landvetter Södra
8. - att Finnsjöområdet skyddas som ett kommunalt naturreservat? JA_ _ NEJ__ VET EJ _ X
9. - att Wendelsbergsområdet skyddas som ett kommunalt naturreservat? JA_ X _ NEJ__VET EJ __ Vi har stött det medborgarförslag och kommer lämna in en motion till kommunfullmäktige
10. - att naturområdet vid Rådastock vid Mölndalsån i Mölnlycke bevaras? JA__ NEJ__VET EJ _ X _
11. - att Yxsjöns naturreservat utökas så att skyddsvärda arter och de höga naturvärdena i Yxsjöområdet kan bevaras långsiktigt? JA_ X _ NEJ__VET EJ __
12. - att förekomsten av tjäder** i kommunen säkerställs med målet att tjädern skall ha en långsiktigt hållbar förekomst i
Härryda kommun? JA_X_ NEJ__VET EJ __

13. - att kommunen skall arbeta aktivt med klimatomställning med målet att kommunen i princip skall vara fossilfri till år
2030? JA_ X _ NEJ__VET EJ __ Vi har motionerat att kommunen ska ta fram en aktuell energi och klimatplan och att kommunens verksamheter senast år 2025 är fossilfria och därmed använder 100 procent förnybar energi.

14. - att kommunen upprättar en cykelplan för Härryda kommun? JA_ X _ NEJ__VET EJ __ Vi har drivit frågan sedan 2015
både i kommunens miljömål och motioner

15. - att cykel- och gångbanorna byggs ut i kommunen och att befintliga banor säkerhetsanpassas? JA X __ NEJ__VET EJ __

16. - att tågtrafiken på nuvarande tågbana i Härryda kommun skall få finnas kvar och utökas? JA_ X _ NEJ__VET EJ __
17. - att flygtrafiken på Landvetter flygplats minskar? JA X __ NEJ__VET EJ __ För att vi skall klara klimatmålet så måste den
fossilberoende trafiken minska.

Moderaterna

Anser ert parti att och kommer ert parti under nästa mandatperiod verka för:
Tack NSF för era viktiga frågor och att vi får möjlighet att svara på dom. Det finns ett problem med att ställa komplexa frågor och sedan bara be om ja/nej svar, frågorna är inte alltid så enkla. Kring era frågeställningar så finns det också en hel del
fakta och kunskap som inte riktigt kommer fram. Det är svårt att göra enkäter, och det är svårt att svara på enkäter. Vi inkommer här med följande svar som kanske inte är helt uttömmande eller det svar ni efterfrågar. I så fall så kommer vi gärna
till Er och berättar mer för era medlemmar. Vi tar gärna del av sammanställningen från all partier och er redovisning till era
medlemmar. Tveka inte att höra av er om ni har några frågor.
M.V.H
För moderaterna i Härryda
/Per Vorberg, per.vorberg@moderaterna.se
1. - att kommunen skall arbeta aktivt med och integrera Agenda 2030, FN:s mål för en hållbar utveckling, i sin verksamhet (i
samband med planer, markförvaltning m.m.)?
JA __NEJ__VET EJ __
Svar: Tillsammans med övriga partier i Alliansen har moderaterna drivit igenom och beslutat i samband med budget för 2018
att arbeta strategiskt med Agenda2030 och de globala målen. Partierna S + V + SD reserverade sig mot detta beslut.
”Uppdrag:
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategisk plan för hur kommunen ska arbeta med Globala målen och Agenda 2030 i
enlighet med intentionerna ovan, och avsätta resurser för att kunna genomföra det. Resurser finansieras inom förvaltningens
totala ram för 2018 och om extra medel behövs skall detta arbetas in i budget för 2019.”.
Därför pågår nu ett arbete inom förvaltningen och vi har en samordnare för just Agenda 2030. Arbetet leds och är placerat i
utvecklingsenheten som ligger strategiskt ovanför alla andra sektorer.” Bakgrundsbeskrivningen till uppdraget går att läsa i
protokollet från kommunfullmäktige i november 2017 här: https://www.harryda.se/
download/18.7af2026415f9541d471e4fcb/1511335941784/Kf%20prot%20171113_§193%20Budget.pdf

