Motion till Moderaterna i Skövdes årsmöte

MOTION
om att stärka äganderätten för fastighetsägare
Yrkande
Årsmötet föreslås besluta
1. att Moderaterna ska verka för att lagen ändras så att inrättande av naturreservat ska utgå
från markägarens samtycke och grundas på civilrättsligt avtal.

Stärk äganderätten
Vid utgången av 2016 var en dryg tiondel av Sveriges landyta skyddad som nationalpark,
naturreservat, naturvårdsområde eller biotopskyddsområde. Inklusive Natura 2000-områden
är cirka13 procent av landytan skyddad1. Av den yta som är skyddad med stöd av
Miljöbalken utgörs 85 % av naturreservat. Antalet naturreservat ökar. 2016 fattades 272
beslut om statliga naturreservat, jämfört med 153 2015. I Norrbottens och Västerbottens län
lades hela 15 300 hektar i reservat under bara detta år.
Moderaterna verkar numera för att kommunernas befogenhet att självständigt inrätta
naturreservat ska upphöra. Dessa reservat, som ofta ligger i anslutning till bebyggda
områden, ianspråktar mark i en sådan utsträckning att bostadsbyggnationen hämmas.
Moderaterna bör även värdera konsekvenserna av utvecklingen av statliga reservat. Om
ökande arealer av skogsmark ställs av i reservat riskerar det att negativt påverka
förutsättningarna för att angripa klimatutmaningarna. Skogen och det moderna skogsbruket
behövs för att vi ska klara övergången till det olje- och fossiloberoende samhället.
Reservatsbildningen innebär också betydande inskränkningar av äganderätten. Med
Miljöbalken i ryggen kan Länsstyrelsen och kommuner belägga markägare med långtgående
restriktioner. Inrättandet av reservat förutsätter inte något samtycke från markägaren. Från
en dag till en annan kan denne förlora rådigheten över delar av eller hela sin egendom.
Allmänintresset av att bevara biologisk mångfald, naturmiljöer samt friluftsmiljöer tas inte
bäst tillvara genom statliga eller kommunala restriktioner. Länsstyrelsens byråkrater är inte
bättre förvaltare av en egendom än dess ägare. Det är tvärtom ägarens omsorg om sin jord
och skog som har varit förutsättningen för att olika biotoper har uppstått och utvecklats.
Olika arters livsbetingelser har formats av generationers arbete med jord-, skogsbruk och
djurhållning. Det man äger vårdar man.
Äganderätten behöver stärkas. Tvångsmetoderna behöver ersättas med frivilliga
överenskommelser och avtal. Det s k naturskyddsavtalet är ett verktyg för detta. Det är ett
civilrättsligt avtal mellan fastighetsägare och stat eller kommun med en giltighetstid på upp till
50 år. En annan möjlighet är att staten förvärvar egendom till marknadsmässigt pris.
Tvångsmedel i form av restriktioner eller expropriation bör, i syfte att etablera ytterligare
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naturreservat, därmed användas mycket restriktivt och endast vara tillämpliga då ett
skyddsvärde bedöms som exceptionellt angeläget och då frivilliga överenskommelser ej kan
uppnås.

Skövde den 05 februari 2018

Anders G Johansson

Moderaterna i Skövde
Styrelsens yttrande
Motionen är välskriven och behandlar ett angeläget ämne.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet bifalla motionen.

