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Inlaga avseende förslag till bildande av naturreservatet Läjeåns dalgång, 
samrådsremiss 
 

Denna inlaga är synpunkter från Bergum-Gunnilse Utveckling (BGU) som primärt har sitt intresseområde  
i Lerjeådalen dvs Gunnilse, Bergum med omgivande områden såsom Vättlefjäll. 

Den ideella föreningen BGU startade 2014 som ett resultat av en förstudie för utveckling av hållbara 
lokalsamhällen. BGU har som mål att utveckla området så att vi boende i högre grad skall kunna arbeta 
och bo i området eller dess nära omgivningar. Utvecklingen skall ske så att både ekologiska, ekonomiska  
och sociala hänsyn tas för långsiktigt hållbara samhällen. Delar av detta är att på ett ansvarsfullt sätt säkra 
de fantastiska naturresurser som vi har inom området och dess omgivningar.  
Föreningen verkar för att minska transporter, miljöbelastningen och arbetar aktivt för att förhindra nya 
naturstörande verksamheter och stoppa redan pågående. 
 

Förslag till beslut  
 

BGU anser att förslaget i nuvarande omfattning skall återremitteras för ny behandling och samordnas  
med en fördjupad översiktsplan för Lärjedalen. 

Genom en sådan process kan motstridiga intressen identifieras och avvägas för en långsiktig utveckling av 
området som ger utrymme för en hållbar utveckling av området som även fullt ut tar in ekonomiska och  
sociala aspekter tillsammans med naturvärden. 

BGU anser att naturreservatet inte kan genomföras enligt förslagets nuvarande omfattning då området  
utgör en allt för omfattande areal av Lärjedalen. 

 

 

 

Göteborgs Stad 
Stadsbyggnadskontoret 
att. Henrik Kant / Martin Storm 

Box 2554 
403 17 Göteborg 
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Reservatets omfattning 
 

Enligt förslaget så omfattas inte enbart naturintressen utan omfattande områden som innebär att hela 
landskapstypen skall inkluderas dvs även odlingslandskap, skogsområden, områden för friluftsliv etc.  
BGU anser att detta är en dramatisk påverkan och ingrepp för de boende och verksamheter i hela området  
som inte står i proportion till vad man vill uppnå.  

BGU har tagit fram ett förslag för en hållbar utveckling för området som tar in de ekonomiska och sociala 
delarna av ett hållbart samhälle inom Göteborgs kommun (Ref Bil 1 LEA rapport...) 

Nedan har BGU’s förslag lagts in till områden för bl.a boende i kanten mellan skogs och odlingsmarkerna.  
Dessa bosättningar skall kombineras med odlingar och avsikten är att det sker i stor omfattning på områden 
som idag ägs av Göteborgs kommun. Kartan visar hur dessa områden är i direkt konflikt med det föreslagna 
omfattande reservatet. 

 

  

Bild 1. LEA rapportens förslag till framtida utvecklig i Lärjedalen samt reservatets föreslagna gränser 
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Den typ av bosättningar BGU avser är klimatsmarta, +energihus som skall bidra till den lokala livsmedels-
försörjningen och på sikt även ges möjlighet att bidra till Göteborgs. På samma sätt som det var på 1800  
och delar av 1900-talet. 

Inspirations-skisser (ReGen Villages) (Bild 2-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utökat Natura 2000 område 
 
Som bas för utbredningen av reservatet bör Natura 2000 området vara en utgångspunkt under framtagning  
av en fördjupad översiktsplan för Lärjedalen (Ref Beslutshandling bil. 5) 

Att i efterhand korrigera ett beslutat naturreservat kommer inte att vara möjligt då lagstiftningen inte tillåter 
detta utan att dessa delar inte längre uppfyller sitt syfte. Detta medföra att när beslutet väl tas så är all annan 
utveckling förhindrad. BGU anser därför att reservatets omfattning måste avvägas noggrant i en bred 
demokratisk process där alla intressenter får delta och avvägande kan göras för motstridiga långsiktiga 
intressen. 
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Skötselplan samt ekonomiska konsekvenser  
 