2. - att den biologisk mångfalden skall bevaras i Härryda kommun? *
JA__ NEJ__VET EJ __
Svar: Biologisk mångfald är viktigt. Med utgångspunkt från Er beskrivning ” * bevarande av biologisk mångfald innebär att naturligt förekommande arter i kommunen skall få finnas kvar i långsiktigt livskraftiga förekomster inom sina naturliga utbredningsområden.” så kan det komma uppstå konflikter vid samhällsutveckling. T.ex. så är vi för en ny järnväg mellan Göteborg
och Borås, för att få fler att kunna välja hållbara transporter med pendeltåg. Byggandet av denna järnväg kommer påverka den
biologiska mångfalden utifrån er beskrivning. Det är ofta så att olika intressen står mot varandra och då gäller det att genomföra de bästa möjliga lösningarna utifrån vad som skall göras och vad som skall uppnås.
3. - att Härryda kommun anställer en ny heltidsanställd kommunekolog?
JA__ NEJ__VET EJ __
Svar: Vi har idag en kommunekolog på 100% som vi är mycket nöjda med och vi inte att hon skall bytas ut. Däremot kan vi behöva anställa fler framöver. När beror på behovet och när ekonomin så tillåter.
4. - att den kommunala naturskoleverksamheten återinförs?
JA__ NEJ__VET EJ __
Svar: Vi har inga planer att starta upp en liknande verksamhet (liten och sårbar) i kommunal regi igen.

