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§ 46 Dnr 2022/00156

Besvarande av remiss från Länsstyrelsen om förslag
till bildande av naturreservatet Sjöängen i Falköpings
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna yttrande enligt
tjänsteutlåtande daterat 12 april 2022 om förslag till beslut med
föreskrifter och avgränsning samt förslag till skötselplan för
naturreservatet Sjöängen till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

2 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfat tn ing

Länsstyrelsen har upprättat förslag till beslut med föreskrifter samt förslag
till skötselplan för naturreservatet Sjöängen, vilket har unika botaniska
värden. Falköpings kommun lämnas nu tillfälle att yttra sig över förslaget.
Naturreservatet Sjöängen ligger väl i linje med kommunens översiktsplan
när det gäller användningsområde natur och ingår med klass 2 i kommunens
naturvårdsprogram (ingår i objekt 7384-12 Lövskogar vid Sjöängen).
Området är upptaget i Friluftplan för Falköpings kommun (2016). Skogsbruk
pågår för tillfället på ett barrskogsområde öster om kärret och man bör
försäkra sig om att reservatet inte påverkas negativt av arbetena.

Beslutsunder lag

Tjänsteutlåtande från stadsbyggnadsavdelningen, 2022-04-12
Remiss från Länsstyrelsen i Västra Götalands län angående förslag till
bildande av naturreservatet Sjöängen med skötselplan, Falköpings kommun,
2022-03-18

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Ordförande ställer sedan proposition på Adam Johanssons (M) yrkande om
att förklara paragrafen för omedelbart justerad och finner att arbetsutskottet
beslutar i enlighet med yrkandet.
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Länsstyrelsen Västra Götaland

Justerarnas signaturer ----6-- Protokollsutdraget bestyrks