BGU ser med oro på de detaljerade anvisningar för skötsel av naturreservatet i nuvarande utbredning som 
medför omfattande begränsningar i nyttjande av marken. Detta kommer att innebära merkostnader för 
samtliga markägare / arrendatorer och vi kan inte se att detta redovisas i någon konsekvensanalys av förslaget. 
Inte heller ges en uppfattning av vad skötseln för Göteborgs kommun kommer att innebära i årliga 
förvaltningskostnader och om kommunens förvaltningar har medel att genomföra detta.  
Vi som bor i området ser redan idag att medel och arbetskraft att sköta kommunens åtagande inte är i balans. 
Delar av befintligt Natura 2000 område utefter Lärjeån är idag inte tillgängligt för allmänheten. 
Däremot har många privata områden skötts på ett föredömligt sätt.  

Ett exempel är att krav på betning åligger markägaren men denna skötselföreskrift kan inte eventuellt inte vara 
ekonomiskt hållbart. Skall staden då gå in och ta över dessa åtaganden? Redan idag är det brist på intressenter 
för att bedriva beten inom området.  

För det förslagna naturvårdsreservatet kan vissa markområden behöva omprioriteras till andra 
användningsområden i framtiden men detta begränsas starkt då reservatet ”fryser” pågående markanvändning. 
Detta kommer att begränsa möjlig utveckling av hela Lärjedalen. 

Byggnadsnämnden och beslut inom reservatet 
 

BGU har svårt att se hur byggnadsnämnden skall hantera detta omfattande odlingslandskap med så många 
beslut som är hänvisade till nämnden för en rimligt utveckling över tid.  
Kan markägare / arrendatorer ges en rimligt ledtid för nödvändiga beslut för att bedriva sin verksamhet?  
Inte minst krävs en omfattande kunskap och tidsinsats av markägare för att klara dispenshantering, genomföra 
miljökonsekvensbeskrivningar etc.  
BGU ser att all rimlig utveckling kommer att försvåras och det innebär en risk att odlingslandskapet stagnerar 
och att mark över tid inte kommer att brukas för matproduktion och då försvåra lokalproducerad mat inom 
Göteborgs kommun. 

Fastighetskontorets initiativ med testbäddsodling och utökning av arrenden för grönsaksodling inklusive 
växthus för att förlänga säsongen skulle kraftig begränsas med den föreslagna omfattningen av området. 
Likaså skulle den nystartade naturbruksskolan på Angereds Gård få betydande begränsningar. 

Framtida verksamhet och utveckling 
 
I BGU´s vision för Lärjedalen (LEA rapporten) ingår en mångfald av verksamheter som kommer att försvåras  
av den stora utbredningen i kombination med de begränsningar som föreskrivs. Inte minst har BGU i LEA 
rapporten föreslagit en utveckling av ridvägar, leder och kommunikationsstråk för verksamheter (Bild 2 nedan). 
Att utveckla och anlägga dessa kommer i princip att stoppas av reservatet vilket kommer att hämma en 
utveckling i området där Lärjedalen kan utvecklas till att bli en stor resurs för hela Göteborg.  



            
              www.bergum-gunnilse.se,  www.bgu.nu 
              utveckling@bergum-gunnilse.se 
                        Bergum-Gunnilse Utveckling  

                     Hur utvecklar vi Gunnilse och Bergum? 

 
Bergum Gunnilse Utveckling                                                    Bergum Gunnilse Utveckling 
c/o Erik Bick                                    Fakturor: c/o Maths Relesjö 
Fyrväpplingen 4  Lassegårdsvägen 7                        
424 72 Olofstorp  424 91 Olofstorp 

 

Bild 2: LEA rapportens föreslagna utveckling av leder i området 

 

För Bergum-Gunnilse Utveckling 

 

 

Erik Bick   Tom Tveitan 
ordförande   Koordinator utvecklingsgrupp Centrum/Infrastruktur 

 

Bilagor:  Var med och utveckla Bergum, Gunnilse och Olofstorp!  
LEA rapport med handlingsplan  
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