Moderaterna
5. - att naturområden med höga naturvärden i Härryda kommun skall bevaras och säkerställas långsiktigt?
JA__ NEJ__VET
EJ __ Svar: Frågan påminner om den om Biologisk mångfald. Det kommer uppstå konflikter vid samhällsutveckling. T.ex. så
är vi för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås, för att få fler att kunna välja hållbara transporter med pendeltåg. Byggandet av denna järnväg kommer att gå genom områden med höga naturvärden. Det är ofta så att olika intressen står mot
varandra och då gäller det att genomföra de bästa möjliga lösningarna utifrån vad som skall göras och vad som skall uppnås.
Viktigt att vi tar hand om de områden som vi har skötselplaner på.
6. - att kommunen tar fram en policy för bevarande av död ved?
JA__ NEJ__VET EJ __
Svar: Kommunen gjorde 2007–2008 en inventering av skyddsvärda träd i hela Härryda kommun. Utifrån det finns informationsmaterial om skötsel och hantering av skyddsvärda träd och olika ”dödsstadier” för träd. Vidare skriver Skogsstyrelsen
bl.a. ” Det talas mycket om bristen på död ved i de svenska produktionsskogarna. Trenden är att andelen död ved ökar, men
att betydligt större insatser behövs. Forskarna rekommenderar numera att lämna döda och levande träd samt högstubbar av
ett eller ett fåtal trädslag per hygge. Det ger störst effekt på den biologiska mångfalden.”. Vi vet också att vi har gamla skogsbruksplaner och saknar en bra helhetssyn över hur vi sköter kommunens mark (och vatten). Därför gav vi ett uppdrag i samband kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni månad i år att se över allt detta enligt nedan. Mot detta beslut reserverade sig
S+V+MP+SD
” Hantering och skötsel av kommunalägd skog, mark, Jakt- och fiskerätt
Härryda kommun är en stor markägare. Bland annat så äger vi en hel del skog, ängar och vatten. Hur kommunen sköter och
förvaltar dessa regleras i gamla dokument eller i avsaknad av dessa. För att vi skall sköta, förvalta, eller arrendera ut rätt,
ger vi förvaltningen i uppdrag att se över helheten och återkomma med förslag på styrdokument då detta inte gjorts på
många år. Inriktningen i arbetet är att det skall föras dialog med de markägare som har angränsande mark till kommunens eller arrenderar, för att få en samsyn kring hur arbetet skall fortskrida. När det gäller arrenden, jakt- och fiskerätter
skall det ses över i sin helhet och det gäller även avgifter och delegationsrätten av beslut.”
7. - att byggnation inom det värdefulla Yxsjöområdet, söder om Landvetter, som rymmer höga natur- och rekreationsvärden
ej tillåts? JA__ NEJ__VET EJ __
Svar: Vet inte exakt vilket område ni menar då ni inte bifogar någon kartbild!? Vi kommer inte att bygga i Yxsjöns naturreservat, däremot så återkommer vi till den nya järnvägen som är viktig för hållbara transporter. Sedan finns det vad vi fått till oss
ett gammalt vägreservat för en väg mellan R40 och E6S som kan gå i närheten(?). Att få till någon form av mobilitetsanslutning (Typ väg för GC eller elbuss) mellan Mölnlycke och till Landvetter parallellt med järnvägen kan bli aktuellt i framtiden. Då
gäller det att göra en lösning som minimerar intrånget. Vi arbetar för att bevara naturområdet i den sydvästra delen av det vi
i vår översiktsplan 2012 pekar ut som kommunens nästa stora utvecklingsområde. Det område som vi idag arbetar med under
namnet Landvetter södra. Här kommer vi till ytterligare ett exempel på där olika intressen står mot varandra och då gäller det
att genomföra de bästa möjliga lösningarna utifrån vad som skall göras och vad som skall uppnås.
8. - att Finnsjöområdet skyddas som ett kommunalt naturreservat?
JA__ NEJ__VET EJ __
Svar: Vet inte exakt vilket område ni menar då ni inte bifogar någon kartbild!? Nej, det finns redan flera andra skydd av området och vi måste se till att vi kan ta hand om befintliga reservat.
9. - att Wendelsbergsområdet skyddas som ett kommunalt naturreservat?
JA__ NEJ__VET EJ __
Svar: Vet inte exakt vilket område ni menar då ni inte bifogar någon kartbild!? Nej, ”Wendelsbergsområdet” ägs inte enbart
av kommunen och vi måste se till att vi kan ta hand om befintliga reservat. Dessutom har vi gett i uppdrag till förvaltningen
att uppdatera skötselplanerna för att tillgängliggöra parken för medborgarna vilket efterfrågats. Detta skall göras tillsammans med boende m.fl. och detta arbete pågår. Enigt beslut i politiken.

Moderaterna
10. - att naturområdet vid Rådastock vid Mölndalsån i Mölnlycke bevaras? JA__ NEJ__VET EJ __
Svar: Vet inte exakt vilket område ni menar då ni inte bifogar någon kartbild!? En del är idag naturreservat, en annan del är
entrén till Mölnlycke och en del ligger vid Rådasjön där vi tittar på möjligheter att skapa ett roddcenter för bl.a. parasport på
en liten del. Det är många som är missnöjda på hur det ser ut när man kommer på Säterileden till ”Mölnlyckes Entré”. Därför
tycker vi att man skall ta ett helhetsgrepp och se över hela området mellan ”trappan” i centrum och fram till Rådasjön. Hur
det skall se ut har vi inte någon bestämd bild över ännu.
11. - att Yxsjöns naturreservat utökas så att skyddsvärda arter och de höga naturvärdena i Yxsjöområdet kan bevaras långsiktigt? JA__ NEJ__VET EJ __ Svar: Vet inte exakt vilket område (Yxsjöområdet) ni menar då ni inte bifogar någon kartbild!? Att
göra ett jättestort kommunalt naturreservat är inte aktuellt. Däremot skulle det kunna bli aktuellt att utöka till viss del. Detta
sker i så fall i samband med arbetet och utvecklingen av Landvetter södra iom den intressekonflikt som skulle kunna uppstå.
Det är olika intressen som står mot varandra och då gäller det att genomföra de bästa möjliga lösningarna utifrån vad som
skall göras och vad som skall uppnås.
12. - att förekomsten av tjäder** i kommunen säkerställs med målet att tjädern skall ha en långsiktigt hållbar förekomst i
Härryda kommun? JA__ NEJ__VET EJ __ Svar: Tjädern är en väldigt speciell fågel. Men att kommunen skulle göra ett åtagande att säkerställa en djurarts förekomst eller häckning i ett visst område ligger inte inom kärnuppgifterna. Dessutom så
krävs stora resurser att genomföra ett säkerställande. Däremot kan kommunen så långt som möjligt skapa förutsättningar
för förekomst och häckning, och då skall de insatserna ställas mot andra behov som finns i kommunen. Därav också en del i
vårt uppdrag i budget att uppdatera hur vi arbetar med kommunens mark och vatten (se svar fråga 6).
13. - att kommunen skall arbeta aktivt med klimatomställning med målet att kommunen i princip skall vara fossilfri till år
2030? JA__ NEJ__VET EJ __ Svar: Vi arbetar för att kommunens uppvärmning och elkonsumtion helt fossilfri 2030, inkl.
Förbo och HEAB. Och en fossilfri fordonspark.
14. - att kommunen upprättar en cykelplan för Härryda kommun?
JA__ NEJ__VET EJ __
Svar: Vi arbetar för att ta fram en mobilitetsplan. Det finns fler sätt att förflytta människor, varor och tjänster än bara cykel.
Det är dessutom viktigt att dessa också kopplas till angränsande kommuner, vi ingår i ett gemensamt arbetsmarknadsområde. Däremot så har vi under gångna mandatperioden tagit de största cykelvägsinvesteringsbesluten någonsin och vi har för
avsikt att fortsätta satsa på cykling också i och till/från Härryda kommun.
15. - att cykel- och gångbanorna byggs ut i kommunen och att befintliga banor säkerhetsanpassas? JA__ NEJ__VET EJ __
Svar: Vi har under gångna mandatperioden tagit de största cykelvägsinvesteringsbesluten någonsin och vi har för avsikt att
fortsätta satsa på också cykling i och till/från Härryda kommun. På vilket sätt menar ni ”att befintliga banor säkerhetsanpassas”? Trygga gång- och cykelvägar är reglerat i lag. Vi har för avsikt att fortsätta följa lagar och regler. Kommunen äger inte
alla cykelbanor i kommunen.

16. - att tågtrafiken på nuvarande tågbana i Härryda kommun skall få finnas kvar och utökas? JA__
NEJ__VET EJ __ Svar: Vi hade gärna sett att vi fick bort godstrafiken, det skulle skapa mycket goda förutsättningar till förtätning, bättre trafikering för persontrafik och utveckling av våra orter.
17. - att flygtrafiken på Landvetter flygplats minskar? JA__ NEJ__VET EJ __ Svar: Nej, vi är realister och
behovet av att resa i en allt mer globaliserad och internationaliserad värld, där vi lever tillsammans med
människor från världens alla delar (precis som det är i och runt flesta städer i världen), så kommer det
att flygas mer. Flyget är viktigt och därför är det viktigt att ställa om flyget till fossilfritt så fort som möjligt liksom skapa fossilfria transporter till och från flygplatsen, t.ex. pendeltåg (som inte drivs av t.ex.
tysk kol eller rysk gas). Det är också viktigt att flygbolagen använder sig av modernare plan som både
drar mindre bränsle och är tystare, Swedavia(statligt bolag) arbetar för att all deras verksamhet skall bli
fossilfri. Man skall heller inte underskatta flygets betydelse för fred på jorden och länders möjligheter att
kliva ur fattigdom. Vi är för att människor, varor och tjänster skall kunna röra sig över stora områden, vi
tror det gör världen bättre för fler.

Socialdemokraterna
Anser ert parti att och kommer ert parti under nästa mandatperiod verka för:
1. - att kommunen skall arbeta aktivt med och integrera Agenda 2030, FN:s mål för en hållbar utveckling, i sin verksamhet ( i
samband med planer, markförvaltning m.m.) ?
JA , Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt för att bygga ett bra samhälle.
2. - att den biologisk mångfalden skall bevaras i Härryda kommun?*
JA, den biologiska mångfalden skall bevaras i kommunen. Samtidigt finns det alltid en avvägning som måste göras. Det måste
finnas möjlighet till nybyggnation i kommunen också.
3. - att Härryda kommun anställer en ny heltidsanställd kommunekolog?
JA, detta har varit en fråga för socialdemokraterna under lång tid. Det skall vi fortsätta att kämpa för
4. - att den kommunala naturskoleverksamheten återinförs?
JA om detta är något som skolorna efterfrågar. Då detta måste genomföras i samarbete med skolorna i kommunen. Detta behöver naturligtvis undersökas innan införandet.
5. - att naturområden med höga naturvärden i Härryda kommun skall bevaras och säkerställas långsiktigt?
JA, detta bör alltid vara utgångspunkten. Samtidigt finns det alltid en avvägning som måste göras. Det måste finnas möjlighet
till nybyggnation i kommunen också.
6. - att kommunen tar fram en policy för bevarande av död ved?
Död ved är en viktig fråga för många arter, Frågan är därför viktig. Samtidigt så borde detta ske på olika områden och inte endast på kommunens mark. En policy är inte den enda vägen att gå. Vi tror att det är viktigare att fundera över vart det skall
kunna tillämpas. En policy blir lätt en produkt som hamnar i en bokhylla. Däremot så är det klart att vi skall vara med och diskutera frågan.
7. - att byggnation inom det värdefulla Yxsjöområdet , söder om Landvetter, som rymmer höga natur- och rekreationsvärden ej
tillåts?
JA. Vi tycker att Landvetter Södra skall byggas, men det är inte i Yxsjöområdet som det skall byggas. Den syd västra delen av
området skall lämnas orörd och fungera både som rekreationsplats och område för djur- och växtlivet,
8. - att Finnsjöområdet skyddas som ett kommunalt naturreservat?
NEJ, Vi anser att det skydd som finns på området idag räcker.
9. - att Wendelsbergsområdet skyddas som ett kommunalt naturreservat?
NEJ, Vi anser att det skydd som finns på området idag räcker.
10. - att naturområdet vid Rådastock vid Mölndalsån i Mölnlycke bevaras?
Här behöver vi föra en diskussion om möjligheten att göra en liten uppsnyggning utan att påverka djur och natur för mycket.
11. - att Yxsjöns naturreservat utökas så att skyddsvärda arter och de höga naturvärdena i Yxsjöområdet kan bevaras långsiktigt?
NEJ, Vi tror inte att en utökning av området som är naturreservat är den rätta vägen att gå. Vi vill dock se till att ett större område än nuvarande naturreservat lämnas orört.

Socialdemokraterna
12. - att förekomsten av tjäder** i kommunen säkerställs med målet att tjädern skall ha en långsiktigt hållbar förekomst i Härryda kommun?
Även här är det en avvägning mot möjligheten att bygga nya bostäder. För oss är det viktigt att bevara den biologiska mångfalden i kommunen. Det är klart att vi därför skall utreda hur mycket mark som behöver avsättas för att bevara förekomsten av
tjäder i kommunen.
13. - att kommunen skall arbeta aktivt med klimatomställning med målet att kommunen i princip skall vara fossilfri till år 2030?
JA, Absolut.
14. - att kommunen upprättar en cykelplan för Härryda kommun?
JA, detta är för oss en självklarhet
15. - att cykel- och gångbanorna byggs ut i kommunen och att befintliga banor säkerhetsanpassas?
JA, cykelbanor är viktigt. Vi behöver bygga ut dessa så att vi kan få till ett nätverk genom kommunen som underlättar för pendling på cykel. Att befintliga banor skall säkerhets anpassas är naturligtvis också viktigt.
16. - att tågtrafiken på nuvarande tågbana i Härryda kommun skall få finnas kvar och utökas?
JA, Självklart skall vi arbeta för att utveckla tågtrafiken. Vi vet att tåg är en viktig faktor för en miljövänlig pendling. Därför tycker vi att det är bra med tågtransporter i kommunen.
Om tåget på den nuvarande banan skall utökas så är det viktigt att vi blir fler boende på de orter som idag har stationer. Detta
borde kommunen arbeta aktivt med. Sedan är det naturligtvis så att mängden tåg som går på den nuvarande banan inte är en
kommunal fråga utan en regionalfråga (västtrafik). Naturligtvis skall kommunen vara med och påverka beslut i denna fråga i
riktning att ha en fortsatt utveckling.
17. - att flygtrafiken på Landvetter flygplats minskar?
NEJ, Vi tror att det är viktigt för kommunens utveckling att flygplatsen får fortsätta att utvecklas. Vårt samhälle blir mer och
mer globaliserat. Detta kommer i sin tur antagligen leda till en ökad mängs flygresor.

Liberalerna
Anser ert parti att och kommer ert parti under nästa mandatperiod verka för:
1. - att kommunen skall arbeta aktivt med och integrera Agenda 2030, FN:s mål för en hållbar utveckling, i sin verksamhet ( i
samband med planer, markförvaltning m.m.) ?
JA X NEJ__VET EJ __
2. - att den biologisk mångfalden skall bevaras i Härryda kommun?* JA X NEJ__VET EJ __
I den mån det är möjligt.
3. - att Härryda kommun anställer en ny heltidsanställd kommunekolog? JA X NEJ__VET EJ __
Prioritering i relation till andra utgiftsområden
4. - att den kommunala naturskoleverksamheten återinförs?

JA X NEJ__VET EJ __

I privat form, via föreningarna och via den kommunala för- och grundskolan
5. - att naturområden med höga naturvärden i Härryda kommun skall bevaras och säkerställas långsiktigt?

JA X NEJ__VET EJ

I den mån det är möjligt i enlighet med ÖP och kommunala tillväxtmål.
6. - att kommunen tar fram en policy för bevarande av död ved? JA__ NEJ X VET EJ __
Knappast en kommunal fråga utan ett ansvar för markägare.
7. - att byggnation inom det värdefulla Yxsjöområdet , söder om Landvetter, som rymmer höga natur- och rekreationsvärden ej
tillåts? JA__ NEJ X VET EJ __
Vi avser att stödja utbyggnaden av södra Landvetter.
8. - att Finnsjöområdet skyddas som ett kommunalt naturreservat? JA__ NEJ X VET EJ __
Finnsjöområdet är vår huvudsakliga vattentäkt och skyddas som vattenskyddsområde.
9. - att Wendelsbergsområdet skyddas som ett kommunalt naturreservat? JA X NEJ__VET EJ __
Kan vara nödvändigt, skall dock begränsas.
10. - att naturområdet vid Rådastock vid Mölndalsån i Mölnlycke bevaras?

JA__ NEJ X VET EJ __

Mölnlycke samhälle måste kunna utvecklas, däremot skall skyddsvärda biotoper bevaras.
11. - att Yxsjöns naturreservat utökas så att skyddsvärda arter och de höga naturvärdena i Yxsjöområdet kan bevaras långsiktigt? JA__ NEJ X VET EJ __
Vi avser att stödja utbyggnaden av södra Landvetter.
12. - att förekomsten av tjäder** i kommunen säkerställs med målet att tjädern skall ha en långsiktigt hållbar förekomst i Härryda kommun? JA__ NEJ__VET EJ X
13. - att kommunen skall arbeta aktivt med klimatomställning med målet att kommunen i princip skall vara fossilfri till år 2030?
JA X NEJ__VET EJ __
Det är en lovvärd ambition, det som gäller för Härryda kommun är att vi vill tillse att uppvärmning av kommunens fastigheter
sker fossilfritt och att kommunikationer sker fossilfritt.
14. - att kommunen upprättar en cykelplan för Härryda kommun? JA X NEJ__VET EJ __
Ingen högt prioriterad fråga.
15. - att cykel- och gångbanorna byggs ut i kommunen och att befintliga banor säkerhetsanpassas? JA X NEJ__VET EJ __
Säkerhetsanpassning är det högstprioriterade, utbyggnad bör ske när det är ekonomiskt försvarbart.
16. - att tågtrafiken på nuvarande tågbana i Härryda kommun skall få finnas kvar och utökas?

JA__ NEJ__VET EJ __

I första hand verkar vi för att järnvägen Borås-Göteborg blir påbörjad, detta för att få pendeltrafik på denna bana. Den befintliga banan skall finnas kvar och utvecklas för i första hand godstrafik.
17. - att flygtrafiken på Landvetter flygplats minskar? JA__ NEJ X VET EJ __

Centerpartiet
Anser ert parti att och kommer ert parti under nästa mandatperiod verka för:
1. - att kommunen skall arbeta aktivt med och integrera Agenda 2030, FN:s mål för en hållbar utveckling, i sin verksamhet ( i
samband med planer, markförvaltning m.m.) ?
JA _x_NEJ__VET EJ __
2. - att den biologisk mångfalden skall bevaras i Härryda kommun?*
JA_x_ NEJ__VET EJ __
3. - att Härryda kommun anställer en ny heltidsanställd kommunekolog?
JA__ NEJ__VET EJ _x_ Kan bli aktuellt framöver
4. - att den kommunala naturskoleverksamheten återinförs?
JA__ NEJ__VET EJ _x_
5. - att naturområden med höga naturvärden i Härryda kommun skall bevaras och säkerställas långsiktigt?
NEJ__VET EJ __

JA_x_

6. - att kommunen tar fram en policy för bevarande av död ved?
JA__ NEJ_x_VET EJ __ Ingen separat policy för ved men ser det som en naturlig del av det styrdokument som ska tas fram för
skötsel och förvaltning av kommunens "skog, ängar och vatten"
7. - att byggnation inom det värdefulla Yxsjöområdet , söder om Landvetter, som rymmer höga natur- och rekreationsvärden
ej tillåts? JA__ NEJ__VET EJ __ Här är ju frågan hur byggnation avgränsas och hur man tar tillvara höga naturvärden så att
människa och natur kan samspela på ett bra sätt
8. - att Finnsjöområdet skyddas som ett kommunalt naturreservat?
JA__ NEJ_x_VET EJ __
9. - att Wendelsbergsområdet skyddas som ett kommunalt naturreservat?
JA__ NEJ_x_VET EJ __
10. - att naturområdet vid Rådastock vid Mölndalsån i Mölnlycke bevaras?
JA_x_ NEJ__VET EJ __ Naturområdet ska bevaras men vissa åtgärder kan behövas vid infarten till Mölnlycke
11. - att Yxsjöns naturreservat utökas så att skyddsvärda arter och de höga naturvärdena i Yxsjöområdet kan bevaras långsiktigt? JA__ NEJ__VET EJ _x_ Ingen direkt fråga i dagsläget
12. - att förekomsten av tjäder** i kommunen säkerställs med målet att tjädern skall ha en långsiktigt hållbar förekomst i
Härryda kommun? JA__ NEJ__VET EJ __
13. - att kommunen skall arbeta aktivt med klimatomställning med målet att kommunen i princip skall vara fossilfri till år
2030? JA_x_ NEJ__VET EJ __
14. - att kommunen upprättar en cykelplan för Härryda kommun?
JA_x_ NEJ__VET EJ __ i samband med översiktsplan
15. - att cykel- och gångbanorna byggs ut i kommunen och att befintliga banor säkerhetsanpassas? JA_x_ NEJ__VET EJ __
16. - att tågtrafiken på nuvarande tågbana i Härryda kommun skall få finnas kvar och utökas?
17. - att flygtrafiken på Landvetter flygplats minskar? JA__ NEJ_x_VET EJ __

JA_x_ NEJ__VET EJ __

